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Marta Dobrowolska – Wesołowska*

Zarządzanie przez motywowanie – motywująca rola dyrektora
placówki oświatowej
Management through motivation – motivational role of a school
headmaster
W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze
wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.
Budda

Pojęcie motywacji pochodzi od łacińskiego słowa MOVERE i oznacza
powodowanie, zachęcanie, pobudzanie1. Podobną definicję można znaleźć we
Współczesnym Słowniku Języka Polskiego2, który określa ją jako czynnik
powodujący czyjeś działanie, zachęcający do robienia czegoś, uzasadniający
czyjeś postępowanie. Również Pielachowski (2004) definiuje motywację jako
to, co skłania do podjęcia wysiłku w dążeniu do celu3, a tak przedstawiona
definicja jest porównywalna z opinią Zieleniewskiego (1970), zdaniem którego
motywować to nic innego jak oddziaływać na osoby kierowane w taki sposób,
aby wywołać u nich pobudki do działania zgodnego z celami wyznaczonymi
przez kierowników4. Z psychologicznego punktu widzenia motywacja to zespół
procesów psychicznych i fizjologicznych, które określają i warunkują ludzkie
zachowania i ich ewentualne zmiany mające na celu osiągnięcie wyznaczonych
celów5.
Proces motywacyjny może zostać określony według zjawisk takich jak:
- wzbudzanie energii;
- ukierunkowanie wysiłku na określony cel;
- selektywność uwagi, czyli zwiększenie uwagi na bodźce
istotne, a zmniejszenie na te, postrzegane jako nieistotne;
*Autorka jest lektorem języka angielskiego w WSBiP oraz vice dyrektorem NKJO. Jej
zainteresowanie zarządzaniem wynika po części z pełnionej funkcji, jak również z ukończonych
studiów podyplomowych w tym kierunku.
1
Por. W. Szewczuk, Psychologia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990, s.
334.
2
Słownik Współczesnego Języka Polskiego. Praca Zbiorowa, Wilga, Warszawa 1996.
3
J. Pielachowski, Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Wydawnictwo eMPI2, Poznań
2004, s. 13.
4
J. Zieleniewski, O problemach organizacji, WP, Warszawa 1970.
5
Por. J. Strelau, Podstawy psychologii, Wydawnictwo Gdańskie., Gdańsk 2000.
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zorganizowanie reakcji i emocji tak, aby tworzyły jeden
wzorzec;
konsekwentne kontynuowanie ukształtowanej czynności dopóki
warunki, które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie;
pobudzenie emocjonalne – pozytywne lub negatywne, w
zależności od wyników działania6.

Aby proces motywacyjny mógł zaistnieć wynik czynności musi zostać oceniony
przez daną jednostkę jako potrzebny, oraz osoba ta musi być przekonana, że
pożądany
wynik
można
w
danych
warunkach
osiągnąć
z
prawdopodobieństwem wyższym od zera7.
Wyżej wymienione zjawiska mogą doprowadzić do powstania napięcia
motywacyjnego, które może być odczuwane jako chęć zrobienia czegoś, czy
podjęcia mniej lub bardziej konkretnych czynności. Może ono mieć postać
dodatnią lub ujemną. Według Reykowskiego (1979), napięcie to mogą
wywoływać różne czynniki, a biorąc pod uwagę osoby pracujące należy
szczególnie przyjrzeć się czynnikom związanym z „niezaspokojeniem potrzeb
oraz dążeniem do ochrony, umocnienia i podwyższenia poczucia własnej
wartości”8. Czynniki te mogą warunkować ujemne bądź dodatnie napięcie, przy
czym o napięciu ujemnym mówimy wtedy, gdy „człowiek ma poczucie braku
czegoś, pozbawienia czegoś, cierpienia lub stanu frustracji; dodatnie napięcie
natomiast ma miejsce wtedy, gdy kształtują się dążenia do lepszego
zaspakajania potrzeb w procesie formowania się aspiracji i ideałów” 9.
Niezwykle istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przy
omawianiu napięcia motywacyjnego jest nadawanie wartości gratyfikacyjnej,
przez co należy rozumieć atrakcyjność celu, do którego dąży dana jednostka.
Człowiek w mniejszym lub większym stopniu potrafi przewidzieć i określić,
antycypować wartość gratyfikacyjną określonego obiektu 10. Reykowski (1979)
uważa, że w przypadku osób pracujących zadania, które przed nimi stoją mogą
być atrakcyjne same przez się („jeżeli odpowiadają zamiłowaniom, jeżeli z ich
wykonywaniem łączy się przeżycie dumy zawodowej, jeżeli stanowią one
realizację celów, które się ceni osobiście” 11), bądź mogą one być atrakcyjne,
ponieważ ich wykonanie i osiągnięcie celów może doprowadzić do osiągnięcia
czegoś innego ale wartościowego, na przykład wynagrodzenia, pochwały lub
6

Na podstawie www.psychologia.edu.pl oraz J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie,
PWE, Warszawa 1979.
7
J. Reykowski, Emocje i motywacja. W: T. Tomaszewski (red), Psychologia. PWN, Warszawa
1985.
8
Ibidem, s. 30.
9
Za www.psychologia.edu.pl
10
Ibidem.
11
J. Reykowski, Emocje... op. cit., s. 38.
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awansu 12. Penc (2000) zwraca uwagę na fakt, iż „im silniejsza motywacja, tym
energiczniejszą aktywność przejawia pracownik”13, a zatem natężenie procesu
motywacyjnego, jego siła, wielkości i intensywność ma ogromne znaczenie na
drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Jednakże, zgodnie z tym co zauważa
Penc, nadmierne natężenie motywacji może mieć negatywny wpływ na rezultat
działania, a przy zbyt silnej motywacji sprawność działania może spadać.
Zjawisko to zostało wyrażone w prawie Yerkesa – Dodsona, pokazującym, iż
zależność między sprawnością wykonywania zadań a intensywnością
motywacji ma charakter krzywoliniowy, a krzywa ma kształt odwróconej litery
„U”. Prawo to można również postrzegać następująco:
1. w miarę wzrostu natężenia siły motywacji sprawność działania
wzrasta, lecz tylko do pewnego poziomu, po czym zaczyna spadać,
tak, że przy wysokim natężeniu motywacji sprawność działania jest
niska,
2. w trakcie wykonywania zadania łatwego największą sprawność
osiąga się przy wysokim poziomie motywacji, natomiast zadania
trudnego przy niskim.
Dlatego też, dla efektywnego działania najkorzystniejsza wydaje się być
motywacja przeciętna. Poniżej przedstawiono graficzne zobrazowanie prawa
Yerkesa-Dodsona 14.

Prawdopodobieństwo
sukcesu
lub
porażki
w
działaniu
ukierunkowanym na osiągnięcie zamierzonych celów ma wpływ na wzrost
motywacji, przy czym jej maksymalne natężenie będzie oczywiście miało
miejsce wtedy, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe.
Przy definiowaniu motywacji pojawia się nieustannie motyw celu.
Dlatego też ważnym jest zrozumienie tego pojęcia. Cele, do których dążą ludzie
mogą być dwojakiego rodzaju: 1) materialne (np. płaca). 2) niematerialne (np.
satysfakcja). Celem pracownika może być uzyskanie nagrody, na przykład w
12

Ibidem.
J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 2000,
s. 137.
14
Ibidem, s. 138-139.
13
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postaci uznania (tzw. nagroda wewnętrzna, która wynika z doświadczenia
pracownika), lub podwyżki płacy (tzw. nagroda zewnętrzna, która przyznawana
jest z zewnątrz, czyli zależy od czynników niezależnych od pracownika). Cele i
oczekiwania pracowników są funkcją ich cech osobowościowych, ich
umiejętności i systemów wartości15. Na bazie powyższych definicji i wyjaśnień
można przedstawić graficznie podstawowy model motywacji16:
BODZIEC
(potrzeba)

OKREŚLONE
ZACHOWANI
E

CEL
(Pożądany efekt)

Jak widać z powyższych spostrzeżeń, motywacja jest procesem wysoce
złożonym i jest uzależniona od wielu czynników, różnych w stosunku do
każdego człowieka. Wiadomym jest, że nie każdy tak samo reaguje na bodźce
zewnętrzne i każdy ma inny system wartości wewnętrznych, dlatego też
kierowanie procesem motywacji wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności.
Między innymi konieczne jest poznanie teorii motywacji i sposobów jej
pobudzania.
Teorie i modele motywacji
Istnieje wiele teorii motywacji, a każda z nich ma na celu opisanie czym
są ludzie i czym mogą się stać jeśli zostaną poddani pewnym czynnikom
motywującym. Ważnym jest również fakt, iż dzięki tej różnorodności teorii
możliwe jest doskonalenie jednostki oraz znacznie ułatwiony jest proces
kierowania i zmagania się z dynamiką życia danej organizacji, w tym również
placówki oświatowej. Badania nad motywacją są traktowane jako sposób
znalezienia złotego środka jeśli chodzi o traktowanie motywacji, ale wydaje się,
że przy takiej heterogeniczności nie jest to możliwe17
I tak, w skrócie, można wymienić następujące teorie i modele
motywacji18:
1. ujęcie tradycyjne Taylor’a
2. ujęcia przedmiotowe (między innymi):
- potrzeb Maslowa
- Alderfera
- Herzberga
15

Za B. Pawłowska, Teorie motywacji, dostępne na
http://www.socorg.edu.pl/PL/emp_Pawlowska/res/proces_motywacji.pdf (2008)
16
Ibidem.
17
Por. J. Stoner i in., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
18
Za R. E. Franken, Psychologia motywacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2005.
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- McGregora
3. teoria osiągnięć
4. teorie procesu
- oczekiwań
- sprawiedliwości
- popędu
5. teoria wzmocnienia.
Motywacja według Taylora
Pojęcie motywacji wg Taylora to inaczej ujęcie tradycyjne opierające
się na tzw. naukowej szkole organizacji pracy. Podstawę stanowić może tutaj
wypowiedź twórcy tej metody, który uważał iż „jest rzeczą niewątpliwą, że
wrodzona skłonność popycha ludzi zwykłych we wszystkich czynnościach
życiowych do typu pracy powolnej i wygodnej”19, dlatego też obecnie
pracowników należy motywować poprzez wynagrodzenie pieniężne. Jednakże
pierwotnym sposobem motywacji w przypadku „tayloryzmu” był przymus.
Najczęściej wykorzystywanymi środkami był przymus fizyczny, psychiczny
oraz administracyjny (kara i strach). Z czasem zaczęto stosować bardziej
„humanistyczne” środki motywowania, takie jak perswazja i zachęty. Środkami
zachęty mogły być wzmocnienie, pobudzenie systemowe oraz pobudzenie
doraźne. Mowa tutaj o nagrodach materialnych i niematerialnych,
odpowiednich sposobach podziału zadań i ich rozliczanie, płacach, premiach,
nagrodach, świadczeniach, przywilejach, komforcie psychicznym i fizycznym20.
Powyższe spostrzeżenia potwierdzają ideę „tayloryzmu” i postrzegania
człowieka jako homo economicus sprowadzając motywację do stosowania
wyłącznie wynagrodzenia jako zachęty. Można więc wysnuć wniosek, iż
człowiek według „taylorystów” nie ma żadnej motywacji wewnętrznej, stąd też
prawdopodobnie miało miejsce tak szybkie zdezaktualizowanie tej teorii mimo
jej szerokiego zastosowania we wszystkich dziedzinach życia.
Teoria potrzeb Maslowa
Jak wynika z nazwy, teoria potrzeb związana jest bezpośrednio
z tym, co potrzeba człowiekowi do prowadzenia zadawalającego trybu życia, a
motywacja ma miejsce wtedy, kiedy człowiek nie osiągnął jeszcze określonego
poziomu zaspokojenia potrzeb w swoim życiu21. Najbardziej interesująca dla
osób zarządzających jest hierarchia potrzeb opracowana przez Maslowa (patrz
rysunek poniżej), z której wynika, że najbardziej motywuje nas dążenie do
19

Za J. Penc, Motywowanie... op. cit., s. 177.
Za B. Pawłowska, Teorie motywacji...op. cit.
21
J. Stoner i in., Kierowanie...op. cit.
20
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zaspokojenia potrzeby dominującej, czyli najsilniej odczuwanej w danym
momencie przez daną osobę. Jednocześnie Maslow twierdził, że, aby było
możliwe zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, muszą być zaspokojone przede
wszystkim potrzeby niższego rzędu. W przypadku, gdy potrzeba rzędu została
już zaspokojona, to przestaje ona stanowić źródło motywacji 22.

Rys. 2 Piramida potrzeb Maslowa (dostępne na stronie www.dlasiebie.pl).

Stoner (2001) wyciąga wniosek, iż bazując na teorii potrzeb Maslowa,
osoba zarządzająca powinna przede wszystkim zapewnić swoim pracownikom
„wynagrodzenia, które zapewnią im oraz ich rodzinom żywność, dach nad
głową i ochronę, a także bezpieczeństwo środowiska pracy. Następnie muszą
zostać zaspokojone ich potrzeby bezpieczeństwa – pewność zatrudnienia;
pewność, że nie będą poddani wymuszaniu lub apodyktycznemu postępowaniu;
jasno określone przepisy. Następnie kierownicy mają stosować zachęty
zapewniające pracownikom uznanie, poczucie przynależności i możliwość

22

Za B. Pawłowska, Teorie motywacji...op. cit.
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rozwijania się” 23. Dzięki temu u pracowników będzie miała szansę wystąpienia
potrzeba samorealizacji.
Teoria ERG Alderfera
Clayton Alderfer zgadzał się z Maslowem w kwestii hierarchii potrzeb
u pracowników, ale jego wersja teorii potrzeb jej nieco odmienna. Po pierwsze
podzielił on potrzeby na trzy kategorie (a nie na pięć jak Maslow):
a) egzystencjalna,
b) powiązań (stosunków z innymi ludźmi),
c) rozwoju (potrzeba osobistej twórczość).
Po drugie, Alderfer podkreślał, iż kiedy tylko wyższe potrzeby zostaną
zaspokojone, powracają niższe, w przeciwieństwie do Maslowa, którego
zdaniem zaspokojona potrzeba traci zdolność do motywowania zachowań. Co
najważniejsze, Maslowa postrzeganie ruchu w górę w piramidzie potrzeb jest
przez Alderfera ruchem w górę i w dół, w zależności od czasu i sytuacji 24.
Obecnie głównym badaczem i rzecznikiem teorii potrzeb jest Dawid
McClelland, z badań którego wynika, iż posiadamy silną potrzebę osiągnięć i
jest ona podsycana głównie przez środowisko zewnętrzne, a prowadzi do
wysokiej efektywności w pracy 25.
Dwuczynnikowa teoria Herzberga
W teorii tej wyróżnić można dwie grupy czynników motywacji:
czynniki zewnętrzne (zwane czynnikami higieny lub niezadowolenia) oraz
czynniki wewnętrzne (zwane motywatorami lub zadowolenia). Motywatory,
czyli
czynniki
wywołujące
zadowolenie,
obejmują
osiągnięcia,
odpowiedzialność,
zainteresowania pracą, możliwości rozwoju czyli
bezpośrednio łączą się z treścią pracy. Czynniki te przyczyniają się do
zwiększenia satysfakcji związanej z wykonywaniem pracy, co z kolei prowadzi
do wyższej wydajności pracowników. Czynniki higieny natomiast powodują
niezadowolenie z pracy. Są to: polityka firmy, nadzór, stosunki międzyludzkie,
wynagrodzenie, warunki pracy, warunki bhp, itp. 26.
Teoria X i Y McGregora
Stoner (2001) zwraca uwagę, iż z McGregorem kojarzy się często
model zasobów ludzkich, na bazie którego zbudowano wyrafinowany sposób

23

J. Stoner i in., Kierowanie... op. cit., s. 433.
Ibidem.
25
R. E. Franken, Psychologia motywacji... op. cit.
26
Za B. Pawłowska, Teorie... op. cit.
24
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manipulowania pracownikami. McGregor przedstawił w swojej teorii dwa
przeciwstawne poglądy na temat natury ludzkiej 27:
TEORIA X
Człowiek nie lub pracy i w miarę
możliwości będzie jej unikał.
Człowieka trzeba zmuszać lub
przekupywać by podjął należyte
wysiłki.
Człowiekiem trzeba kierować, gdyż
nie przyjmuje odpowiedzialności, lecz
jej unika.
---------------------

--------------------Człowiek jest motywowany głównie
przez pieniądze.
Człowiek jest motywowany głównie
przez obawę o bezpieczeństwo.
Ludzie na ogół nie są twórczy – nie
dotyczy to jedynie obchodzenia zasad
zarządzania.

27

TEORIA Y
Praca jest niezbędna dla rozwoju
psychologicznego człowieka.
Człowiek chce się interesować pracą i
w odpowiednich warunkach może się
nią cieszyć.
Człowiek sam się kieruje w stronę
akceptowanych celów.
W odpowiednich warunkach człowiek
poszukuje odpowiedzialności i
podejmuje ją.
Dyscyplina wewnętrzna jest bardziej
skuteczna i może być bardziej surowa
niż dyscyplina zewnętrza.
W odpowiednich warunkach człowiek
jest motywowany pragnieniem
zrealizowania swojego potencjału.
------------------Twórczości i pomysłowość są
zjawiskiem powszechnym i na ogół
niedostatecznie wykorzystywanym.

Za G. Steward, Skuteczne zarządzanie sprzedażą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1996.
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Teoria osiągnięć
John W. Atkinson poszukując odpowiedzi na pytanie jakie cechy
indywidualne człowieka mogą wpłynąć na jego motywację do pracy, doszedł do
wniosku, iż człowiekiem zmotywowanym kierują trzy siły napędowe: potrzeba
osiągnięć, potrzeba władzy oraz potrzeba przynależności, przy czym rozłożenie
i równowaga tych sił jest u każdego z nas różna 28.
Dalsze badania w tym kierunku prowadzili między innymi H.A. Murray
oraz D. McClelland. Ich zdaniem najsilniejszą potrzebą człowieka jest potrzeba
osiągnięć. Można ją zdefiniować jako chęć wyróżniania się w sytuacji
konkurencyjnej, co ma prowadzić do osiągnięcia powodzenia. Zdaniem
McClellanda, ta potrzeba nie ma charakteru dziedzicznego, a może wynikać z
doświadczeń życiowych, nawet tych z dzieciństwa. Dobry menager czy
dyrektor, chcąc stymulować ten rodzaj potrzeby mającej skutek w silnej
motywacji do pracy, powinien dać pracownikom duży zakres swobody,
jednocześnie pamiętając o wynagradzaniu osiągnięć.
Stoner (2001) również zwraca uwagę na rolę tego rodzaju motywacji,
wspomaganej przez analizowanie teorii potrzeb ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeby osiągnięć, w perspektywie TQM – Total Quality
Management, czyli kompleksowego zarządzania jakością. Taki program
angażuje wszystkich pracowników do wysiłków nad poprawą jakości przy
czym nagradzani są również wszyscy, niezależnie od stanowiska.
Teoria oczekiwań
Autorami i prekursorami tej teorii są David Nadler oraz Edward Lawler
i wyjaśnia ona ludzkie zachowanie jako funkcję spełniania oczekiwań
(wartości) związanych z pracą. Teoria ta opiera się na czterech założeniach
dotyczących zachowań ludzkich w organizacji:
1. zachowanie jest wyznaczone przez kombinację czynników
występujących u danej osoby i w jej środowisku,
2. ludzie podejmują świadome decyzje o swoich zachowaniach
w organizacji,
3. ludzie mają odmienne potrzeby, pragnienia i cele,
4. ludzie dokonują wyboru spośród rozmaitych możliwości zachowań
na podstawie oczekiwań, że dane zachowanie doprowadzi do
pożądanego wyniku.29
Na podstawie tych założeń został stworzony tzw. model oczekiwań, który
pozwala na sformułowanie następujących pytań:
1. „Jeżeli to zrobię, to jaki będzie wynik dla mnie?
28
29

J. Stoner, Kierowanie… op. cit.
Ibidem, s. 441.
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2. Czy wynik ten jest wart mojego wysiłku?
3. Jakie mam szanse uzyskania wyniku, który będzie dla mnie
opłacalny?”30
Można zatem wyciągnąć wniosek, iż według teorii oczekiwań poszczególne
osoby mają motywację, jeżeli dostrzegają sprzyjającą kombinację tego co jest
dla nich ważne i tego, czego oczekują jako nagrody za ich wysiłek. Nagrody
można podzielić na dwie grupy: nagroda wewnętrzna (natury psychologicznej,
odczuwana bezpośrednio przez daną osobę), oraz nagroda zewnętrzna
(uzyskiwana od kogoś z zewnątrz, od kierownika, zespołu).
Z punktu widzenia osoby zarządzającej należy więc ustalić jakie
nagrody są cenione przez każdego z podwładnych, wyznaczyć pożądany
poziom efektywności, zapewnić realność ustalonego poziomu efektywności,
powiązać nagrody z wynikami pracy, analizować czynniki, które mogłyby
przeciwdziałać skuteczności nagrody oraz zapewnić odpowiedni poziom
nagród31.
Teoria sprawiedliwości
Adams, opracowując teorię sprawiedliwości, założył, iż ważnym
czynnikiem motywacji, efektywności i zadowolenia jest indywidualna ocena
przez pracownika sprawiedliwości czy słuszności otrzymanej nagrody. Przy
takim założeniu, sprawiedliwość można określić jako stosunek nakładów pracy
pracownika do uzyskanych przez niego nagród w porównaniu do nagród
przyznawanych innym za podobne nakłady32.
W takim aspekcie pracownik jest zmotywowany i zadowolony jeśli to
co otrzyma w zamian za poniesiony wysiłek jest dla niego odpowiednie i
proporcjonalne do poniesionego wysiłku. Wszystko więc wydaje się polegać na
porównywaniu i znajdywaniu punktów odniesienia – mogą to być nagrody
innych za podobną pracę, bądź stosunek nagród do wysiłków jaki przychodzi
im na myśl. Poczucie sprawiedliwości i sprawiedliwej nagrody jest silnym
czynnikiem motywującym, jednakże w momencie, kiedy zdaniem pracownika
wystąpiła niesprawiedliwość, narasta u niego\ u niej stan napięcia. W takim
przypadku ma miejsce proces rozładowania tego stanu poprzez, na przykład,
odpowiednie zmodyfikowanie zachowań dążące zazwyczaj do zmniejszenia
własnych wysiłków. Pracownik może więc mieć poczucie, że jego wysiłki
zostały sprawiedliwie nagrodzone, zbyt nisko lub zbyt wysoko. Poczucie
sprawiedliwości jest więc rezultatem równości obu stosunków. Dyskusje i
badania prowadzone w ramach teorii sprawiedliwości skupiają uwagę na
pieniądzach jako najbardziej znaczącej nagrodzie w miejscu pracy.
30

Ibidem.
Ibidem.
32
Ibidem, s. 439.
31
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Jednocześnie, osoba zarządzająca musi zawsze brać pod uwagę sposób
nagradzania innych pamiętając o stałym porównywaniu się przez pracowników.
Teoria popędu
Źródła tej teorii odnaleźć można w pracach starożytnych greków z nurtu
hedonizmu. Według angielskich utylitarystów, J. Benthama i J. S. Milla,
człowiek będzie wybierał spośród możliwych dostępnych działań zawsze te,
które według jego odczucia prowadzić będą do osiągnięcia maksymalnej
przyjemności lub odczuwania najmniejszego bólu. Thorndike z kolei zwrócił
uwagę na fakt, że na proces motywacji mają wpływ doświadczenia człowieka i
wydarzenia z przeszłości. Na tej podstawie Thorndike sformułował tzw. prawo
efektu. Mówi ono, że doświadczenie z przeszłości ma wpływ na bodźce i
reakcje powodujące odczuwanie satysfakcji. Oznacza to, że jeżeli skojarzeniu
bodźca z reakcją towarzyszy stan przyjemności, to związek ten zostanie z
dużym prawdopodobieństwem utrwalony. Współczesną teorię popędu
przedstawił C.L. Hull. Przez popęd rozumie się tu „bodźce, które pojawiają się
w organizmie, gdy następują w nim zmiany niekorzystne dla jego wewnętrznej
równowagi. Popęd nie ukierunkowuje zachowania, lecz wzmaga poziom
aktywności. Jeśli dzięki tej aktywności organizm zetknie się z przedmiotami
redukującymi popęd, to nastąpi powiązanie między bodźcami wywołanymi
przez aktywność, która doprowadziła do efektu, a zmianą bodźców
popędowych. Znaczy to, że wystąpiło zjawisko wzmocnienia danej aktywności.
Dzięki temu przy następnym wystąpieniu bodźców popędowych zwiększa się
prawdopodobieństwo jej powtórzenia” (J. Reykowski,1992: 65-66). Ten
stosunek pomiędzy bodźcem a reakcją nazywany jest nawykiem33.
Teoria wzmocnienia
Teoria wzmocnienia kojarzona jest z psychologiem B. F. Skinderem,
który opisał skłonności człowieka do powtarzania tych zachowań z przeszłości,
które przyniosły pozytywne skutki przy jednoczesnym unikaniu tych zachowań,
które mają negatywne skutki. Zostało to w skrócie nazwane „prawem skutku”
34
, za którym idzie bezpośrednio „prawo efektu”, polegające na tym, iż ludzie
starają się osiągać cele w pracy wiedząc, iż może to prowadzić do nagrody.
Zgodnie z tą teorią „człowieka cechuje motywacja, jeżeli jego reakcje
na bodźce są konsekwentne i zgodne z dotychczasowymi wzorami
zachowań”35. Z punktu widzenia dyrektora/ kierownika istotną jest świadomość
możliwości modyfikacji zachowań, która stosuje właśnie wyżej opisaną teorię
33

Za B. Pawłowska, Teorie motywacji...op. cit.
J. Stoner, Kierowanie... op. cit.
35
Ibidem, s. 444.
34
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wzmocnienia. Więc, jeżeli dyrektor chce zmienić pracownika może on zmienić
skutki jego zachowań. Stoner (2001) wymienia cztery powszechnie stosowane
techniki modyfikacji:
1. wzmocnienie pozytywne – zachęcanie do zmian i pożądanych
zachowań poprzez pozytywne skutki, takie jak podwyżka czy nagroda,
2. uczenie się unikania – unikanie ze strony pracowników nieprzyjemnych
skutków zachowań, takich jak krytyka lub niska ocena,
3. wygaszanie – inaczej brak wzmocnienia,
4. karanie – wymierzanie kary, czyli powodowanie ujemnych skutków
zachowań u pracowników.
Według Skinnera zachowaniami ludzi steruje środowisko społeczne,
jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie można jednoznacznie określić
czynników determinujących. Dzieje się tak, ponieważ mają one różne podłoża,
na przykład genetyczne (np. zachowania wrodzone). Przenosząc przesłanki
Skinnera na grunt organizacji można powiedzieć, że modyfikacja zachowań
koncentruje się na ustanawianiu sytuacji roboczych (np. polityka nagradzania i
wyrażanie uznania) ułatwiających pracownikom nabycie przyzwyczajeń w
pracy przynoszących zadowolenie i pomagających w osiąganiu celów
organizacji 36.
W ostatnim ćwierćwieczu wcześniejsze teorie zostały rozwinięte
i zmodyfikowane, oraz podzielone na trzy główne typy: poznawcza, społecznopoznawcza i społeczno-behawiorystyczna 37.
Teoria poznawcza koncentruje się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie
w jaki sposób mózg porządkuje i organizuje doświadczenia. Tutaj motywacja
jest postrzegana jako indywidualne i wyuczone przekazania jednostki dotyczące
jej wartości, zdolności i kompetencji. Poza trym opiera się ona na przyjętych
celach i oczekiwaniach co do sukcesu lub porażki oraz na pozytywnych lub
negatywnych uczuciach, które są rezultatem samooceny.
Jeśli weźmiemy pod uwagę dwie kolejne teorie zauważymy nacisk, jaki
kładą one na społeczne i emocjonalne wsparcie ze strony osób ważnych i
znaczących dla danej jednostki, oraz zewnętrzne nagrody i bodźce płynące z
otoczenia. Jak już wcześniej wspomniałam, trudne jest zdefiniowanie bodźców
wpływających na daną jednostkę i równie trudne jest określenie które czynniki
(zewnętrzne czy wewnętrzne) są bardziej motywujące. Jednakże, badania
prowadzone nad motywacją pozwalają na dokonanie pewnych uogólnień, typu:
człowiek ma naturalną skłonność od uruchamiania wewnętrznej motywacji, gdy
koncentruje się na celach dla niego ważnych i gdy nie musi się bać
niepowodzenia. Równie istotnym jest fakt, iż ludzie, którzy angażują wyższe
36
37

B. Pawłowska, Teorie motywacji... op. cit.
B. L. McCombs, J. E. Pope, Uczeń trudny – jak skłonić go do nauki, WSiP, Warszawa 1997.
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szczeble samoświadomości do kontrolowania własnych myśli są w stanie
wydostać się spod strachu przed porażką w dążeniu do celu 38.
Jak widać z powyższych spostrzeżeń, motywacja może być traktowana
jako naturalna zdolność ludzka, i ponieważ jest ona wrodzona, należy ją
wywoływać, raczej niż budować. Próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób
można tego dokonać na gruncie placówki oświatowej w relacji dyrektor –
pracownik znajdzie się w kolejnym rozdziale pracy.
Narzędzia motywacyjne dyrektora placówki oświatowej
Niełatwo jest osobie na stanowisku kierowniczym wybrać metody i
narzędzia odpowiednie do zmotywowania własnych podwładnych do
efektywnej pracy bez wcześniejszego poznania ich potrzeb i cech osobowych.
Należy również pamiętać, iż praca, o której mowa, ma przynosić skutki będące
źródłem zadowolenia dyrektora, ale jednocześnie jego pracowników. Dlatego
właśnie należy stworzyć warunki pracy takie, które umożliwią zaspokojenie
różnych potrzeb – deficytu, wzrostu a także samorealizacji 39.
Proces motywowania, tak jak sama motywacja, powinien być
traktowany bardzo szeroko i nie ograniczać się wyłącznie do polityki płac. Penc
(2000: 203) podaje następujące czynności procesu motywacyjnego do
dyspozycji dyrektora/ kierownika:
- „rozpoznanie kwalifikacji, predyspozycji, zamiłowań, potrzeb i
aspiracji pracowników, aby lepiej dobrać i dostosować pracę do
oczekiwań zatrudnionych;
- wszechstronne informowanie, a także organizowanie pracy, aby
zapewnić
maksimum
świadomego
uczestnictwa
i
zaangażowania pracowników, rozumienie współzależności ich
pracy z pracą kolegów, z wymaganiami odbiorców i otoczenia;
- wyznaczanie zadań i miar ich wykonania w sposób
umożliwiający samokontrolę postępu, jak i uwzględnienie
wkładu pracy przy ustalaniu wynagrodzeń;
- ustalanie płac podstawowych, a także ruchomej części płacy
zależnej od dodatkowego wkładu pracy i inwencji;
- okresowe oceny pracowników w celu dokonania korekt w ich
wykorzystaniu, sterowaniu ich rozwojem, itp.;
- uruchomienie gamy bodźców pozapłacowych, w tym
kształtowanie korzystnych stosunków międzyludzkich.”

38
39

Ibidem.
J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu...op. cit.
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Na podstawie tej skrótowej wersji opisu narzędzi motywujących, czas
spojrzeć na nie z perspektywy dyrektora szkoły i jego pracowników. Należy
jednocześnie pamiętać, iż funkcja motywacyjna jest nałożona na dyrektora
placówki oświatowej poprzez Kartę Nauczyciela, zgodnie z którą „(Art. 7. 2.)
dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 1) dydaktyczny i
wychowawczy poziom szkoły, 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady
pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji
stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 3) tworzenie
warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i
wychowanków, 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i
ich doskonaleniu zawodowym, 5) zapewnienie w miarę możliwości
odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i
opiekuńczo-wychowawczych”.
Dla większości z nas głównym czynnikiem motywującym są nadal
pieniądze. Na wynagrodzenie nauczycieli składa się płaca zasadnicza i za pracę
w godzinach ponadwymiarowych oraz dodatki: za staż, za wychowawstwo i
dodatek motywacyjny w innych instytucjach nazywany premią. Do roku 2000 o
wysokości wynagrodzenia decydował wyłącznie poziom wykształcenia i staż
pracy. Obecnie wysokość płacy zasadniczej, z której wynika również
wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, zależy od poziomu
wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela
(rozdział 5, Art. 29 do Art. 42c) dyrektor podejmuje decyzje indywidualne w
stosunku do każdego nauczyciela. Oczywiście każdy dyrektor ma prawo
przyznać nauczycielowi nagrodę pieniężną. Możliwość uzyskania dodatku
motywacyjnego i nagród jest dla wielu osób silnym motywatorem. Wysokość
dodatku motywacyjnego zależy nie tylko od osiągnięć nauczyciela w pracy
dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, ale również od organów
prowadzących (gmin czy powiatów), które ustalają zasady jego naliczania w
podległych placówkach, a co za tym idzie ogólną kwotę, którą dysponuje
dyrektor. Dyrektor musi pamiętać, aby system typowania i przyznawania
nagród ujęty był w odpowiednim regulaminie i aby był powszechnie znany w
placówce. Obowiązujące obecnie przepisy prawa ściśle określają tryb i zasady
zastosowania finansowych bodźców motywujących dla nauczycieli:
1. Zwiększona stawka wynagrodzenia zasadniczego nazywana przez
nauczycieli „dodatkiem motywacyjnym”.
2. Nagroda specjalna dyrektora szkoły, kuratora oświaty, Ministra Edukacji
Narodowej.
3. Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Dyrektor musi również mieć na uwadze fakt, iż wszystkie propozycje
nagród opiniuje rada pedagogiczna. Rzeczywistość pokazuje inaczej, gdyż
wielokrotnie osoba, która ma dostać nagrodę dowiaduje się o tym w dzień jej

19

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

otrzymania, przy czym zdarza się również, iż reszta kadry o rzeczonej
nagrodzie nie wie nic.
Stopnie awansu zawodowego, jak już wspomniano, mają ogromny
wpływ na wysokość wynagrodzenia. Dlatego też, uzyskiwanie wyższych stopni
awansu zawodowego, wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela, która
wprowadziła następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli (wg
hierarchii ważności od najniższego): nauczyciel stażysta, nauczyciel
kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany i profesor
oświaty, związane jest z podwyższeniem stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Równie ważnym czynnikiem motywującym z punktu widzenia
nauczycieli jest możliwość podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia
zawodowego. Dobry dyrektor szkoły wie, iż zachęta do podnoszenia i
poszerzania kwalifikacji ma ogromny potencjał motywacyjny. Istnieje kilka
sposobów takiej zachęty, a jednym z nich może być dogodny tygodniowy plan
lekcji, czy dofinansowanie części szkolenia. Istnieje również możliwość
uczestniczenia w zewnętrznych oraz wewnętrznych szkoleniach i kursach.
Natomiast aktywny udział w tzw. WDN-nie czyli Wewnątrzszkolnym
Doskonaleniu Nauczycieli jest obowiązkiem każdego członka rady
pedagogicznej.
Goriszowski (2000) podaje następujące sposoby inspirowania
nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji 40:
1. tworzenie korzystnej atmosfery w radzie pedagogicznej, która powinna
sprzyjać identyfikacji nauczycieli ze szkołą;
2. doskonalenia wewnątrzszkolne i wyzwalanie chęci zdobywania coraz to
nowych doświadczeń;
3. uczynienie nauczyciela współodpowiedzialnym za ważne zadania
szkoły;
4. uświadomienie potrzeby dwuzawodowości;
5. wyszukiwanie i proponowanie atrakcyjnych form doskonalenia;
6. stworzenie atmosfery „zdrowej rywalizacji” z dyrektorem jako
„sternikiem” na czele tego procesu;
7. podawanie pozytywnych przykładów;
8. tworzenie atmosfery uznania wobec działań innych, podejmujących
doskonalenie;
9. własny przykład – konieczność „dorównania” dyrektorowi często
stanowi czynnik motywujący;
10. polecenie – nakaz z motywacją pozytywną;
11. dostęp do pomocy naukowych i sprzętu;
40
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12. czynniki motywujące o charakterze administracyjnym typu: nagrody,
dodatki motywacyjne do wynagrodzenia, zwroty kosztów delegacji, czy
pokrycie finansowe różnych form szkolenia.
Jak widać z powyższej listy, dyrektor dysponuje szerokim wachlarzem
narzędzi, które można kompleksowo wykorzystać.
Dzisiejszy rynek pracy, również w oświacie, nie nastraja
optymistycznie, dlatego też pewność zatrudnienia, jeśli oczywiście dyrektor
placówki jest w stanie ją zapewnić, staje się czynnikiem silnie motywującym
dla niektórych nauczycieli.
Kolejnym motywatorem dla nauczycieli, może być dobra atmosfera w
szkole, na którą składają się zarówno stosunki na linii kierownictwopracownicy, kierownictwo i nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, czy wreszcie
stosunki panujące wewnątrz grona pedagogicznego. Jednakże, zapytani
nauczyciele często wymieniają jeszcze inne czynniki warunkujące dobrą
atmosferę, takie jak dobre warunki pracy czyli: dobra baza lokalowa i właściwe
wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, klasy liczące mniej niż 35 uczniów,
czy pokój nauczycielski, w którym można zrelaksować się podczas krótkiej
przerwy między lekcjami.
Te wyżej wspomniane dobre warunki pracy wiążą się bezpośrednio
ze zmianami zachodzącymi na rynku w dzisiejszej rzeczywistości. Szkoła staje
się instytucją świadczącą usługi i staje się przedmiotem rynkowym, który musi
wyjść z dobrą ofertą aby został wybrany przez coraz bardziej wymagających
klientów. Dlatego też dyrektor musi zdawać sobie z tego faktu sprawę i
postawić na rozwój szkoły, który może i często jest czynnikiem wysoce
motywującym pracowników. Bo któżby nie chciał pracować w najlepszej
szkole w regionie? I to w szkole, w kształtowaniu której brał udział? To właśnie
jest kolejny sposób motywowania pracowników, jakim dysponuje dyrektor –
pozwolenie im na częściowy chociaż udział w zarządzaniu. Zarówno Karta
Nauczyciela jaki i Ustawa o Systemie Oświaty zapewnia nauczycielom
współudział w zarządzaniu szkołą poprzez opiniowanie bądź zatwierdzanie
różnych decyzji związanych ze sprawami kadrowymi oraz organizacją pracy w
szkole. Jednakże, moim zdaniem, dyrektor powinien pozwolić swoim
pracownikom na więcej samodzielności. Dla pozytywnego motywowania,
samodzielność w pracy jest niezmiernie ważna. Jest to miejsce dla tych
innowatorów, którzy chcą wykazać się inicjatywą, wprowadzić coś nowego,
często eksperymentalnego, ale dzięki czemu placówka będzie postrzegana lepiej
z perspektywy potencjalnego klienta.
Wyżej wymienione czynniki stanowią tylko część wszystkich tych,
które ma do dyspozycji dyrektor szkoły. Jednakże, pojawia się pytanie – na
czym się skoncentrować? Co jest najważniejsze dla moich pracowników? Wielu
dyrektorów postanawia zbadać systemy motywujące i ich oddziaływania na
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swoich pracowników stosując różnorakie ankiety. Jedno z takich badań
przeprowadzono w szkole w Masłowie 41 bazując na ankiecie dostępnej w
„Zeszytach reformy” nr 5. Nauczyciele mieli za zadanie ocenić zadania
motywujące podzielone na następujące kategorie:
1. Przydzielone mi zadania są zgodne z moją wiedzą i umiejętnościami, są
ciekawe i ambitne.
2. Mam poczucie, że odpowiadam za własną pracę. Mogę wykazać się
samodzielnością i inicjatywą.
3. Często słyszę słowa zachęty, wsparcia i pozytywnej oceny ze strony
dyrektora i współpracowników.
4. W sytuacjach trudnych mogę zawsze liczyć na pomoc kolegów i
dyrektora.
5. Stosunki w naszej szkole są przyjazne i bezpośrednie.
6. Moje kontakty z dyrektorem są rzeczowe i pełne wzajemnego
szacunku.
7. W szkole są dobre warunki pracy i właściwe wyposażenie techniczne.
8. Nagrody i awanse są sprawiedliwie udzielane, według znanych
i akceptowanych kryteriów.
9. Wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące.
Na podstawie odpowiedzi nauczycieli wyciągnięto wnioski, iż
najważniejsze i najwyżej ocenione są rzeczowe i pełne wzajemnego szacunku
kontakty z dyrektorem, następnie wspomniana przeze mnie powyżej
odpowiedzialność za własną pracę i samodzielność. Najsłabiej nauczyciele
ocenili system wynagrodzeń za pracę, a zwłaszcza wysokość płacy - nie
satysfakcjonującą nauczycieli.
Przeanalizujmy teraz inny aspekt uważany za motywator do pracy.
Jednym z nich jest wspomniany komfort pracy (lepsze warunki pracy, mniejsza
liczebność klas, lepsze warunki w pokoju nauczycielskim, itp.). Według
opisywanej w rozdziale II teorii motywacji wg Herzberga czynniki tego typu są
czynnikami zewnętrznymi i ich ulepszanie nie poprawia generalnie zadowolenia
z pracy, lecz jedynie nie doprowadza do niezadowolenia. Sztuka motywowania
polegać powinna więc w tym miejscu bardziej na intensyfikowaniu czynników
wywołujących zadowolenie, niż na minimalizowaniu czynników wywołujących
niezadowolenie, „natomiast obdarzenie nauczyciela większą autonomią może
podnieść poziom zadowolenia, a czynniki motywujące (zadowalające) dłużej
wpływają na postawy pracowników niż czynniki higieny. Praktycznym
przejawem jest tzw. wzbogacanie pracy polegające na dawaniu większej

41

Opis dostępny na http//:www.scholaris.pl

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

22

samodzielności i możliwości podejmowania decyzji zarówno w odniesieniu do
zadań, jak i sposobu ich realizacji” 42.
Dyrektor powinien być w stanie wydobyć ze swoich pracowników to,
co najlepsze poprzez wydobywanie tego z siebie. Należy pamiętać, iż zawsze
przykład idzie z góry i nie zmotywowany dyrektor nigdy nie będzie w stanie
zmotywować swoich pracowników. Musi on być w stanie pokazać, jak cieszyć
się pracą i jak gospodarować czasem i umiejętnościami. Musi umieć pomagać
ludziom wytyczać cele, trwać przy nich i cieszyć się z ich realizacji. Poprzez
akceptowanie siebie musi on uczyć swoich pracowników samoakceptacji
Zgodnie z tym co pisze w swoim artykule Zieliński (2006), „nigdy nie uda nam
się motywować ludzi i kierować nimi, jeżeli będziemy bali się zwracać im
uwagę. Dyrektor szkoły powinien być stanowczy. Przywództwo nie jest
równoznaczne z wygrywaniem w konkursach popularności” 43.
Można tutaj oprzeć się na zasadach opisanych przez Alana Loy
McGinnisa 44:
- od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego, co najlepsze,
- zauważaj potrzeby drugiego człowieka,
wysoko stawiaj poprzeczkę doskonałości,
- ukształtuj środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza
przegranej,
- jeśli ktoś zdąża tam gdzie ty, dołącz do niego,
- wykorzystuj wzorce, by zachęcać do sukcesu,
- okazuj uznanie i chwal osiągnięcia,
- łącz wzmacnianie pozytywne i negatywne,
- potrzebę współzawodnictwa wykorzystuj w sposób umiarkowany,
- nagradzaj współpracę,
- pozwalaj, by w grupie zdarzały się „burze”,
- staraj się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie.45
Mając teraz na uwadze kolejną opisaną teorię motywacji – teorię
oczekiwań – dyrektor powinien:
- określić nagrody cenione przez każdego nauczyciela poprzez spełnienie ich
oczekiwań i pragnień,
- wyznaczyć pożądany poziom efektywności – dyrektorzy powinni wiedzieć do
czego dążą aby mogli w tym kierunku skierować swoich nauczycielu w celu
uzyskania nagrody za osiągnięcie celu,
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- zapewnić osiągalność wyznaczonego celu i poziomu efektywności, tak aby nie
stawiać przed nauczycielami zadań zbyt trudnych do wykonania, co może mieć
efekt demotywujący,
- nagroda musi wiązać się ze skutecznym działaniem i musi być odpowiednia
w stosunku do wykonanej pracy 46.
Jednakże, nawet świadomość tego, co wyszczególniono powyżej oraz
wysoka motywacja własna nie pomoże dyrektorowi jeśli ktoś nie chce
pracować. Plewka i Bednarczyk (2000: 430)47 słusznie przytaczają powszechnie
znane powiedzenie, iż „z niewolnika nie ma robotnika”. Zdaniem autorów
umiejętność dyrektora do zarządzania przez motywację polega na
wykorzystaniu motywacji własnej „do tego, aby zarządzanie było procesem
skutecznych działań” 48. Podają oni, bazując na literaturze, listę dziesięciu
najważniejszych sposobów codziennego motywowania personelu, które można
połączyć z bodźcami stosowanymi przez dyrektorów szkół, które to bodźce nie
znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych 49:
1. Dziękuj za każdą dobrze wykonaną pracę – osobiście lub pisemnie. Rób
to chętnie, często i z szacunkiem.
2. Miej czas na spotkania i wysłuchanie pracowników. Poświęć im tyle
czasu, ile potrzebują. Możesz udzielić pomocy w załatwieniu ważnej
dla pracownika sprawy osobistej.
3. Staraj się, aby twoje stanowisko pracy było otwarte, pełne zaufania i
przyjazne.
4. Popieraj nowe pomysły i inicjatywę.
5. Przekazuj informację o nowych produktach, strategiach, o tym, kiedy
firma może zarobić, a kiedy stracić.
6. Pozwól pracownikom uczestniczyć w podejmowaniu decyzji,
szczególnie tych, które ich dotyczą.
7. Spraw, aby pracownicy czuli się związani z tym, co robią i ze
środowiskiem pracy. Zawsze możesz zgodzić się na krótkotrwałe
zwolnienie z pracy poza formalnym urlopem lub wyrazić zgodę na tzw.
zastępstwo koleżeńskie.
8. Buduj partnerskie związki z każdym pracownikiem, poprzez, na
przykład, złożenie życzeń z okazji imienin, urodzin, jubileuszu i innych
ważnych wydarzeń w życiu osobistym.
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9. Daj ludziom szansę rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.
Wytłumacz, jakie korzyści mogą mieć z osiągnięcia własnych celów w
kontekście celów organizacji.
10. Celebruj sukces firmy, wydziału i poszczególnych pracowników.
Poświęcaj czas na spotkania integrujące zespół.
Podsumowując, należy okazywać uznanie i chwalić osiągnięcia,
dziękować ludziom, którzy nam pomagają, czyli wzmacniać pozytywne
zachowania. Na ludzką motywację można wpływać dwojako - przez miłość i
przez strach. Najlepiej stosować mieszankę wzmocnienia pozytywnego i
negatywnego. Jedną z podstawowych zasad motywacji jest uczciwość. Należy
również chronić indywidualność. Placówki oświatowe to miejsce, gdzie
wszystko co się odbywa dotyczy bezpośrednio człowieka, dlatego też tak ważna
jest funkcja dyrektora szkoły o charakterze motywacyjnym.
Podsumowanie
Proces motywowania, jak sama motywacja, jest zjawiskiem złożonym,
a nawet tajemniczym. Wynika to oczywiście z faktu, iż różne mogą być drogi
poznania człowieka i dotarcia do niego w celu identyfikacji potrzeb i
wspomagania realizacji celów. W zarządzaniu korzysta się z różnych
psychologicznych modeli motywacji, które zostały opisane powyżej, a
wszystkie one mają na celu pobudzenie pracowników do bardziej intensywnej i
efektywnej pracy. I tak, mowa była o ogromnym znaczeniu czynników
zewnętrznych, czyli bodźców, które podzielić można na dodatnie – nagrody, i
ujemne – kary. Jednakże, po przeanalizowaniu sytuacji w oświacie można
zauważyć, iż nauczyciele nie przywiązują do nagród czy kar jako czynnika
motywującego tak dużego znaczenia jak na przykład do faktu, iż zostają oni
obdarzeni przez dyrektora zaufaniem. Ten fakt jest ściśle powiązany z drugim
opisywanym nurtem w podejściach do motywacji, a mianowicie nurtem
humanistycznym, reprezentowanym przez teorię potrzeb Maslowa. Również
duże znaczenie wydaje się mieć teoria poznawcza, ponieważ duża liczba
nauczycieli uznaje możliwość awansu i doskonalenia zawodowego jako
czynniki wysoce motywujące do pracy.
Jak widać, różnorodność czynników i ich rozpiętość jest dość znaczna i
zależy od wieku, stażu pracy, ale przede wszystkim od osobowości, pozycji
społecznej czy sytuacji rodzinnej. Każdy człowiek powinien być postrzegany
jednostkowo – każdy ma przecież inne potrzeby. Młodzi nauczyciele potrzebują
wsparcia dyrektora i jego pochwały, ponieważ jest on dla tej grupy wzorem do
naśladowania, swoistym guru, którego zdanie jest najważniejsze i wysoce
motywujące. Dla tej grupy również awans jest istotnym czynnikiem – ludzie ci
zaczynają nowe życie i jest to czas stabilizacji, na który bez wątpienia potrzeba
pieniędzy. Aby dobrze zarabiać, nauczyciel musi wspinać się po drabinie
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awansu zawodowego, a aby tego dokonać należy pokazać się z jak najlepszej
strony. Ludzie ci są motywowani poprzez czynniki zewnętrze
i wewnętrzne w tym samym czasie, a takie nałożenie może mieć skutki
dwojakiego rodzaju – bardzo silna motywacja może prowadzić do bardzo
wydajnej pracy na wysokim poziomie, ale w tym samym czasie może
doprowadzić do przepracowania i zniechęcenia, skutkując czymś zupełnie
przeciwnym. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na nauczycieli starszych,
stojących wysoko na drabinie awansu zawodowego, wyraźne staje się
zróżnicowanie czynników motywujących. Dla tej grupy osób ważne stają się
dobre stosunki w pracy, jasno określone cele oraz dogodny czas pracy,
pozwalający na życie po pracy – z rodziną i przyjaciółmi.
Dyrektor szkoły musi być świadomy wyżej opisanych potrzeb i różnic
w swoim gronie pedagogicznym i powinien pozwolić nauczycielom aby poczuli
się potrzebni i doceniani niezależnie od wieku i stażu pracy.
Streszczenie
Kierowanie to inaczej wywieranie wpływu na ludzi oraz nakłanianie ich do podążania w
jednym kierunku – ku wspólnie obranym celom. Znajomość sposobów motywowania w
procesie zarządzania – nie tylko placówką oświatową, jest przypadku osoby na
stanowisku kierowniczym aspektem kluczowym. Motywacja jest procesem wysoce
złożonym i jest uzależniona od wielu czynników, różnych w stosunku do każdego
człowieka. Nadmierne natężenie motywacji może mieć negatywny wpływ na rezultat
działania, a przy zbyt silnej motywacji sprawność działania może spadać. Z drugiej
strony, jednakże dzięki różnorodności teorii motywacji możliwe jest doskonalenie
jednostki oraz znacznie ułatwiony jest proces kierowania i zmagania się z dynamiką
życia danej organizacji, w tym również placówki oświatowej
Słowa kluczowe: motywacja, zarządzanie, oświata
Summary
Management can mean influencing people and making them follow in one direction –
towards jointly chosen goals. The knowledge of the means of motivation in the
management process – not only concerning schools – is a key aspect for a manager.
Motivation is a very complex phenomenon and it depends on many factors, different for
each and every person. Too strong intensity of motivation can have a negative influence
on the results and efficiency of certain actions. On the other hand, however, individual
development is possible thanks to the diversity of theories of motivation. At the same
time, the process of management and coping with the dynamics of a given organization
is greatly facilitated.
Key words: motivation, management, school
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Paweł Dziekański*

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem
Promotion as part of the JTS’s communication with the environment

Wstęp
Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane do budowania
wieloletnich strategii komunikacji z otoczeniem oraz powinny podejmować
działania wspierające kształtowanie tożsamości regionów i ich mieszkańców.
Kadra zarządzająca, urzędnicy i pracownicy gmin, miast, powiatów i regionów
czyli osoby odpowiedzialne za realizację celów strategicznych muszą zdobywać
nowe kompetencje oraz poszerzać wiedzę, korzystając również z najlepszych
praktyk i doświadczeń międzynarodowych. W warunkach gospodarki rynkowej
skuteczne osiąganie przez przedsiębiorstwa celów biznesowych jest możliwe
jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo podejmie działania umożliwiające
osiągniecie korzystniejszej pozycji na rynku w stosunku do konkurentów i w
efekcie zdobędzie nad nimi trwałą przewagę konkurencyjną w dłuższym
okresie. Korzystniejsze usytuowanie przedsiębiorstwa na rynku w stosunku do
innych konkurentów, wymaga skutecznego przezwyciężania ograniczeń
zarówno ze strony zmiennego otoczenia, jak i ze strony potencjału
przedsiębiorstwa1.
Procesy zarządzania JST wymagają od jego struktur samorządowych
pozyskiwania, przetwarzania i generowania szeregu strumieni informacyjnych.
Pozwalają one im bowiem z jednej strony na podejmowanie prawidłowych
decyzji oraz działań w stosunku do gospodarki, społeczności i środowiska, a z
drugiej warunkują skuteczność i efektywność tych decyzji. Decyzje o tym
kiedy, jakie, jak pozyskiwać, przetwarzać i generować informacje, istotne z
punktu widzenia zarządzania miastem, składają się na politykę zarządzania
informacją, której kreatorami są jego władze, pracownicy wyższych szczebli
miejskiej administracji oraz kierownictwo miejskich jednostek i spółek.
Działania JST to generowanie informacji, których celem jest przekonanie
adresatów do nabycia w sposób bezpośredni lub pośredni materialnych albo
niematerialnych składników miasta. Generowanie takich informacji określane
1

*dr, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach
1
M. Angowski, Strategie konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw. W: D. Niezgoda
(red.), Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Akademia Rolnicza
w Lublinie, Lublin 2005, s. 108.
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jest kategorią promocji. Promocja jest zatem jednym z informacyjnych narządzi
realizacji koncepcji rozwoju miasta.
Rozwój lokalny i regionalny – definicja, instrumenty, czynniki, istota
Aprobując stwierdzenie, że gospodarka lokalna to suma działań
poszczególnych podmiotów gospodarczych, ale także polityka władz, mająca na
celu stworzenie warunków optymalnej efektywności procesów produkcji i
usług2, należy oczekiwać kierunkowych działań, ze strony samorządów
lokalnych, łagodzących stany utrudniające funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych. Prezentowany pogląd ma swoje uzasadnienie w coraz
powszechniej wyrażanej opinii, że kolejne etapy rozwoju wymagają pewnych
działań inicjujących procesy odchodzenia od przypadkowości, dopasowania
oferty sektora do aktualnych potrzeb człowieka. Oczywiste jest, że żadne
przedsięwzięcie nie miałoby miejsca, gdyby nie było oczekiwane3. Należy
jednak zauważyć, że oczekiwania społeczne związane ze stanem rozwoju
sektora usług rynkowych dotyczą przede wszystkim zaspokajania rosnących
potrzeb mieszkańców przez racjonalne wykorzystanie miejscowych zasobów
społeczno - ekonomicznych i środowiskowych.
Jeżeli by wszystko działo się w tym samym czasie, wówczas nie byłoby
w ogóle rozwoju. Jeżeliby wszystko znajdowało się w tym samym miejscu,
wówczas nie byłoby w ogóle odrębności. Tylko przestrzeń umożliwia istnienie
odrębności, które następnie rozwijają się w czasie4. Ogólnie rozwój regionalny
oznacza wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwałą poprawę ich
konkurencyjności i poziomu życia ludności, przyczyniające się do rozwoju
społeczno-gospodarczego
kraju5.
Rozwój
lokalny
jest
procesem
wielowymiarowym i ma charakter integralny. Do podstawowych jego
wymiarów należy zaliczyć6: społeczny - procesy zmian demograficznych i
społecznych oraz zmian w środowisku kulturalnym; środowiskowy - zmiany w
środowisku przyrodniczym i w infrastrukturze służącej ochronie tego
środowiska; infrastruktury - rozwój infrastruktury w różnych dziedzinach,
2

K. Telka, Rola inwestycji gminnych w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. W:
K. Głąbicka (red.) Spójność społeczno-ekonomiczna; implikacje regionalne. Radom 2004, s. 6585.
3
T. Bajerowski, Programowanie zmian przestrzeni, transformacje systemów przestrzennych,
zarządzanie przestrzenią w makroskali. W: T. Bajerowski (red.), Podstawy teoretyczne
gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzeni, Olsztyn 2003, s. 182-214.
4
A. Lősch, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. PWE, Warszawa 1961, s. 380.
5
M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego. PARR, Warszawa
2011, s.46.
6
W. Kosiedowski, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego. Toruń
2005, s. 20-23; A. Klasik, F. Kuźnik, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym
i regionalnym. Katowice 2001, s. 21.
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m.in.: transport, telekomunikacja, elektroenergetyka, zaopatrzenie w wodę,
odprowadzenie ścieków, ciepłownictwo; gospodarczy - procesy rozwoju bazy
ekonomicznej gmin; przestrzenny - nowe formy zagospodarowania
przestrzennego, zmiany w zagospodarowaniu, nowe zagospodarowane tereny.
G. Gorzelak7 wzbogaca ocenę poziomu rozwoju regionów o określenie
ich roli w gospodarce krajowej. Uwzględnia więc relacje tempa rozwoju
poszczególnych regionów w odniesieniu do ich wkładu w rozwój całej
gospodarki oraz do nakładów jakie gospodarka ta ponosi dla ich rozwoju. W
rezultacie wyróżnia się cztery typy regionów, tj. silne i słabe oraz wyzyskiwane
i wyzyskujące.
Na rozwój w skali regionalnej składają się następujące elementy8: wzrost
gospodarczy i zatrudnienie, wzrost dobrobytu i jakości życia ludności, rozwój
technologiczny i innowacje, restrukturyzacja działalności gospodarczych,
rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost ruchliwości zawodowej,
społecznej i przestrzennej, rozwój infrastruktury instytucjonalnej, poprawa
jakości środowiska, wzbogacenie tożsamości regionalnej i procesy integracyjne.
Zmiany określające rozwój regionalny dotyczą zarówno aspektów
ilościowych jak i jakościowych. Procesy te wiązać się muszą z pożądanymi
zmianami strukturalnymi.
Charakterystyczną cechą procesów rozwojowych współczesnego świata
jest to, iż ujawniły się negatywne skutki społeczne, ekologiczne i ekonomiczne
rewolucji naukowo-technicznej. Problematyka rozwoju lokalnego od niedawna
stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania wielu dyscyplin
naukowych oraz praktyki społeczno-gospodarczej. Do najważniejszych
przyczyn należą narastanie niezamierzonych i niepożądanych negatywnych
skutków rewolucji naukowo-technicznej, wzrost konfliktów w gospodarowaniu
przestrzenią (degradacje środowiska, przestrzeni staje się dobrem rzadkim i
zagrożonym), poszukiwanie nowych źródeł wspomaganie rozwoju społecznego,
wykorzystanie korzystnych cech lokalności w procesach innowacji i rozwoju
ekonomicznego, znaczenie rozwoju lokalnego dla procesu transformacji
systemowej w Polsce.
Samorząd oznacza, że lokalna społeczność, reprezentowana przez
wybrane władze, posiada własny majątek i własny budżet, ale też jest
zobowiązana do zaspokajania potrzeb ludzi określonych przez prawo.
Parlament nawet w drodze ustawy nie ma prawa wprowadzać dodatkowych
ograniczeń, gdyż byłoby to zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.
Samorząd jest więc formą organizacji państwa opartego na zdecentralizowanej
władzy, na ograniczeniu uprawnień administracji centralnej tylko do tych
7
8

G. Gorzelak, Reforma ekonomiczna w Polsce na tle rozwoju regionalnego. „Ekonomista” 1989..
A. Klasik, F. Kuźnik, Konkurencyjny rozwój regionów w Europie. W: Z. Szymla (red.),
Konkurencyjność miast i regionów. Praca zbiorowa. AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 23.
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spraw, którymi musi się zajmować jedynie w imię interesu wszystkich
obywateli. A to, czym nie musi zarządzać państwo – powinno być przekazane
ludziom, być jak najbliżej obywatela. A więc – maksimum do gmin, a to, czego
gmina dokonać nie może – do powiatu, a czemu powiat nie podoła – to w myśl
tej zasady pomocniczości – do województwa.
Według naszej Konstytucji, samorząd terytorialny „jest wspólnotą ludzi
istniejącą z mocy prawa i obejmującą ogół mieszkańców jednostki
terytorialnej” (art.16 ust.1), która „wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”
(art.163). Polska jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Samorządu
Publicznego. Podstawowe zasady tego porozumienia to przede wszystkim
prawo samorządów do samodzielnego zarządzania istotnym zakresem spraw
publicznych, przekazywanie władzom najbliższym obywatelom wykonywania
zadań publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności, zapewnienie przez
państwo samorządom lokalnym prawnych i finansowych środków
umożliwiających realizację powierzonych im zadań.
R. Broszkiewicz wskazuje, iż gospodarka lokalna to określony układ
podmiotowy, przedmiotowy, strukturalny i przestrzennie delimitowany
charakteryzujący się funkcjami zewnętrznymi i wewnętrznymi względem
społeczności zamieszkującej na obszarze podziału administracyjnego, tj.
poniżej stopnia wojewódzkiego9. Jako zbliżoną do powyższej można traktować
opinię A. Zalewskiego, dla którego gospodarka lokalna jest zbiorem
współzależnych podmiotów gospodarujących, działających na terenie gminy, z
których każdy spełnia określone funkcje i dąży do realizacji własnych celów10.
Wymienia on również rodzaje wskazanych podmiotów – są to: jednostki
gospodarcze, gospodarstwa domowe, instytucje i władze lokalne11.
Wyłączna realizacja obligatoryjnych zadań przekazanych w drodze
decentralizacji administracji państwowej nie zapewni układom lokalnym
optymalnej ścieżki rozwojowej. Konieczne są działania wynikające z własnej
inicjatywy, zmierzające do permanentnej restrukturyzacji niemalże wszystkich
dziedzin życia społeczno-gospodarczego i sanacji zasobów materialnych oraz
niematerialnych. Wymagają one jednak chęci, wiedzy, pomysłowości, często
dodatkowych zasobów finansowych a przede wszystkim skupienia miejscowej
ludności wokół idei rozwoju lokalnego. Jedynie z aktywności ludzi tworzących
9

R. Broszkiewicz, Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej
i samorządowej w Polsce. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. PN AE we Wrocławiu
nr 734, Wrocław 1996, s. 33.
10
A. Zalewski, Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia). W: Gospodarka miejska.
SGH, Warszawa 1995, s. 8.
11
Por. np. M. Trojanek, Kształtowanie atrakcyjności obszaru jako potencjalnego miejsca
lokalizacji inwestycji. W: Strategia i polityka rozwoju gmin i województw – podstawy
metodyczne. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa – Poznań – Zielona Góra 1996, s. 139.
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samorząd zrodzić sie może optymalny rozwój lokalny. Reguły tej nigdy nie
zastąpi uznaniowe obdarowywanie, to tym to owym „pomysłem”, społeczności
lokalnej przez władze gminy w zamian za poparcie podczas wyborów. Fakt ten
dotyczy praktycznie każdego państwa i nie trzeba chyba nikogo przekonywać
jak doniosłe znaczenie ma on dla naszego kraju12.
Znaczny stopień formalnej samodzielności finansowej demokratyczno –
samorządowej gminy oraz jej odpowiednie, materialne zabezpieczenie
finansowe są wskaźnikiem autonomii wspólnoty gminnej a jednocześnie
gwarancją niezależności w realizacji zadań. Samodzielność finansowa, którą
należy utożsamiać z prawem uchwala własnego budżetu, jest jedną ze
współcześnie podnoszonych najważniejszych cech samorządu terytorialnego13.
Jednak samodzielności finansowej nie można rozpatrywać w oderwaniu od jej
materialnego zabezpieczenia, na które składają sie dochody i majątek
komunalny. Oba te czynniki pretendują do rangi cech w największym stopniu
decydujących o faktycznej samorządności a wiec i o możliwościach
samodzielnego kształtowania rozwoju lokalnego.
Rozwój dokonuje się głównie w wyniku inwestycji, zarówno nowych,
jak i modernizacyjnych. Ograniczoność środków inwestycyjnych sprawia, że
nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych wszystkich jednostek
terytorialnych. W tej sytuacji stymulowanie rozwoju pobudza konkurencję
między tymi jednostkami o pozyskanie inwestycji. W jej wyniku tylko część
jednostek terytorialnych zdoła pozyskać inwestorów. Tą częścią są z reguły
gminy, mogące zapewnić przedsiębiorstwom konkurencyjne warunki
gospodarowania na swoim terenie.
Między tymi funkcjami występuje wiele zależności i wzajemnych
uwarunkowań. Bez ich rozpoznania i uwzględnienia w procesie przebudowy
gospodarki i państwa osiągnięcie zamierzonych celów będzie utrudnione.
Pojawia się konieczność zapewnienia minimum spójności oraz równoległego
rozwiązywanie problemów transformacji w ujęciu globalnym i terenowym.
Uwzględnienie aspektów regionalnych i lokalnych ma znaczenie także
ogólniejsze, bowiem uzyskanie społecznego wsparcia dla reform jest łatwiejsze,
gdy cele reformy tłumaczymy na język konkretnych rozwiązań,
ukierunkowanych ku poprawie warunków życiowych społeczności w gminie,
mieście, regionie. Do niedawna problematyka ekonomiki regionalnej i lokalnej
w dotychczasowych próbach reformowania gospodarki zawsze postrzegana

12

Bardzo interesujące spostrzeżenia na ten temat przedstawił B. Jałowiecki, Narodziny
demokracji w Polsce lokalnej. Uniwersytet Warszawski – Instytut Gospodarki Przestrzennej,
Warszawa 1990.
13
Por. Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. FRDL, Warszawa 1990,
s. 7.
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była jako zagadnienie drugorzędne. Był one najczęściej „dodawane” do
propozycji i wdrożeń globalnych.
Zaawansowanie procesu transformacji systemowej, trudna sytuacja
gospodarcza i społeczna, bezpośrednio zagrażająca dalszemu przebiegowi
reform, w pełni uzasadnia potrzebę bliższej analizy zagadnień związanych z
rozwojem lokalnym oraz regionalną i lokalną polityką gospodarczą. Wyjście
z recesji może się dokonać tylko wówczas, gdy podjęte będą działania
kompleksowe, a nie na jednym odcinku. Tymczasem polskie reformy
gospodarcze charakteryzuje istota słabości, jaką jest skromne rozpoznanie
bardzo złożonych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w ujęciu
regionalnym i lokalnym. Skalą obecnych niekorzystnych zjawisk byłaby
mniejsza, gdyby lepiej wykorzystano lokalne czynniki rozwoju, nowe
dziedziny działalności tkwiące w lokalnych i regionalnych społecznościach,
instytucjach samorządowych i środowiskowych. Temu celowi powinna
służyć lokalna polityka gospodarcza. Jej rangą należy uznać za szczególną w
procesie przejścia do gospodarki rynkowej.
Aby skutecznie i efektywnie zarządzać w gminie, tak jak w każdej
organizacji, potrzebny jest całościowy plan, umożliwiający koordynację
działań. Takim planem, który zapobiega bałaganowi i chroni przed
marnotrawieniem środków jest strategia rozwoju gminy. Aby strategia była
rzeczywiście instrumentem zarządzania, potrzebne są dane, które odpowiednio
przetworzone, umieszczone w odpowiednim kontekście stają się informacją. Z
kolei odpowiednio przetworzone informacje przy pomocy ludzkiego
doświadczenia i intuicji stają się wiedzą14. Kompleksowa wiedza na temat
lokalnej gospodarki i wszystkich czynników mogących na nią wpływać jest
niezbędna zarówno przy tworzeniu strategii rozwoju gminy, jak i przy jej
wdrażaniu.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest specyficzną
organizacją. Ma na celu dostarczenie w sposób bezpośredni lub pośredni
najwyższej jakości usług, ściśle określonemu przestrzennie kręgowi odbiorców
– mieszkańcom gminy. Zaspokajając potrzeby lokalnej społeczności gmina jako
organizacja non-profit, gospodarująca publicznym pieniądzem musi stosować
się do rachunku ekonomicznego i racjonalnie gospodarować zasobami.
Przed władzami każdej gminy stoi szeroki wachlarz zadań do realizacji.
W polskim ustawodawstwie przy dzieleniu zadań lokalnych przyjęto zasadę
domniemania kompetencji gmin. Pod tym terminem kryje się zasada, że
zadaniami samorządu są wszystkie sprawy publiczne, o ile spełniają łącznie
określone warunki:
14

M. Kowalkiewicz, Zarządzanie wiedzą krok po kroku: czym jest wiedza?. „Gazeta IT” 2004, 9
(28).
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mają znaczenie lokalne (dotyczy określonej społeczności gminnej),
nie zostały w drodze ustawy zastrzeżone na rzecz innych podmiotów15.

Przedstawione rozgraniczenie zadań, na obowiązkowe i fakultatywne,
opiera sie na formie, konstytuujących instytucje samorządu gminy, zapisów
ustawowych. Za przykład może tu posłużyć ustawa o samorządzie
terytorialnym, której art. 7. w punkcie 1 i 2, mówi, iż zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania
własne obejmują sprawy... [...]. Ustawy określają, które zadania własne gminy
maja charakter obowiązkowy. Taka formuła nie oznacza, iż zadania
fakultatywne musza mieć charakter sporadyczny. Wszystko zależy od
całokształtu modelu ustrojowego a nawet od stylu sprawowania władzy lokalnej
i aktywności społeczeństwa. Zadania te gminy dzielą na zadania własne i
zadania zlecone lub powierzone przez administracje rządową. Zadania własne
gminy dotyczą przede wszystkim zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Ustawa z 1990 roku określa szczegółowo sprawy wchodzące w zakres zadań
własnych gminy. Są to:
- ład przestrzenny (między innymi obowiązek tworzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego), gospodarka terenami,
ochrona środowiska,
- drogi, ulice, mosty i place, które zostały przekazane gminom,
organizacja ruchu drogowego i lokalnego transportu zbiorowego,
- infrastruktura komunalna, w tym wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie
ścieków, wysypiska śmieci i utylizacja odpadów komunalnych,
zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, gaz,
- ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- gminne budownictwo mieszkaniowe, oświata,
- kultura i kultura fizyczna,
- targowiska i hale targowe,
- zieleń komunalna, cmentarze komunalne,
- porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
własnych urzędów,
- zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej16.
Budując strategię rozwoju można wskazać na podstawowe cele, jakim ma
służyć program konstruowania strategii. Jako pierwszy cel można wskazać
15

R. Wróbel, Cztery lata reformy. Z doświadczenia samorządu terytorialnego. Presspublica,
Warszawa 1999, s. 51-53.
16
Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dz. U. nr 13 1996r. poz. 74, rozdz.2,
art. 7.
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aktywizację i rozwój społeczności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości poprzez
uspołecznienie samego procesu budowania strategii. Uspołecznienie powoduje,
że społeczność lokalna integruje się wokół problemów i wspólnych interesów17.
Program budowania strategii powinien pomagać w dokładnym rozpoznaniu
problemów, przeszkód i zagrożeń oraz w sprawnym im przeciwdziałaniu.
Efektem końcowym ma być dostarczanie społeczności lokalnej skutecznego
instrumentu do zarządzania gminą.
Promocja jako element komunikacji z otoczeniem
Promocja jest to forma społecznej komunikacji w dziedzinie
zaspokojenia potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami ludzkiej
pomysłowości,
przedsiębiorczości,
aktywności
gospodarczej.
Jest
marketingowym oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców
polegającym na dostarczeniu informacji, argumentacji czy zachęty,
skłaniających do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również
wytwarzającym przychylną opinię o danym podmiocie. Promocja może być
również rozumiana jako zbiór czynności podejmowanych przez władze lokalne
w celu poinformowania o cechach regionu jako szczególnej organizacji, która
podobnie jak inne organizacje powinna oddziaływać na poszczególne grupy
odbiorców komunikacji tj. mieszkańców, turystów, potencjalnych inwestorów,
,władze regionalne itp. występującego produktu oraz przekonania nabywców do
jego nabycia. Promocja, zwana również polityką komunikacji lub
komunikowania organizacji z rynkiem, stanowi integralny element strategii
marketingowej organizacji. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą
których organizacja przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt
i/lub tę organizację, kształtuje potrzeby klientów oraz pobudza, ukierunkowuje i
zmniejsza elastyczność popytu18.
Jedną z najważniejszych koncepcji działalności nowoczesnej organizacji
jest marketing. P. Drucker stwierdził, że celem marketingu jest poznanie i
zrozumienie klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa odpowiadały mu i same
się sprzedawały19. Koncepcja marketingowa obejmuje instrumenty związane
z produktem, ceną, dystrybucją oraz aktywizacją sprzedaży. W warunkach
gospodarki rynkowej i konkurencji nie wystarczy wytworzyć produkt, ustalić
jego cenę oraz udostępnić go na rynku. Konsumenta trzeba przekonać do
zakupu tego produktu. Stąd też instrumenty i działania związane z aktywizacją
sprzedaży są integralnym elementem marketingu. Dzięki nim pozostałe
instrumenty mogą w pełni oddziaływać na rynek.
17

D. C. Wagner (red.), Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin. Municipium, Warszawa
1999, s. 12.
18
J. Altkorn, Podstawy marketingu. Kraków 1998, s. 286.
19
Por.P. F. Drucker, Skuteczne zarządzanie. Warszawa 1976.
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Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na klientów
i potencjalnych nabywców polegającym na dostarczeniu informacji,
argumentacji i obietnic oraz zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych
produktów jak również wytwarzających przychylną opinię o przedsiębiorstwach
przemysłowych, handlowych i usługowych20. Wg innej definicji promocja jest
to oddziaływanie na odbiorców, polegające na przekazywaniu informacji, które
mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firmy
i samej firmy w celu stworzenia dla wielu preferencji na rynku 21. Promocja
może być również rozumiana jako zespół metod komunikacji danego
przedsiębiorstwa z wybranym rynkiem22 albo przekazywanie informacji o
firmie, produkcie, idei (np. o zdrowym odżywianiu się) w celu skłonienia
innych osób do ich zaakceptowania23.
Stworzenie systemu promocji pozwala odpowiedzieć na następujące
pytania24: jaki jest najefektywniejszy sposób poinformowania rynku o zaletach
produktu oferowanego przez firmę?, jak nakłonić klienta do jego zakupu?,
dlaczego klienci nabywają towary konkurentów?, jakie powinny być
najwłaściwsze proporcje nakładów ponoszonych na poszczególne komponenty
systemu promocji?
W. Wrzoska pisze, że pojęcie komunikacji marketingowej jest związane
z procesami przepływu informacji, które przedsiębiorstwo chce przekazywać
różnym grupom odbiorców i odbierać od nich zgodnie z celami
marketingowymi25. Organizacja we współczesnej gospodarce nie może
funkcjonować bez komunikowania się z otoczeniem rynkowym. Opiera się ono
na przepływie informacji o różnej formie i strukturze między organizacją
a otoczeniem rynkowym, a w szerszym sensie również wewnątrz organizacji.
Przejrzysta komunikacja jest funkcja wprost proporcjonalna do poziomu
przejrzystości w danej organizacji. Granica przejrzystej komunikacji
wyznaczana jest przez obowiązujące prawo, wspólny cel oraz zakres
współpracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji niezbędny do realizacji takiego
celu26.
Promocja w sieci Internet może być rozpatrywana pod względem
wszystkich elementów marketingu-mix27, jednocześnie daje JST najszybszą
20

T. Sztucki T., Promocja, Sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa 1995, s. 17.
A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Warszawa
1993, s. 4.
22
K. P. Mazur, Marketing usług edukacyjnych. Warszawa 2001, s. 85.
23
A. Wiśniewski, Marketing. Warszawa 1995, s. 175.
24
T. Kramer, Podstawy marketingu. Warszawa 1996, s. 145.
25
W. Wrzoska, Strategie marketingowe. Warszawa 2004, s. 175.
26
Duch przejrzystości, Fundacja Transparent Company, Warszawa, lipiec 2007.
27
S. Willson, I. Abel, So you want to get involved in E-commerce. "Industrial Marketing
Management" 2002, 31, s. 91.
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możliwość dotarcia do duże liczby odbiorców informacji. Promocję na stronie
WWW można rozpatrywać według podziału na działania promocyjne
realizowane na własnej stronie WWW (w tym przypadku stronie WWW miasta)
oraz promocje realizowana w sieci WWW poza własną stroną. Istotną kwestią
związaną z realizacja promocji na stronie WWW jest wykorzystanie dużej
pojemności informacyjnej Internetu. Duża pojemność informacyjna jest cechą,
która umożliwia zawarcie szczegółowych informacji dotyczących
promowanego produktu. Miasta wykorzystując cechę dużej pojemności nowego
medium mają możliwość zawarcia w nowym medium szczegółowych
charakterystyk oferowanych subproduktów. Promocja subproduktów na
stronach WWW może się objawiać w poświęcaniu oddzielnych sekcji na
stronach WWW subproduktom. Oprócz rozbudowanych sekcji dotyczących
subproduktów miasta mogą również starać się wykorzystywać takie
instrumenty reklamowe jak np. krótkie hasła reklamowe co wskazywałoby na
większą role Internetu jako medium reklamowego.
Promocja na stronach WWW jest często wykorzystywanym narzędziem
promocji JST. Jednakże strony internetowe służą przede wszystkim realizacji
funkcji informacyjnej promocji. Świadczy o tym choćby liczba zamieszczanych
haseł reklamowych. Strony internetowe nie różnią się znacząco w realizacji
działań promocyjnych. Wskazują na to niskie wartości współczynnika korelacji
rozpatrywanego dla cech wielkości miast oraz poszczególnych cech
świadczących o zakresie promocji na stronach WWW miast, czyli liczby
podstron, liczby promowanych subproduktów oraz liczby haseł reklamowych.
Jedynie w przypadku liczby promowanych subproduktów miasta relatywnie
większe były bardziej aktywne.
JST wykorzystują różne kanały i narzędzia komunikowania. Zastaną
politykę komunikacyjną można podzielić na dwa zasadnicze obszary
skierowaną do wewnątrz - wszelkie działania komunikacyjne skierowane do
mieszkańców (stałe rubryki w prasie lokalnej, reklama zewnętrzna w mieście,
wywiady radiowe i telewizyjne, konferencje prasowe), oraz skierowaną na
zewnątrz - w ramach tego obszaru znaczną przewagę ilościową mają
komunikaty skierowane do potencjalnych inwestorów (obecność na targach
branżowych, reklamy w czasopismach gospodarczych, witryna www).
Duża grupa działań komunikacyjnych JST ma charakter doraźny i stricte
operacyjny. Szczególnie widać brak komunikatów wyróżniających oryginalne
cechy JST, wyróżniające je od innych regionów. Trzeba pamiętać, iż JST
konkurują w zakresie swojego rozwoju, przyciąganiu inwestorów i turystów nie
tylko z setkami miast w Polsce, ale z tysiącami miast w całej Europie. Dlatego
nie są wystarczające doraźne działania w tym zakresie konieczna jest
profesjonalna polityka promocyjna, a szczególnie potrzebny jest bardzo
oryginalny, budzący szerokie zainteresowanie zestaw skojarzeń (opartych na
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realnych faktach i wydarzeniach), który będzie można spójnie i konsekwentnie
komunikować. Prowadzone działania dobitnie pokazują konieczność
wypracowania spójnego wizerunku pożądanego miasta oraz strategii
komunikacyjnej w ramach strategii promocji i komunikacji.
Produkt, marka, wizerunek jako podstawy promocji
W literaturze naukowej sklasyfikowano produkty miasta na następujące
elementy: zasadnicze (nuclear) – obejmują miasto jako całość składającą się ze
struktury fizycznej, funkcji, działalności, atmosfery oraz symbolicznych
wartości zawartych w nazwie miasta z nią związanych i kojarzonych;
wspomagające (contributory) – obejmują specyficzne usługi, udogodnienia czy
wartości dostępne właśnie w tym miejscu28.
Marka jako jedno z marketingowych narzędzi konkurowania na
współczesnym dynamicznie się zmieniającym rynku indywidualizując produkt
ma do spełnienia wiele istotnych funkcji, takich jak29:
1. Identyfikacyjną określającą źródło pochodzenia produktu (producent,
dystrybutor, kraj lub region).
2. Informacyjną która przekazuje informacje o produkcie, jego
zastosowaniu, przeznaczeniu, właściwościach oraz korzyściach
związanych z jego posiadaniem lub użytkowaniem.
3. Gwarancyjną która obiecuje nabywcy spodziewane rezultaty
stosowania oraz powtarzalność jakości niezależnie od tego, gdzie i
kiedy ją nabędzie.
4. Promocyjną jako element procesu komunikowania się firmy z rynkiem
jako stały element (constans) promocyjny oraz nośnik informacji.
5. Ochronną jako instrument ochrony prawnej przed naśladowcami.
Proces budowy i tworzenia marki warunkowany jest następującymi
wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami strategicznymi: charakter rynku
i grupa docelowa istniejące marki i działania konkurentów, koncepcja
produktów, znak handlowy, nazwa firmy, tożsamość firmy oraz
wizerunek/wizja marki30. Uzupełniającym elementem procesu kształtowania
i zarządzania marką jest pozycjonowanie marki, czyli sposób wyróżnienia się
i utrwalenia wizerunku na tle ofert konkurencji. Wśród najczęściej stosowanych
rodzajów strategii pozycjonowania wyróżnia się pozycjonowanie na podstawie
atrybutów marki, korzyści dla klienta, zastosowania marki, relacji jakość/cena,
pozycjonowanie nienamacalne (nieuchwytne) oraz ze względu na osobę
28

Ibidem, s. 25.
B. Sojkin, Zarządzanie produktem. PWE, Warszawa 2003, s. 56-57, 82-84.
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H. Górska-Warsewicz, Marka w strategiach rozwoju przedsiębiorstw sektora spożywczego. W:
M. Adamowicz (red.), Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno – spożywczego. SGGW,
Warszawa 2003, s. 253.
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użytkownika, na klasę/kategorię produktów, na rywali konkurentów i ze
względu na kraj/region pochodzenia31.
Głównymi beneficjentami projektu marka regionalna są: przedsiębiorcy
regionu, jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego,
potencjalni inwestorzy oraz mieszkańcy 32. Planowane korzyści dla regionu
mogą być następujące 33: jednoznaczna identyfikacja regionu i produktów,
wyróżnienie regionu spośród inny Polsce i Europie, skuteczne narzędzie
komunikacji z potencjalnymi inwestorami, pobudzenie koniunktury
gospodarczej regionu, większe wpływy podatkowe oraz pozycjonowanie
regionu na mapie Polski i Europy.
Silny związek pomiędzy produktem a miejscem jego pochodzenia
sprawia, że atrybuty i skojarzenia dotyczące regionu mogą korzystnie
kształtować obraz produktu, usługi lub firmy w oczach konsumenta i wpływać
na podejmowane przez niego decyzje zakupowe. Dzięki temu marka regionalna
powinna stać się katalizatorem do wywołania procesów innowacyjnych
w przedsiębiorstwach, a przez to stworzyć trwałą przewagę konkurencyjną.
Budowanie marki regionu odbywa się za pomocą szeroko zakrojonej akcji
promocyjnej, głównie przy wykorzystaniu reklamy w mediach elektronicznych
w Polsce i krajach UE oraz działań szkoleniowych przeznaczonych dla
przedsiębiorców (menadżerów i pracowników) z zakresu marketingu, tworzenia
wizerunku, polityki obsługi klienta, public relations, prawa patentowego,
kontaktów biznesowych oraz efektywnego zarządzania personelem.
System identyfikacji wizualnej to zespół różnorodnych elementów
graficznych pozwalający odbiorcom na rozpoznanie firmy i odróżnienie jej od
konkurencji. Dla przedsiębiorstw stanowi on swoisty kod optyczny i estetyczny.
Kod ten daje firmie możliwość przekazania sygnałów, na których jej najbardziej
zależy, czyli takich, które budują i utrwalają jej dobry wizerunek34. Tożsamość
wizualna stanowi jeden z czterech filarów systemu tożsamości
przedsiębiorstwa, oprócz postawy organizacji, zachowania i komunikowania się
z otoczeniem35.
Podstawą systemu identyfikacji są tzw. elementy bazowe, do których
zalicza się: nazwę firmy, znak i/lub symbol firmowy, kolorystykę wszystkich
elementów systemu, typografię firmową. Elementy te mogą być prawnie
chronione i tworzą wtedy znak towarowy, który jest składnikiem majątku
przedsiębiorstwa i może być przedmiotem obrotu. Oprócz wymienionych
podstawowych filarów na system identyfikacji wizualnej mogą także składać
31

B. Sojkin B, Zarządzanie produktem. PWE, Warszawa 2003, s. 56-57, 82-84.
www.marka.lubelskie.pl, 2008
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Ibidem.
34
M. Krzyżak, Tożsamość wizualna wizytówką firmy. „AIDA-Media” 1999, 3.
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Mruk H. (red), Komunikowanie się w marketingu. PWE, Warszawa 2004, s. 108.
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się: opakowania jednostkowe i zbiorcze produktów, oznaczenia firmowych
środków transportu, wystrój zewnętrzny i wewnętrzny punktów sprzedaży,
ubiór pracowników, identyfikatory, wizytówki, stemple, druki firmowe,
elewacje siedziby firmy i jej ewentualnych oddziałów36.
W wersji podstawowej, stanowiącej podstawę do tworzenia i stosowania
tożsamości wizualnej, określone są: kształt logo określanego również jako
godło lub symbol firmowy, jego wariacji kolorystycznych przy pełnym druku
i druku w wersji czarno-białej; kolorów firmowych używanych w samym logo
i jego otoczeniu; czcionek zastosowanych w hasłach reklamowych lub
informacjach produktowych, które mogą przybierać postać standardową lub
czcionek projektowanych na życzenie klienta; rozmieszczenia logotypu na
różnorodnych typach materiałów względem innych elementów graficznych.
W literaturze przedmiotu znajdujemy także czteroczynnikową hierarchię
elementów tożsamości wizualnej. Obejmuje ona posiadłości, produkty,
prezentacje oraz publikacje37. W skład posiadłości wchodzą: budynki, biura,
pomieszczenia sprzedaży, pojazdy mechaniczne. W kategorii produkty znajdują
się aspekty i atrybuty towarów i usług. Z kolei prezentacje to zbiór obejmujący:
opakowania, etykiety, metki, torby. Publikacje to wszelkiego rodzaju materiały
reklamowe, czy z zakresu public relations.
Wizerunek JST ma być z jednej strony rzeczywisty, a z drugiej - idealny.
Rzeczywisty, bo odzwierciedlający miejsce, jakie JST zajmuje na rynku, zaś
idealny, gdyż stanowiący projekcję wyobrażeń samorządowców ojej
optymalnym miejscu w świadomości adresatów działań. Wizerunek JST
pozycjonuje ją w opinii otoczenia i stanowi kartę przetargową w konkurowaniu
o inwestorów, turystów czy innych nabywców. Na wizerunek wpływają przede
wszystkim podejmowane przez nią działania, komunikacja z otoczeniem,
środki wizualnej identyfikacji, zachowanie poszczególnych grup z jej otoczenia
wewnętrznego (głównie mieszkańców oraz lokalnej władzy), jak również
położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe itp.
Promocja w JST tworzy więź wśród społeczności lokalnej oraz kreuje
pozytywne nastawienie wobec gminy. Punktem wyjścia w osiąganiu
wymiernych korzyści z rozwoju JST, obok uwarunkowań zewnętrznych (np.
system podatkowy, kredytowy), jest świadomość i przekonanie władz
gminnych oraz mieszkańców o konieczności postawienia na rozwój i promocję.
Wizerunek nie jest pojęciem statycznym, ulega zmianie wraz ze zmianą
poglądów i upodobań. W warunkach konkurencji dbałość o wizerunek JST na
zewnątrz, jak i wśród mieszkańców jest działaniem coraz bardziej istotnym.
36
37
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Tym bardziej, że wypracowanie określonego wizerunku trwa nawet długimi
latami.
Z marketingowego punktu widzenia miasto jest produktem - tak samo jak
podmioty gospodarcze, może świadomie zarządzać swoją marką i kreować swój
wizerunek. Przed podjęciem działań mających budować pożądany wizerunek
niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie tożsamości marki. Tożsamość marki to
konglomerat cech, atrybutów i właściwości pozytywnie wyróżniających markę
spośród innych i stanowiących o jej odrębności. Ze względu na złożoność
i wagę procesu definiowania tożsamości, zagadnienie to mogłoby stać się
przedmiotem odrębnego opracowania. Tożsamość JST jest w znacznej mierze
wyznaczana przez szeroko rozumiane związki miasta z morzem, różnorodność
kulturową i etniczną, a także specyficzne położenie geograficzne, które z jednej
strony jest peryferyjne w odniesieniu do obszaru Polski, z drugiej zaś sytuuje
miasto na istotnych szlakach komunikacyjnych i w stosunkowo niedużej
odległości od państw Europy Zachodniej i Północnej (przede wszystkim
Niemiec, Danii i Szwecji).
Elementy tożsamości miasta Szczecina, które mogą być wykorzystane w
planowanych działaniach promocyjnych to m.in. Wały Chrobrego, Starówka,
zamek Książąt Pomorskich, bliskość Berlina, Skandynawii, ośrodek
uniwersytecki - centrum naukowe regionu, zieleń i woda. Tworzenie wartości
marki Szczecin przebiegać będzie według czteroetapowego schematu budowy
marki: wyróżnienie Szczecina w oczach odbiorców - istotą marki jest
unikalność, sprawienie, by odbiorcy uznali, że marka Szczecin jest im
potrzebna - każda marka musi nieść ze sobą obietnicę zaspokojenia ich potrzeb,
zdobycie szacunku i zaufania odbiorców - składane obietnice muszą mieć
pokrycie w rzeczywistych cechach Szczecina38.
Kluczowymi elementami programu działań promocyjnych są systemy
identyfikacji wizualnej oraz leksykalnej. Systemy takie dają gwarancję
budowania spójnego wizerunku, niezależnie od rodzaju i charakteru
przedsięwzięć promocyjnych. System identyfikacji wizualnej reguluje wszelkie
wizualne aspekty, mające zasadniczy wpływ na proces kreacji marki. System
identyfikacji leksykalnej jest z kolei opracowaniem charakteryzującym
i opisującym wszelkie aspekty kreacji pożądanego wizerunku marki w zakresie
werbalnym.
W procesie kreowania zamierzonego wizerunku Szczecina największe
znaczenie mają dwa instrumenty promocji: public relations oraz publicity, a w
szczególności wypracowanie takich relacji na linii miasto - media, aby
zaplanowane informacje, przekazane w odpowiedniej formie znalazły się na
38
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łamach gazet, czy w określonym czasie antenowym TV i radia. Skuteczność ich
oddziaływania zależy od zaplanowanego, sprawnego i konsekwentnego
funkcjonowania jednostek powołanych do pełnienia funkcji promocyjnych
miasta. Za nadrzędną funkcję w procesie kształtowania wizerunku Szczecina
uznaje się koordynację oraz permanentny nadzór nad procesem promocji
realizowanym przez różne wydziały Urzędu Miasta.
Analizując potencjał kreacyjny oraz jego znaczenie dla procesu
kreowania pożądanego wizerunku miasta Szczecina, w zasięgu zainteresowań
będą następujące rodzaje imprez masowych39:
1. Imprezy o charakterze lokalnym (np. Dni Morza, sylwester, imprezy
plenerowe o charakterze kulturalnym).
2. Imprezy turystyczno-rekreacyjne o charakterze transregionalnym (np.
Berlin - Szczecin).
3. Imprezy sportowe o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i bałtyckim
(zwłaszcza powiązane z tematyką morską).
4. Imprezy sportowe o charakterze masowym (maratony, biegi uliczne)
adresowane do szerokiego spektrum odbiorców.
5. Imprezy sportowe o charakterze integracyjnym - „paraolimpiady".
Głównymi czynnikami decydującymi o skuteczności podejmowanych
działań promujących markę „Szczecin", w kontekście organizacji imprez
masowych są cykliczność organizowanych imprez, korelacja imprez
odbywających się w województwie lub w najbliższych gminach z imprezami
organizowanymi w Szczecinie, unikatowy charakter organizowanych imprez,
zbieżność charakteru imprezy z awizowanym zapotrzebowaniem grupy
stanowiącej audytorium oraz dotychczasowa historia poszczególnych imprez
masowych.
Internet umożliwia utrzymywanie permanentnej komunikacji miasta
z otoczeniem. Szczeciński Serwis Samorządowy (www.szczecin.pl) będzie
podstawowym źródłem aktualnych informacji z życia miasta oraz przydatnym
przewodnikiem dla mieszkańców, turystów, lokalnych przedsiębiorców
i inwestorów. Jednocześnie zawartość, konstrukcja i forma graficzna stron
www będą stanowić jeden z elementów budowania wizerunku miasta.
Ważną kategorią serwisów internetowych w kampaniach promocyjnych
Szczecina będą witryny mediów, ze szczególnym uwzględnieniem stron gazet
i czasopism. Działaniem mającym zapewnić łatwy dostęp do informacji
o Szczecinie i skierować internautów do serwisu miasta będzie pozycjonowanie
stron w wyszukiwarkach internetowych, a także portalach organizacji
pozarządowych i rad osiedli. Wskazane jest wykorzystanie interaktywności
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Internetu do stworzenia dwustronnej, wielowątkowej i kompleksowej
komunikacji.
Wizerunek komunikowany przez JST wobec grup odbiorców jest
następujący:
1. Wobec odbiorców wewnętrznych - mieszkańców podkreśla się
otwartość i dostępność urzędników wobec społeczności.
2. Wobec odbiorców zewnętrznych: inwestorów – jest budowany
pożądany wizerunek miasta posiadającego konkurencyjną ofertę
inwestycyjną, dbającego o dobry klimat dla inwestycji, odbiorców nie
inwestycyjnych – nie stwierdzono występowania spójnego przekazu
tworzącego jednolity zestaw skojarzeń z miastem.
Promocja jako czynnik rozwoju
Promocja powinna wiązać się z kierunkami rozwoju gminy,
harmonizować ze strategią, oferować realnie istniejące zasoby i możliwości,
powinna przygotować właściwą propozycję dla właściwego, rozpoznanego
odbiorcy. Organizując kampanię promocyjną należy odpowiedzieć na
następujące pytania: Jaka jest nasza koncepcja rozwoju? Jakie działania i firmy
chcielibyśmy rozwijać w naszej gminie? Jakie mocne strony gminy należy
wyeksponować, aby zachęcić te firmy do inwestowania w rozwój? Jakie słabe
strony należy pominąć? Czy oferta promocyjna obejmuje rodzimych
przedsiębiorców i jakie będą skutki napływu inwestorów zewnętrznych dla
rodzimych firm i dla całości gospodarki gminy? Czy mamy szanse przyciągnąć
inwestorów z innych części kraju, z zagranicy?
Promocja gminy to system aktywnych działań, zawierających elementy
własnej inicjatywy w stosunku do wyselekcjonowanych grup adresatów
promocji, w celu wywołania ich pożądanych zachowań (prowadzonych przede
wszystkim w celu wywołania zainteresowania u inwestorów i innych
uczestników promocji warunkami gminy w celu rozwoju jej działalności
gospodarczej). Przygotowanie programu skutecznej strategii promocyjnej
gminy stanowi wieloetapowy proces obejmujący: analizę sytuacji miasta,
wyznaczenie celów promocji,
identyfikację adresatów przekazów
promocyjnych, projektowanie promocji-mix, podjęcie decyzji w zakresie
intensywności działań, ustalenie budżetu promocji oraz ocenę skuteczności
działań.
Najczęstsze działania promocyjne podejmowane przez JST są
następujące:
1. Przygotowywanie bieżących materiałów dla mediów (gazet i telewizji).
2. Organizowanie masowych imprez kulturalnych oraz przygotowywanie
materiałów drukowanych (plakaty) i elektronicznych informujących
o tych wydarzeniach.
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3. Udział w organizowanych imprezach powiatowych (targi, wystawy,
dożynki powiatowe, konkursy i przeglądy chórów i orkiestr).
4. Udział szkół podstawowych, gimnazjów i klubów sportowych
w organizowanych imprezach powiatowych i wojewódzkich.
5. Informowanie o przekazywanych terenach pod inwestycje dla
potencjalnych inwestorów,
6. Współpraca gminy z przedsiębiorstwami, instytucjami i firmami
w zakresie promocji (wspólne wydawnictwa).
7. Nawiązanie przez szkoły podstawowe i gimnazja współpracy
i wymiany z państwami unii europejskiej.
Mówiąc o mieście jako o produkcie, należy ujmować je z dwóch
poziomów agregacji. Pierwszy z nich to miasto jako całość (megaprodukt)
Drugi poziom wynika z podziału megaproduktu na poszczególne subprodukty
miejskie40. W literaturze najczęściej używa się termin subprodukty terytorialne,
umożliwiając stosowanie go wobec wszystkich jednostek przestrzennych
(zarówno miejskich jak i wiejskich). Wyróżnić można następujące rodzaje
subproduktów41: turystyczny (placówki turystyczne, hotele, gastronomia,
walory środowiskowe, zabytki, atmosfera, tradycje), inwestycyjny
(infrastruktura, maszyny, urządzenia, lokale, linie technologiczne, całe obiekty,
działki grunty rolnicze, siła robocza), mieszkaniowy (mieszkania, domy, domki,
działki, prywatne, spółdzielcze społeczne i komunalne), socjalny (stałe
i sezonowe miejsca pracy), handlowo-usługowy (usługi komercyjne),
oświatowo-kulturalny (szkoły, kina, teatry, domy kultury, koła zainteresowań),
targowo-wystawienniczy (infrastruktura targowa, sale konferencyjne, tradycja
organizowania targów, spotkań, sympozjów, konferencji), rekreacyjnosportowy (ośrodki sportu, kluby sportowe, imprezy sportowe, zawody, rajdy),
publiczny (usługi publiczne administracja, komunikacja).
Promocja w ramach marketingu terytorialnego polega na wzajemnym
oddziaływaniu podmiotów związanych z zasobami danego terenu w celu
pobudzania, wspierania i inicjowania rozwoju społeczno-gospodarczego
jednostki terytorialnej. Wzajemne oddziaływanie polega na wywoływaniu
zmian zarówno w ilościowych jak i jakościowych cechach tychże jednostek
oraz postaw i zachowań różnych grup społecznych potencjalnie związanych
z danym terenem. Cechą odróżniającą podmioty biorące udział w promocji
terytorialnej jest, podobnie jak w przypadku marketingu terytorialnego, związek
z miejscem tj. przestrzennie i administracyjnie wyodrębnioną jednostką.
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T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast. Wyd. PWN, Warszawa 1999, s. 218-221.
A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W:
T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów.
Centrum Badań i Studiów Francuskich - Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s.41-42.
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Jako środki promocji wykorzystuje się cały zestaw mieszanki
promocyjnej, tj. reklamę, public relations, publicity, promocję sprzedaży, czy
sprzedaż osobistą. Promocja terytorialna może mieć charakter wewnętrzny
(adresatami przekazów promocyjnych są mieszkańcy danej jednostki) lub
zewnętrzny (skierowana do osób nie będących mieszkańcami danej jednostki).
Ze względu na przedmiot promocji wyróżnia się promocję gospodarczą,
społeczną i kulturową42.
Wielokierunkowa, precyzyjnie adresowana i konstruowana promocja
walorów miasta może stać się jednym z najbardziej efektywnych instrumentów
jego rozwoju. Pomimo że promocja subproduktów wydaje się być najbardziej
powszechnie i świadomie wykorzystywanym przez jednostki samorządowe
elementem marketingumix, to niejednokrotnie ma ona charakter działań
intuicyjnych i chaotycznych. Najczęściej przytaczane przez autorów powody
utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie działań promocyjnych to: brak
odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych, brak spójnej strategii
rozwoju marketingowego (wyborczy) horyzont czasowy realizacji i planowania
działań, brak przygotowania zawodowego kadry43.
Jednym z kluczowych zadań, jakie stoją obecnie przed społecznością
lokalną Gminy Czernichów, jest jak najlepsze wykorzystanie wspaniałego
i unikalnego potencjału przyrodniczo-krajobrazowego tego obszaru. Powinno to
nastąpić poprzez wzbogacenie produktu turystycznego Gminy Czernichów
o nowoczesną i atrakcyjną infrastrukturę około turystyczną, zarówno publiczną
jak i komercyjną. Zwieńczeniem powyższych działań rozwojowych będzie
wykreowanie, rozwijanie i promowanie lokalnych, markowych produktów
turystycznych, które staną się magnesem przyciągającym do Czernichowa
z roku na rok większą liczbę turystów.
Przemyślane i dobrze zaplanowane działania w kierunku rozwoju
i promocji produktów turystycznych wymagają zazwyczaj dobrej podbudowy
informacyjnej oraz pozyskania szeregu danych, pozwalających na orientację
w zakresie obecnego i projektowanego stanu rynku turystycznego, a także
dalszych perspektyw jego rozwoju. Trzeba zaznaczyć, że projekty tego typu
pociągają za sobą znaczne koszty, a jednocześnie trudno o szybkie i zarazem
spektakularne korzyści, jakie płyną z takich długofalowych przedsięwzięć.
Z tego względu często ustępują one pola ważnym i pilnym inwestycjom
infrastrukturalnym, które, w oczach społeczności lokalnej, wydają się bardziej
namacalnym dowodem rozwoju inwestycyjnego gminy.
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Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem złożonym; obejmuje walory
turystyczne, dostępność komunikacyjną oraz zagospodarowanie turystyczne.
Każdy z tych elementów wpływa w różnym stopniu na całokształt zjawisk
określanych wspólnie jako turystyka. Ich zmienność w czasie, wynikająca ze
zmian preferencji uczestników ruchu turystycznego, nie stanowi jedynej
przeszkody w ocenie tego zjawiska44. Walory turystyczne stanowią zespół
elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które,
wspólnie lub każde z osobna, są przedmiotem zainteresowań turysty45. Ze
względu na motywy, jakimi kieruje się turysta, dzielą się na: wypoczynkowe,
krajoznawcze i specjalistyczne. I tak, walory wypoczynkowe służą do
regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Zróżnicowanie występowania
walorów wypoczynkowych wynika głównie z naruszenia równowagi
środowiska geograficznego. Obszary pozbawione cech niezbędnych, jakimi są:
czyste powietrze (wolne od zanieczyszczenia), cisza, brak zasadniczych
przeciwwskazań klimatycznych, powinny zostać wyeliminowane. Stają się one
nieprzydatne do długookresowej turystyki wypoczynkowej46.
Duża konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych
zasobów: inwestycji, przyjazdu turystów, lokalizacji spektakularnych wydarzeń,
wymagają od miast podjęcia decyzji w sprawie budowania wizerunku miasta na
zewnątrz. Powinien on w skondensowany i atrakcyjny sposób charakteryzować
i wyróżniać miasto. Przekazywać cele, ambicje i dążenia władz miasta.
Atrakcyjne miasto średniej wielkości - o wysokiej jakość życia
mieszkańców. Wizja i cele rozwoju Sieradza są sformułowane w kategoriach
czysto infrastrukturalnych (co jest zrozumiałe w perspektywie potrzeb miasta).
Strategia nie podaje jednak jakichkolwiek aspektów stanowiących swoistość,
specyfikę miasta. Nie da się z nich wyinterpretować zatem żadnej cechy
mogącej być podstawą wyróżników miasta. Miasto o dobrze rozwiniętej
infrastrukturze, z dynamiczną, aktywną społecznością; prężna miejscowość
turystyczna i dobre miejsce do życia, zrównoważone ekologicznie, atrakcyjne
turystycznie, wykorzystujące swoje dziedzictwo kulturalne47.
Należy podkreślić, że bez zmiany wizerunku JST samych mieszkańców
nie jest możliwe ukształtowanie na zewnątrz pozytywnego wizerunku miasta.
Dlatego należy w pierwszym rzędzie przeprowadzić zmasowaną promocję wizji
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rozwoju miasta oraz wypracowanego w ramach prac Zespołu ds. Wizerunku,
wizerunku pożądanego – do mieszkańców.
W ramach bieżących działań promocyjnych - zmierzających do zmiany
sytuacji, należałoby: nawiązać współpracę z działami promocji Urzędu Gminy
i Powiatu – tak, aby wszystkie strony znały swoje zamierzenia i przynajmniej
nie wysyłały całkiem sprzecznych komunikatów na zewnątrz, wszelkie
pozytywne osiągnięcia modernizacyjne i rewitalizacyjne należy bardzo mocno
nagłaśniać – przez działania typu public relations, a także pozytywny rozgłos.
Należy zawsze bezwzględnie podkreślać zmianę postawy władz JST wobec
istniejących problemów oraz działania na rzecz tworzenia z miasta ośrodka
bardziej przyjaznego mieszkańcom, należy wypracować i wdrożyć zasady
komunikacji z wpływowymi lokalnymi środowiskami i liderami opinii pozyskując je dla planów promocji, w pracach nad wdrożeniem wypracowanej
wizji promocji marki miasta – należy uwzględniać działania mieszkańców
miasta i lokalnych środowisk. Wszystkie te działania muszą być konsekwentne i
długofalowe.
Rozwój to wartość priorytetowa – powinna wyznaczać działania miasta
we wszelkich kategoriach. Mówi ona o tym, że z racji pewnych opóźnień JST
w większości wyznaczników rozwoju na tle kraju, pragnie ona maksymalnie
skoncentrować swoje siły w dążeniu do doskonalenia swoich możliwości.
Oznacza ona również, że JST chce rozwoju praktycznie we wszystkich
dziedzinach. Przekazuje informację, że, aby to osiągnąć, JST będzie wiązać
swoją tożsamość (wizerunek) z tą wartością we wszelkich możliwych
kategoriach (organizowanie wydarzeń o charakterze gospodarczym,
przyciąganie inwestorów, wskazywanie na swoje osiągnięcia - infrastruktura,
tworzenie spektakularnych wydarzeń, powszechnie łączonych z rozwojem).
Wartość ta oznacza zatem, iż JST będzie usilnie zabiegać o rozwój atrybutów,
które powszechnie wiążą się z rozwojem.
Strategia Promocji Gminy Sulejów ogniskuje sie na dwóch
podstawowych segmentach odbiorców – turystach i inwestorach. Twórcom
Strategii przyświecało założenie, ze zainteresowanie i przyciągnięcie do
Sulejowa przedstawicieli wymienionych grup przełoży sie na wzrost dochodów
Gminy i jej mieszkańców. Dzięki nowym inwestycjom i dodatkowym
dochodom z turystyki, pośrednio i bezpośrednio, poprawi sie sytuacja
finansowa i społeczna mieszkańców Gminy. Powstaną nowe, całoroczne
i sezonowe, miejsca pracy, a lokalizacja nowych przedsiębiorstw w Sulejowie
przyczyni sie do wzrostu wpływów z tytułu podatków od nieruchomości oraz
podatku dochodowego od osób prawnych. W efekcie Gmina stanie sie
atrakcyjna lokalizacja życiowa dla obecnych i nowych mieszkańców.
Opracowano wskazania do budowy konkurencyjnej marki miejsca.
Określono jej podstawowe cechy i wartości, korzyści jakie będzie oferować
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swoim nabywcom. W dokumencie zarekomendowano jakimi narzędziami
wyrażać graficznie markę, jak powinien wyglądać system identyfikacji
wizualnej marki. Przedstawiono również inspiracje, jak nowocześnie prowadzić
komunikację marketingową.
Działania promocyjne gminy to swoistego rodzaju polityka komunikacji
między przedstawicielami władzy lokalnej a społecznością i podmiotami
gospodarczymi na danym obszarze oraz poza nim. Odpowiednio prowadzona
polityka komunikowania się pozwala na zmniejszenie dystansu między
działalnością Urzędu a potrzebami jego beneficjentów. Ważne są zatem takie
działania promocyjne, które kształtować będą odpowiednie wzajemne relacje
między przedstawicielami władzy lokalnej a pozostałymi uczestnikami
samorządu48.
Najważniejszym działaniem promocyjnym stosowanym przez gminy są
wywiady prasowe, udzielane przez przedstawicieli władzy gminnej. Pierwsze
miejsce prawdopodobnie wynika z tytułu zasięgu publikacji i liczby
potencjalnych czytelników, którzy mogą uzyskać informacje na temat
działalności gminy. Na drugim miejscu wskazać można wydawanie broszur czy
folderów o gminie i jej możliwościach, co również może mieć na celu dotarcie
do szerokiego grona odbiorców i potencjalnych inwestorów. Kolejnym
działaniem z zakresu promocji są tablice ogłoszeniowych. Należy zauważyć
jednak, że minusem takiego działania jest niewielki zasięg i mała liczba
odbiorców. Ważną natomiast kwestią jest niewielki koszt takiego działania, co
przy niedoborze lub braku środków finansowych może być bardzo istotne.
Warto zwrócić uwagę, iż wśród podejmowanych działań pojawiło się działanie
związane z wykorzystywaniem Internetu. Może ono stać się w przyszłości
alternatywą dla tablic ogłoszeniowych czy folderów i broszur. Zasięg jest
globalny przy relatywnie niskich kosztach a możliwości techniczne praktycznie
nieograniczone. Na razie jednak ta forma działań promocyjnych, z tytułu braku
powszechności dostępu do Internetu na obszarach wiejskich, była stosowana
jako jedna z możliwych alternatyw. Stosowano ją głównie w celu
zainteresowania potencjalnych inwestorów. Inne działania promocyjne JST są
następujące:
1. Przedstawianie możliwości zagospodarowania istniejących obiektów
(gruntów, budynków, lokali).
2. Efektywne promowanie gminy, jej walorów jako atrakcyjnego miejsca
do inwestowania.
3. Informowanie przez władzę o preferowanych kierunkach rozwoju
gminy.
48

Por. Strategia promocji Gminy Sulejów, Sulejów 2008.
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Wskazywanie lokalizacji dla potencjalnych inwestycji.
Przedstawianie warunków na jakich mogą powstać nowe obiekty.
Promowanie wybranych form prowadzenia działalności gospodarczej.
Prowadzenie strony internetowej.
Tworzenie programów stymulowania i zakładania oddziałów lub filii
dużych przedsiębiorstw.
Władze gminy zdają sobie sprawę z wagi promocji, jednak w wyniku
deficytu finansowego koncentrują się na tych rozwiązaniach promocyjnych,
które nie generują kosztów i zapewniają choć w niewielkim stopniu proces
komunikacji z obywatelami i otoczeniem. Starają się w tym celu utrzymywać
kontakty z przedsiębiorstwami działającymi na terenie gminy oraz stosują
wsparcie dla miejscowych podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych
z nich należy zaliczyć przede wszystkim odroczenie z tytułu ponoszenia opłat
lokalnych oraz terminów płatności, stosowanie preferencyjnych poziomów
czynszu i zwolnienia z płatności. Warto podkreślić, iż te działania z pewnością
mają charakter mniej bierny niż działania stricte promocyjne, można nawet
określić je jako aktywne. Oczywiście stosowanie ich nie może mieć charakteru
trwałego w stosunku do danego podmiotu gospodarczego a jedynie chwilowe,
właśnie wspierające dany podmiot w trudnym momencie gospodarczym, na
wniosek zainteresowanego.
Kolejnym istotnym aspektem działań promocyjnych była możliwość
realizacji samej promocji, chodziło o to, aby komunikować się z otoczeniem
i jego uczestnikami trzeba mieć przede wszystkim „produkt”, który można
promować. Pomysłem badanych gmin było skupienie uwagi na „produkcie”
jakim były atuty gminy (jej mocne strony) i jej mieszkańców poprzez wybrane
komunikaty i narzędzia skierowane w stronę inwestorów i pozostałych
odbiorców, gdzie atuty te stanowiły trzon komunikatu. Analizując te kwestie
z materiału badawczego udało ustalić się pięć kategorii grupowych, które
skupiały określone atuty gmin. Kategorię pierwszą stanowiło „korzystne
położenie”, drugą „walory przyrodnicze”, trzecią „korzystne położenie i walory
przyrodnicze” (ujęcie wspólne obejmujące kategorię pierwszą i drugą), czwartą
„walory społeczno – gospodarcze” ( np. obecność zakładów przemysłowych
czy specjalizacja w uprawach) i piątą „korzystne położenie i walory społecznogospodarcze” (ujęcie wspólne obejmujące kategorię pierwszą i czwartą).
Władze samorządów gminnych muszą podjąć aktywniejsze działania w
zakresie poszukiwania środków finansowych na promocję gminy. Trzeba
jednak przeznaczać na działania komunikacyjne odpowiednie wielkości
środków finansowych, bo obecna ich wysokość jest niewystarczająca, co
pokazały analizy materiału empirycznego. Jak wielkie mają to być nakłady? Nie
da się tego ustalić w jednej kwocie i jednym sposobem. Gminy muszą te
kwestie odnieść do siebie, skupić się na weryfikacji celów strategicznych
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i kształtować nakłady na promocję w miarę potrzeb lokalnych, ale też i swoich
możliwości. Warto jednak zauważyć, iż władze gminne zdają sobie sprawę
z wagi promocji, ale w wyniku deficytu finansowego koncentrują się głównie
na rozwiązaniach promocyjnych, nie generujących kosztów, ale zapewniających
choć w niewielkim stopniu proces komunikacji z obywatelami i otoczeniem
instytucjonalno-gospodarczym. Nie jest to oczywiście działanie wystarczające.
Potrzeba indywidualnego podejścia do tych zagadnień i właściwego planu
promocyjnego na lata.
Podsumowanie
Stymulowanie rozwoju lokalnego musi mieścić się w ramach globalnych
uwarunkowań makroekonomicznych. Pobudzanie rozwoju lokalnego powinno
być uznane za jeden ze strategicznych celów polityki makroekonomicznej
państwa, niezależnie od doktryny ekonomicznej, jaką państwo przyjęło za
obowiązkowe. Należy kontynuować w szybkim tempie szeroki wachlarz
przekształceń własnościowych, w tym prywatyzacja drobnych i średnich
przedsiębiorstw oraz komercjalizację dużych, stymulować rozwój sektora
prywatnego. Z rezerwą należy odnieść się do pomocy kapitałowej z zewnątrz.
Aby strategia ekonomiczna państwową sprzyjała rozwojowi lokalnemu muszą
być spełnione dwa podstawowe warunki: wspieranie prywatnej
przedsiębiorczości będzie „wmontowane” w ogólne parametry rozwoju;
wysokie zróżnicowanie przestrzenne procesu dostosowawczego, w tym stopy
bezrobocia, ulgi inwestycyjne, ulgi podatkowe dla jednostek zwiększających
liczbę miejsc pracy (w ramach działalności klubów small businessu).
Budowanie
konkurencyjności
regionu
wymaga
umiejętności
strategicznego spojrzenia na rozwój i dynamicznego podejścia do kształtowania
polityki regionalnej. Odpowiedzialność za tworzenie i realizację tej polityki,
w głównej mierze, spoczywa na barkach przedstawicieli władz regionalnych
i lokalnych. Poprzez paletę strategicznych instrumentów mogą stymulować
zachowania aktorów regionalnych, wykorzystanie posiadanego potencjału oraz
określać pożądane kierunki rozwoju. Możliwości te wzmacnia nie tylko
polityka regionalna państwa, ale przede wszystkim kształt i reguły nowej
polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
Odpowiednio kształtowana polityka regionalna, zrozumienie jej
mechanizmów oraz zdobycie umiejętność korzystania z pomocy oferowanej
przez fundusze strukturalne UE, stanowi wyzwanie, ale zarazem szanse rozwoju
polskich regionów.
Podstawowym warunkiem konkurencyjności regionu jest istnienie dobrze
zorganizowanych środowisk przedsiębiorczości. Środowiska te koordynują
działania wszystkich aktorów i elementów zbioru tworzącego region. Poprzez
wykorzystywanie relacji formalnych i nieformalnych, a także wartości
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materialnych i niematerialnych, generują elastyczne i innowacyjne systemy
regionalne. W dobie gospodarki opartej na wiedzy, procesy innowacyjne
wykorzystują nie tylko wewnętrzne zasoby organizacji, ale także wymagają
współpracy i kooperacji różnorodnych organizacji i instytucji.
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Marek Leszczyński

Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społecznoekonomicznego i bezpieczeństwa społecznego
Selected areas of risk for socio-economic development and social security
Wstęp
Celem artykułu jest prezentacja i omówienie wybranych zagrożeń dla
trwałego
rozwoju
ekonomiczno-społecznego.
Dynamiczne
zmiany
w gospodarce, wysoki stopień niepewności powoduje, iż w warstwie społecznej
dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian, które rzutują zarówno na kondycję
poszczególnych jednostek jak i całego społeczeństwa. Oczekiwany wysoki
stopień adaptacyjności do zmian natury ekonomicznej jest trudny do
osiągnięcia. Względnie wysoki poziom bezpieczeństwa i przewidywalność
charakterystyczna dla państwa dobrobytu zastępowana jest niepewnością,
wysokim stopniem ryzyka, co tworzy ogólny klimat nazwany przez U. Becka
„cywilizacją katastrof”1.
Główne ryzyka socjalne
W katalogu pojęć wiążących się z bezpieczeństwem występuje także
pojęcie ryzyka. W kontekście bezpieczeństwa społecznego występuje ryzyko
socjalne, uznawane za prawdopodobieństwo wystąpienia szkody związanej
przede wszystkim z niemożnością zadowalającego spełnienia roli pracownika
zarabiającego na utrzymaniu siebie i swojej rodziny. Niemożności tej
w skrajnych przypadkach może towarzyszyć niezdolność do samoobsługi
i samodzielnego życia. Systematyczna lista ryzyk socjalnych pojawiła się
w konwencji 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Wymienia się tu następujące ryzyka socjalne:
1. Ryzyko zdrowia – mające bardzo różne źródła ale podobne w skutkach,
prowadzące często do niemożności zarobkowania i pokrycia
dodatkowych wydatków na usługi leczenia.
2. Ryzyko starości – nieuchronne ze względów biologicznych,
rozpatrywane ze względu na takie skutki jak niemożność zarobkowania
a w dalszych fazach niezdolnością do obsługi.
3. Ryzyko trwałej niepełnosprawności – przejawiające się również trwałą
niezdolnością do pracy.
1

U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa
2002, s. 33.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

54

4. Ryzyko bezrobocia – będące efektem niezdolności systemu
ekonomicznego do wykorzystania potencjału ludzkiego.
5. Ryzyko czasowej utraty zdolności do zarobkowania – np. choroby
6. Ryzyko osób niezdolnych do pracy utrzymywanych przez pracownika
śmiercią ich żywiciela – ryzyko śmierci jest tu rozpatrywane jako
ryzyko źródeł utrzymania2.
B. Jagiełło dokonała z kolei charakterystyki i opisu zagrożeń dla
bezpieczeństwa w kontekście polityki Unii Europejskiej. Autorka dzieli
zagrożenia na pięć grup. Pierwsze z nich to „bunt wykluczonych”. Zagrożenie
to charakteryzuje następująco „Jedno z podstawowych zagrożeń wynika
z szerzących się postaw skrajnych, niekiedy fundamentalistycznych, będących
podstawą do oskarżenia bogatych i rodzącej się wobec nich wrogości. Wrogość
ta może być wyrażana również w formach agresywnych, w tym
terrorystycznych. Zdaniem polityków unijnych rodzi się ona z ubóstwa,
z dysproporcji rozwojowych, występujących między poszczególnymi obszarami
świata. Podziałom tym towarzyszą różnice kulturowe, pogłębiający się brak
zaufania między zamożnymi społeczeństwami konsumpcyjnymi a biednymi,
cierpiącymi szereg niedostatków społeczeństwami Południa”3. Drugie
zagrożenie to „bunt biednych” wynikający z powiększających się różnic
dochodowych między biednymi i bogatymi w skali świata. Dysproporcje te są
coraz bardziej widoczne między innymi dzięki rozwojowi środków komunikacji
czy agresywnym metodom marketingu. Społeczeństwa rozwinięte dla
zwiększenia swoich dochodów masowo korzystają z tych instrumentów
i środków związanych z rozwojem informacji i nowych technologii. Jednakże
tracą z pola widzenia „produkt uboczny”, którym jest przenikanie i odbiór
informacji również przez tych, dla których dostęp do dobrobytu jest utrudniony.
Globalizacja handlu i wymiany międzynarodowej może natrafiać na niechęć,
opór, a nawet nienawiść w krajach biednych. Starania na rzecz walki
z ubóstwem i zrównoważonego rozwoju są warunkiem przetrwania i dalszej
prosperity także w krajach rozwiniętych4. Pozostałe zagrożenia to: „kryzys
państwa”, które B. Jagiełło odnosi do zjawisk kumulującego się wykluczenia
społecznego, mogącego skutkować zdarzeniami politycznymi prowadzącymi
nawet do rozpadu państwa (dotyczy to zwłaszcza krajów ubogich,
postkolonialnych
o
słabych
strukturach
władzy
demokratycznej

2

J. Supińska, Dylematy polityki społecznej, Wyd. IPS UW, Warszawa 1991, s. 56 i n.
B. Jagiełło, Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń,
W: K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Wyd.
SGH, Warszawa 2006, s. 263.
4
Ibidem, s. 264.
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i niedookreślonej tożsamości narodowej – tożsamość plemienna góruje nad
tożsamością narodową)5.
Zasadnicza idea Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu współczesnym
zagrożeniom sprowadza się do realizacji miękkiego bezpieczeństwa. Służyć
temu programy współpracy i projekty rozwojowe, pomoc finansowa, znoszenie
barier w handlu, promocja rozwoju. Programy przeciwdziałające zagrożeniom
przyporządkowano nowej agendzie polityki zagranicznej UE „kooperatywne
globalne zarządzanie”. Jej przesłanie mówi, iż proces globalizacji powinien być
bardziej otwarty i przyjazny dla państw biednych. Służyć temu mają m.in.
regulacje handlu i dalsze znoszenie barier, wzmocnienie roli instytucji
globalnych (ONZ i WTO) i konferencji międzynarodowych, wspomaganie
współpracy regionalnej przez tworzenie nowych struktur regionalnych,
w ramach których naucza się kompromisu, zrozumienia partnera, budowania
regionalnej lojalności, dyplomacja prewencyjna. Rozwój współpracy
gospodarczej między UE a innymi integracyjnymi organizacjami regionalnymi
o charakterze gospodarczym uznawany jest za podstawowy instrument
prowadzący do zmniejszania napięcia i eliminacji lub osłabienia czynników
uznawanych za przyczynę powstawania zagrożeń. W ramach tej współpracy
szczególny nacisk położono na handel i różne programy współpracy w ramach
polityki rozwoju, prowadzące w efekcie do zmniejszenia ubóstwa. Traktowane
są one w kategoriach długoterminowych i poddawane okresowym ocenom
i modyfikacjom6.
Zagrożenia trwałego wykluczenia społecznego
Złożony problem bezpieczeństwa społecznego należy rozważać
w kategoriach czy można wyłonić pewne grupy społeczne szczególnie podatne
na zagrożenia społeczne. Analizując społeczeństwo pod względem pozycji
zawodowej i społecznej, cech społeczno-ekonomicznych oraz warunków życia
i zamieszkania7 można wytypować pewne grupy ludzi mających największe
problemy z osiągnięciem stanu bezpieczeństwa społecznego.
Ze względu na pozycję zawodową i społeczną grupą najbardziej
podatną na zagrożenia społeczne są osoby: które utraciły pracę bądź nie mają
możliwości jej podjęcia. Bezrobocie nie tylko wpływa destrukcyjnie na nie, ale
wywołuje destrukcyjne zjawiska w środowisku lokalnym, zatrudnione
w przedsiębiorstwach, które z różnych przyczyn przeznaczone są do likwidacji.
Osoby te żyją w ciągłym zagrożeniu, godząc się na niskie i nieregularne
5

Ibidem, s. 265.
K. Żukrowka, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Wyd.
AGH, Warszawa 2006, s. 267.
7
J. Danecki, Kwestie społeczne, istota, źródło, zarys diagnozy. W: A. Rajkiewicz, J. Supińska,
M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, s. 117.
6
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wynagrodzenia, utrzymujące się z pracy w sferze budżetowej, zwłaszcza
pracownicy publicznej służy zdrowia, oświaty, kultury. Wraz z degradacją
materialną nastąpił spadek prestiżu zawodowego i pozycji społecznej, a to
nasila zjawiska korupcji i przestępczości w tych grupach, sprzyja degradacji
moralnej i braku etyki zawodowej, utrzymujące się z pracy na roli
w niewielkich gospodarstwach, które nie są w stanie wykorzystać dobrodziejstw
Wspólnej Polityki Rolnej UE8.
Biorąc pod uwagę kryterium społeczno-demograficzne najmniej odporne na
zagrożenia społeczne są: rodziny wielodzietne oraz rodziny niepełne
z przewagą matek samotnie wychowujących dzieci, osoby upośledzone
fizycznie i umysłowo, dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach
patologicznych, dysfunkcyjnych, osoby starsze, utrzymujące się z emerytur
i rent poniżej minimum socjalnego, osoby z różnych przyczyn „wypaczone”
społecznie, narażone na bezdomność, alkoholizm, narkomanię, prostytucję.
Biorąc pod uwagę kryterium społeczno-demograficzne najmniej odporne na
zagrożenia społeczne są: rodziny wielodzietne oraz rodziny niepełne
z przewagą matek samotnie wychowujących dzieci; osoby upośledzone
umysłowo i fizycznie; dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach
patologicznych; osoby starsze, utrzymujące się z emerytur i rent poniżej
minimum socjalnego; osoby z różnych przyczyn „wypaczone” społecznie,
narażone na bezdomność, alkoholizm, narkomanię, prostytucję itp.
Wreszcie z uwagi na warunki życia, a przede wszystkim uwarunkowania
lokalne prawdopodobieństwo znalezienia siew bardzo trudnej sytuacji życiowej
występuje wśród mieszkańców regionów: najuboższych ekonomicznie;
o najwyższym bezrobociu; dotkniętych klęskami naturalnymi, ekologicznymi
(powodzie, pożary, inne). Zjawisko zagrożeń społecznych nie odnosi się do
pojedynczych osób, co najmniej grupy ludzi lub danego zbiorowiska osób, przy
czyni negatywne zjawisko występuje z pewnym natężeniem lub następuje
kulminacja oddziaływania kilku wyznaczników. Określa się, iż osoby, które
funkcjonują w takich warunkach znalazły się w „krytycznych sytuacjach
życiowych”. Sytuacje te można rozpoznać po kumulacji następujących
zespołów objawów: niezaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka;
konieczność podjęcia decyzji o wysokim stopniu ryzyka; zawodność
dotychczasowych mechanizmów adaptacyjnych; załamanie drogi życiowej;
niemożność samodzielnego wyjścia z sytuacji trudnej9.
Krytyczne sytuacje życiowe mogą pojawiać się gwałtownie lub narastać przez
dłuższy okres, a mogą być spowodowane zarówno przez czynniki obiektywne
8

R. Jakubczak , J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie, Bellona,
Warszawa 2006, s. 416.
9
Ibidem, s. 417.
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(wypadek losowy, kryzysy rozwojowe), jak: i subiektywne (bierność,
niezaradność, zaburzenia psychiczne)10.
Z życia człowieka nie można, wyeliminować krytycznych sytuacji życiowych,
niektóre są wręcz potrzebne w praktycznym, radzeniu sobie z trudnościami
i wpływają stymulujące na prawidłowy rozwój osobowości. Niebezpieczne jest
natomiast kumulowanie się różnego rodzaju trudności w życiu jednostki,
zwłaszcza w sytuacji, gdy przestaje ona panować nad zachodzącymi,
zjawiskami czy procesami. Kryzysy dotykające znacznych zbiorowości
społecznych, powodują na szeroką skalę skrajnie trudne sytuacje w życiu
jednostek i rodzin oraz niszczą więzi społeczne w stopniu zagrażającym
stabilności społeczeństwa - wówczas krytyczne sytuacje życiowe przekształcają
się w tzw. „kwestie społeczne". Termin „kwestia" oznacza „zagadnienie do
rozwiązania, coś, z czym należy się uporać". Zatem kwestia społeczna to stan
lub proces społeczny polegający na niezaspokojeniu na szeroką skalę
podstawowych potrzeb ludziach lub problem społeczny szczególnie dokuczliwy
dla danej społeczności, który należy rozwiązać, ponieważ stanowi dolegliwość
o wysokim stopniu natężenia dla biologicznej substancji narodu, potencjału
kulturowego i spójności .społeczeństwa11. W rzeczywistości społecznej
funkcjonuje wiele rodzajów kwestii społecznych, a ich .identyfikacja
i klasyfikacja zależy od przyjętych, kryteriów. Biorąc pod uwagę problem
zaspokojenia potrzeb, można wyróżnić min. kwestię ubóstwa, bezrobocia,
bezdomności, oświaty i kultury, patologii społecznych, kryzysu zdrowia,
ekologii itp. 12
Zdefiniowanie pojęcia wykluczenie społeczne nie jest łatwe, wynika to
z ewolucji uwarunkowań ekonomicznych, zmian w czasie wielkości
ekonomicznych takich jak płaca minimalna, minimalny dochód do dyspozycji,
minimum biologiczne, a także punktów odniesienia takich jak zakres
oferowanych usług społecznych: służba zdrowia, edukacja, kultura czy wreszcie
jakość zamieszkania. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
definiuje wykluczenie społeczne jako: brak lub ograniczone możliwości
uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych
i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a szczególnie dla osób
ubogich. Jest to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce
lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr
publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie
dochodów w godny sposób. Wykluczenie społeczne rozpatrywać można

10

S. Wronkowska, M. Zmierczak (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i
prawie, Warszawa 2005, s. 72.
11
Ibidem, s. 78.
12
R. Jakubczak, J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe... op. cit., s. 417.
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z punktu widzenia jednostki, bądź wspólnoty takiej jak rodzina, grupa
zawodowa, mieszkańcy określonego terytorium.
Wykluczenie społeczne dotyczy zwłaszcza osób, rodzin i grup
dotkniętych13:ubóstwem materialnym, niekorzystnymi procesami społecznymi,
brakiem wykształcenia umożliwiającym im: osiągnięcie normalnej pozycji
społecznej, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy,
dyskryminacją,
zarówno
wskutek
niedorozwoju
odpowiedniego
ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów utrudniających
normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Wykluczenie społeczne można również rozpatrywać jako wykluczenie:
strukturalne, fizyczne i normatywne. Na wykluczenie strukturalne wpływa
miejsce zamieszkania, a także posiadanie dochodów poniżej granicy ubóstwa.
Wykluczenie fizyczne jest związane z wiekiem, niepełnosprawnością,
poziomem wykształcenia rodziców. Wykluczenie normatywne to konflikty z
prawem, zjawiska patologii, brak odpowiedniej legislacji w odniesieniu do
migrantów, postawy wobec sytuacji po odbyciu kar (opieka penitencjarna)14.
Według danych z Diagnozy Społecznej najwyższy odsetek ludności
kraju jest zagrożony wykluczeniem fizycznym – 14,4%, następnie
strukturalnym – 11,8% i normatywnym – 3,3%. Wśród zagrożonych przeważają
mężczyźni, osoby o niskim statusie wykształcenia, mieszkańcy miast do 10 tys.
mieszkańców, samotne matki bądź ojcowie, rodziny wielodzietne,
niepełnosprawni15. Warto także wspomnieć, iż szczególnie trudna sytuacja
społeczna i materialna dotyka w Polsce dzieci i młodzież do 17 roku życia,
według danych Komisji Europejskiej za lata 2009 i 2010 biedą dotknięte jest
ok. 2 mln dzieci i młodzieży, z kolei według danych OECD w Polsce mamy do
czynienia z największym spośród 21 krajów europejskich wykluczeniem w
grupie wiekowej do 17 roku życia. Dane te budzą najwyższy niepokój, jeżeli
skonfrontujemy je z relatywnie dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi dla
Polski. Wypada postawić pytanie o celowość i zasadność systemu transferu
dochodów, a także o szanse rozwoju młodego pokolenia i to jakie postawy będą
dominować wśród młodzieży. Czy nie grozi nam kumulacja frustracji,
beznadziei w grupach dotkniętych marginalizacją, nasilenie patologii, a także
erozja wartości propaństwowych. Wykluczenie społeczne niesie za sobą
zagrożenie związane z powielaniem modelu i dziedziczeniem biedy,
dziedziczeniem pewnych cech warunkujących pokoleniowy charakter
wykluczenia. Jednocześnie możliwe jest podjęcie szeregu działań zarówno w
13

L. Frąckiewicz, Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej. W: L. Frąckiewicz
(red.), Wykluczenie społeczne, Katowice 2005, s.11.
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Ibidem, s. 12.
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J. Czapiński (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa
2009.
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skali makro, jak również na szczeblu regionalnym i lokalnym, które
przeciwdziałać będą wykluczeniu społecznemu. Możemy zaliczyć do nich
następujące działania jak16:zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu
przedszkolnym, radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, rekompensowanie
deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci, ograniczenie
tendencji do wzrostu różnic dochodowych, ograniczenie długookresowego
bezrobocia, zmniejszenie bezrobocia młodzieży, zwiększenie poziomu
zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, upowszechnienie kształcenia
ustawicznego, wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,
powszechne ubezpieczenie zdrowotne, wzrost dostępności tanich mieszkań,
dostęp do pracowników socjalnych, rozwój pomocy środowiskowej,
zaangażowanie obywateli w działalność społeczną, dostęp do informacji
obywatelskiej i poradnictwa.
Zagrożenia demograficzne
Polska w ślad za większością państw Unii Europejskiej weszła w fazę
załamania demograficznego, która przynosi określone konsekwencje dla
bezpieczeństwa społecznego – ograniczenie podaży pracy, a co za tym idzie
trudności w powiększaniu PKB, zagrożenie dla stabilności systemu finansów
publicznych, czy wreszcie ograniczenie zdolności obronnych państwa.
Od końca lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w Polsce stałą
tendencję do spadku liczby urodzeń, co w konsekwencji prowadzi do groźnego
niżu demograficznego, który zasadniczo wpływa na możliwość przetrwania
i rozwoju naszego państwa. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej
liczba zgonów w 1999 r. zrównała się z liczbą urodzeń, a współczynnik
przyrostu naturalnego osiągnął poziom zera. Ponadto od roku 2002
odnotowujemy ujemny przyrost naturalny, co przy również ujemnym saldzie
migracji zagranicznych (prawie 14 tys. osób więcej z Polski wyemigrowało, niż
przyjechało na stale) jest wielce niekorzystnym zjawiskiem, rzutującym
zarówno na stabilność rodziny, jak i na bezpieczeństwo całego państwa.
Podobnego zjawiska doświadczają również państwa demokracji zachodnich,
które w roku 2000 odnotowały więcej zgonów niż narodzin i gdyby nie
migracja, ludność tych krajów już by zmalała17.
Niski przyrost naturalny jest bez wątpienia jednym ze skutków kryzysu,
przez jaki przechodzi tradycyjna rodzina, będąca gwarancją stabilności,
bezpieczeństwa i trwałego wzrostu państwa. Rodzina bowiem, jako
podstawowa komórka społeczna, wypełnia wiele istotnych funkcji na rzecz
społeczeństwa, zaspokajając zarazem potrzeby psychiczne, emocjonalne
16
17

L. Frąckiewicz, op. cit., s. 14.
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i społeczne swych członków. Innymi słowy rodzina w życiu narodu i państwa
wypełnia dwojakiego rodzaju zadania: wobec społeczeństwa oraz wobec
jednostek wchodzących w jej skład (rodzice, dzieci).
Zatem zapewnienie trwałości rodziny, opartej na związku mężczyzny
i kobiety oraz odpowiedniej liczby urodzeń dzieci stało się prawdziwym
wyzwaniem dla współczesnych państw demokratycznych, w tym Polski18.
Równocześnie warto pamiętać o tym, iż wbrew pozorom, rodzina
i macierzyństwo nie jest prywatną sprawą każdego człowieka. Troskę o rodzinę
i przyrost naturalny powinno wykazywać państwo, w którego interesie
narodowym leży zapewnienie bezpieczeństwa moralnego oraz naturalnego
procesu wymiany pokoleń jako podstawowego warunku przetrwania i rozwoju,
czyli tworzenia bezpieczeństwa narodowego. Dla Polski kwestie ludnościowe
powinny mieć wyjątkowe znaczenie, ponieważ od nich w znacznym stopniu
zawisła nie tylko obronność Rzeczypospolitej w sensie militarnym, lecz i jej
spójność wewnętrzna, a tym samym odporność w stosunku do tendencji
mających zagrażać jej całości19.
Znaczenie przyrostu demograficznego zauważono już w latach
międzywojennych, kiedy to nasz kraj uważany był jeszcze za przeludniony
(ponad 400 000 osób rocznego przyrostu naturalnego): Od czasu jak w
większości państw Europy wprowadzono powszechną służbę wojskową i odkąd
wojna stawia pod bronią całe narody, liczba ludności stała się elementarną
podstawą i poniekąd miernikiem obronnej i zaczepnej siły państwa20.
Istotna zmiana modelu rodziny nastąpiła po II wojnie światowej, przede
wszystkim pod względem dzietności. Polska rodzina średniodzietna
przekształciła siew rodzinę małodzietną w miastach i podobną staje się również
na wsiach. Tymczasem, jak alarmują demografowie, aby proste zastępowanie
pokoleń było możliwe, na kobietę winno przypadać dwa i jedenaście setnych
(2,11) dziecka21 Tymczasem w Polsce ten wskaźnik już od kilku lat jest niższy
i obecnie wynosi 1,3 dziecka – według danych Narodowego Spisu Społecznego.
Podobnie zła sytuacja w zakresie przyrostu naturalnego dotyczy także: Niemiec,
Włoch, Portugalii, Węgier, Rumunii i Słowacji. W krajach tych wskaźnik
dzietności kobiet wynosił 1,3 – 1,4. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się
Stany Zjednoczone ze wskaźnikiem 2,1, podobnie jest w Irlandii. Stosunkowo
dobrą sytuację demograficzną posiada Francja, ze wskaźnikiem na poziomie
2,0. Stabilna sytuacja demograficzna dotyczy państw skandynawskich:
18

Ibidem.
J. Smoleński, Zagadnienia demograficzne i ich znaczenie dla państwa, W: Nauka a obrona
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20
Ibidem.
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Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, oraz W. Brytanii, gdzie wskaźniki wynoszą
- 1,8 – 1,9 (co jednak nie zapewnia reprodukcji prostej). W Słowenii, Grecji,
Czechach wskaźniki dzietności wynoszą – 1,6.
Demografowie przewidują, iż w latach 2000-2060, przy tak niskim
wskaźniku dzietności, nastąpi stopniowy spadek ludności Polski z 38,7 mln do
około 29,2 min – 32,0 mln obywateli. Następstwem spadku liczby urodzonych
dzieci będzie niewątpliwie szybki proces starzenia się polskiego społeczeństwa.
Konsekwencje zmniejszającego się przyrostu naturalnego są widoczne już
obecnie likwidacja szkół podstawowych, zwalnianie nauczycieli. Stopniowo niż
demograficzny pojawi siew szkołach średnich, a następnie na uczelniach
wyższych. Na rynku pracy będzie mało młodych ludzi. Początkowo będzie to
zjawisko pozytywne. Ale po piętnastu czy dwudziestu latach pojawią się
kłopoty. Zacznie lawinowo rosnąć liczba emerytów. Grozi to całkowitym
załamaniem systemu emerytalnego, w którym obecnie napięć pracujących osób
przypada jeden emeryt, a za 50 lat może na jednego emeryta pracować już tylko
jedna osoba22. Liczba urodzeń dzieci zależy nie tylko od kobiet, ale w dużej
mierze od postawy państwa i społeczeństwa oraz świadomości ważności tego
problemu dla ich prawidłowego funkcjonowania. Jak zatem pogodzić dwie
sfery życia każdej kobiety: zawodową i rodzinną? Niewątpliwie wsparciem
winno służyć państwo. Bez jego pomocy w sferze zawodowej i polityki
prorodzinnej, kobiety będą prawdopodobnie podejmowały decyzje o realizacji
własnej drogi zawodowej i odsuwaniu spraw macierzyństwa na dalszy plan.
W. Lutosławski w „Pracy narodowej" zaznaczał: Macierzyństwo kobiety nie
jest jej sprawą prywatną — obchodzi ono cały naród i naród ma obowiązki
wobec matki, jeśli przyszłe pokolenie ma być silniejsze i dzielniejsze od
obecnego23.
Świadomość priorytetowego znaczenia macierzyństwa i rodziny dla
prawidłowego funkcjonowania narodu powinna towarzyszyć zarówno organom
władzy, pracodawcom, jak i całemu społeczeństwu. Państwa, które
doświadczyły negatywnych skutków obniżenia przyrostu naturalnego, rozpadu
rodziny czy załamania naturalnych więzi rodzinnych powinny być
dostatecznym przykładem tego, co być może stać siew Polsce w bliższej lub
dalszej przyszłości. Aby tego uniknąć, już teraz należy zastosować odpowiednią
profilaktykę, która pozwoli uniknąć tak tragicznych skutków. Zapobieganie
i przeciwdziałanie katastrofie demograficznej powinno stanowić jedną ze
strategicznych misji państwa, obejmującą kompleks przedsięwzięć w sferze
społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej, dotyczących między
innymi:
22
23

A. Skrabacz, op. cit., s. 423.
W. Lutosławski, Praca narodowa, Wydawnictwo Ethos. Warszawa 1998, s. 164.
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- uświadamiania znaczenia trwałości rodziny i macierzyństwa (przyrostu
naturalnego) dla państwa i społeczeństwa, w tym dla bezpieczeństwa
narodowego;
- przywrócenia rangi tradycyjnej rodzinie, pełniącej funkcję prokreacyjną,
socjalizacyjną, patriotyczno-obywatelską, usługowo-opiekuńczą;
- powrotu do modelu rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej, jako gwaranta
wykształcenia więzi społecznych i międzyludzkich;
- zapewnienia prawnych gwarancji socjalno-bytowych dla rodzin, obejmujących
m.in. obniżenie kosztów pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz
zwiększenie możliwości korzystania z nich, obniżenie podatku w rodzinach
wielodzietnych, obniżenie kosztów edukacji dzieci i młodzieży;
- wsparcie a państwa dla młodych rodzin, np. w postaci zagwarantowania
bezpieczeństwa pracy dla matki po urlopie macierzyńskim oraz możliwości
płynnej regulacji wymiaru przepracowanych w ciągu tygodnia godzin24.
W państwie demokratycznym centralne miejsce zajmują potrzeby bytu
i rozwoju człowieka. Priorytet człowieka nad strukturą wyraża się również tym,
że to obywatele przez swą aktywność tworzą określone stany rzeczy.
W demokratycznych społeczeństwach nie są oni tylko odbiorcami poleceń
wyrażających wolę władzy. To raczej władze państwowe muszą wyrażać
interesy obywateli. Państwo jest w tym przypadku organizacją służącą
tworzeniu jak najlepszych warunków rozwój u dla jednostek i poszczególnych
społeczności. W takiej sytuacji może dojść do gloryfikowania interesów
jednych grup kosztem innych, czy też egalitaryzacji społeczeństw. Grozi to w
pierwszym przypadku wystąpieniem konfliktów, w drugim zaś osłabieniem
ludzkiej aktywności25.
Państwo zatem powinno spełniać rolę sprawiedliwego arbitra, nie
dopuszczającego do nieuczciwej gry pomiędzy podmiotami i oceniającego ich
działalność z perspektywy dobra społeczności26. Zagrożenia społeczne
bezpieczeństwa narodowego ujawniają się ze zdwojoną mocą w okresie
przeobrażeń społeczno-politycznych oraz gospodarczych. Panująca wtedy
tendencja do ograniczania władzy państwowej przy jednoczesnym
występowaniu wielu niekorzystnych procesów i zjawisk społecznych stwarza
wyjątkowo niekorzystną sytuację. Państwo ma ograniczone możliwości
przeciwdziałania szkodliwym procesom, a społeczeństwo ze względu na
24

A. Skrabacz, op. cit., s. 424.
Por. Ibidem, s. 417.
26
W przeciwnym razie prorocze może okazać się ostrzeżenie sformułowane przez J. Kuronia:
„Kiedy duże grupy społeczne mają poczucie, że zostały wypchnięte poza społeczeństwo, że
pozbawiono je szansy udziału w normalnym życiu, że odebrano im możliwość spełnienia swych
aspiracji, to zaczynają się buntować przeciwko takim porządkom i mogą je zniszczyć”. [za R.
Jakubczak, J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie, Bellona,
Warszawa 2006, s. 425].
25
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nieukształtowaną jeszcze kulturę obywatelską, nie ma zdolności
samoregulacyjnych. Kumuluje się w ten sposób określony potencjał kryzysowy
mający negatywny wpływ na sprostanie przez naród wyzwaniom
cywilizacyjnym, co godzi w jego szanse rozwojowe.
Wadliwe, czy wręcz patologiczne relacje między jednostkami, czy też
jednostkami a społecznością oraz powszechna akceptacja szkodliwych norm
społecznych godzących w dobro wspólne, to dla narodu i państwa polskiego nie
mniej groźne zjawiska niż zewnętrzne czynniki destabilizujące państwowość.
Pokój społeczny stanowi natomiast siłę państwa i niezbędny warunek rozwoju
narodu, w oparciu o silne więzi wspólnotowe, poczucie obowiązku,
społeczeństwo obywatelskie, czyli cechy przypisywane kanonowi
współczesnego patriotyzmu. Stanowi także istotny argument w budowaniu
relacji zewnętrznych na arenie międzynarodowej.
Rodzina – bariery jej rozwoju, przemiany rodziny
Jeżeli podstawową funkcją i zadaniem państwa jest biologiczne
przetrwanie narodu, to zaraz za tym możemy powiedzieć, iż troska o rodzinę,
świadome kształtowanie polityki rodzinnej powinno być tym działaniem, które
znajduje się w centrum uwagi państwa i władz publicznych wszystkich szczebli.
Tymczasem, polityka rodzinna, która jest realizowana po roku 1989 ma
charakter niespójny, nieciągły, brak w niej spojrzenia strategicznego, które
rodzinę stawiałoby na głównym polu zainteresowania państwa. Ta
deklaratywna troska pojawia się często w kampaniach wyborczych, ale rzadko
przyjmuje postać konkretnych działań w postaci rozstrzygnięć ustawowych
i praktyki społecznej i gospodarczej. Często wręcz rodzinę postrzega się jako
zagrożenie dla realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorców, a kobiety
pragnące realizować swoje funkcje macierzyńskie stają się „nieproduktywne”,
„zbędne”, „niekonkurencyjne”. Niekorzystne otoczenie zewnętrzne zniechęca
wielu młodych ludzi do zakładania rodzin, opóźniają oni decyzję o posiadaniu
dzieci, co jest jedną z głównych przyczyn bardzo złej sytuacji demograficznej w
Polsce. Możemy powiedzieć, iż rodzina jako najstarsza, zakorzeniona w tradycji
i historii wspólnota przeżywa okres rozpadu i dezintegracji. Nałożyło się na to
również wiele czynników kulturowych, nastąpiły istotne zmiany w postawach
wobec małżeństwa, posiadania dzieci, ról płci, sposobu i zakresu funkcji
realizowanych przez rodzinę. Tradycyjna rodzina, rozumiana jako nuklearny
związek rodzinny oparty na małżeństwie kobiety i mężczyzny i biologicznym
rodzicielstwie, stała się jedną z form obok tzw. „alternatywnych form życia
rodzinnego”, takich jak: kohabitacje, małżeństwa bezdzietne ze świadomego
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wyboru, samotne rodzicielstwo, zastępcze rodzicielstwo, wspólnoty kilku
związków partnerskich, rodziny zrekonstruowane, związki homoseksualne27.
Jednocześnie nie ma podstaw, by twierdzić, że Polska musi przejść
przez fazę akceptacji każdej z form „alternatywnych”. Bardzo poważne
kontrowersje budzi zwłaszcza zrównanie praw małżeństw tradycyjnych ze
związkami homoseksualnymi, które miało miejsce w kilku krajach europejskich
(chodzi zwłaszcza o kwestię adopcji dzieci). Państwo jednak powinno podjąć
działania na rzecz dzieci, które wychowują się poza tradycyjną rodziną.
Przemiany jakie dokonują się we współczesnych rodzinach mają podłoże
społeczno-kulturowe. Największe znaczenie przypisać można następującym
czynnikom28: rozwój możliwości edukacyjnych kobiet i aktywizacja zawodowa
kobiet; kobiety uzyskały niezależność ekonomiczną oraz możliwość
kształtowania ich pozycji społecznej, konflikt ról płci w relacjach rodzinnych,
zrównanie rangi pracy zawodowej kobiet i mężczyzn w kształtowaniu bytu
rodziny podważyło zasadność podziału ról w rodzinie ze względu na płeć,
zmieniło świadomość kobiet w zakresie ich prawd, zmiany w zakresie
reprodukcji ludności, rozwój medycyny, biologii i farmakologii umożliwił
kontrolę płodności i planowanie rozwoju rodziny w powiązaniu z potrzebami
i planami rozwoju jednostki, konflikt między dążeniem indywiduum do
realizacji własnego „ja” (dążenia emancypacyjne jednostki) a potrzebą bycia
w stałych i trwałych związkach z innymi ludźmi, charakter powiązań między
państwem, rynkiem a rodziną w zaspokajaniu potrzeb jednostki, znaczenie
rodziny w zaspokajaniu potrzeb jednostek jest zależne od udziału państwa
i rynku w zastępowaniu rodziny w realizacji jej funkcji i zadań, możemy mówić
o familizacji bądź defamilizacji usług opiekuńczych.
Polskie rodziny przechodzą intensywne zmiany, co ma swoje
odzwierciedlenie w danych ostatniego Narodowego Spisu Społecznego.
Zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw i podnosi się wiek zawarcia
pierwszego małżeństwa: liczba zawartych małżeństw w 1988 roku wynosiła
246,8 tys., zaś w 2002 roku 191,9 tys. Między rokiem 1988 a 2002 średni wiek
kobiety zawierającej pierwsze małżeństwo podniósł się z 22,6 do 24,1 lat.
Zaobserwowano zmniejszenie trwałości małżeństw, rośnie współczynnik
rozwodów, określający relacje między liczbą małżeństw zawartych
i rozwiązanych wskutek orzeczenia sądów w danym roku kalendarzowym.
W 1988 roku współczynnik wynosił 19,5, zaś w roku 2002 – 23,5. Zmniejszyła
się dzietność rodzin i odnotowano spadek urodzeń. Współczynnik płodności
całkowitej obniżył się pomiędzy rokiem 1988 a 2002 (w roku 1988 wynosił
2,13, zaś w roku 2002 wynosił 1,25). Liczba urodzeń żywych zmniejszyła się z
27

G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna, stan i kierunki przemian. W: G. FirlitFesnak (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2008, s. 188.
28
Ibidem, s. 189-190.
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589,5 tys. w roku 1988 do 353,8 tys. w roku 2002. Jednocześnie wrosła liczba i
udział urodzeń pozamałżeńskich. Od połowy lat 50 do połowy lat 80 liczba
urodzeń pozamałżeńskich była stabilna na poziomie 4-5% wszystkich
rodzących się dzieci. W latach 90. nastąpił wzrost urodzeń pozamałżeńskich,
według danych NSP z 2002 roku takich urodzeń było 14% ogółu urodzeń.
Współcześnie rozróżniamy trzy zasadnicze modele rodzin ze względu
na rolę kobiet i mężczyzn:
- model rodziny tradycyjnej: ojciec jest odpowiedzialny za sytuację materialną
rodziny (pracuje zawodowo), a matka za wychowanie dzieci i prowadzenie
domu (pozostaje poza rynkiem pracy),
- model rodziny z podwójnym obciążeniem kobiet: oboje rodzice pracują
zawodowo, zdobywając środki na utrzymanie rodziny, przy czym pracująca
matka ponosi główną odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i prowadzenie
domu,
- model rodziny partnerskiej: oboje rodzice pracują zawodowo, zdobywając
środki na utrzymanie rodziny i dzielą między siebie odpowiedzialność za opiekę
nad dziećmi i prowadzenie domu29.
Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego przez
GUS w ramach badań panelowych w roku 2001, 57% osób pozostaje w modelu
z podwójnym obciążeniem kobiet, prawie co trzecia pozostaje w modelu
tradycyjnym, a co dziesiąta w modelu partnerskim. Jednocześnie można
powiedzieć, iż w Polsce dominuje neoliberalne podejście do polityki rodzinnej,
tzn. zakładanie rodziny, posiadanie i wychowanie dzieci pozostaje przede
wszystkim prywatną kwestią obywateli. Mimo tego, wyniki badań CBOS
z roku 2008 wskazują, iż Polacy bardzo wysoko cenią wartości rodzinne,
dotyczy to także pokolenia dwudziestolatków, którzy wyżej cenią rodzinę nad
karierę zawodową. Postawy te, wiara w rodzinę wymagają wzmocnienia ze
strony działania państwa i instytucji publicznych, ponieważ to rodzina daje
podstawy bezpieczeństwa i w dużym stopniu je kształtuje.
Streszczenie
W artykule podjęto problem analizy wybranych obszarów zagrożeń dla rozwoju
społecznego i ekonomicznego, zwracając szczególną uwagę na ryzyka socjalne
i współczesne problemy demograficzne. Zwrócono także uwagę na szczególną rolę
polityki rodzinnej, która może odegrać istotną rolę w powstrzymaniu niekorzystnych
tendencji demograficznych oraz stanowi naturalne wsparcie w krytycznych sytuacjach
życiowych.
Słowa kluczowe: zagrożenia społeczne, rozwój ekonomiczny, polityka rodzinna
Summary
29

Ibidem, s. 191.
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In the article, the problem of analysis of the chosen threat areas for the social as well as
economic development has been discussed. The social risks and contemporary
demographic problems have been underlined. Attention has also been drawn to the
particular role of family policy which can play a significant role in stopping
unfavourable demographic tendencies and it constitutes the natural support in critical
situations in life.
Key words: social risks, economic development, family policy
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Michał Adam Leśniewski*
Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego- ujęcie
teoretyczne. Zarys problemu
The concept of cluster in the shaping of regional development-theoretical
approach. Outline of the problem

Wstęp
Doświadczenia regionów bardziej rozwiniętych wskazują na znaczenie,
jakie w tym kontekście ma efektywna współpraca między: biznesem, nauką
oraz administracją publiczną. Jednym ze sposobów wykorzystywanych przez
przedsiębiorstwa w kształtowaniu potencjału konkurencyjności jest skupianie
się w sieciach międzyorganizacyjnych, jakimi są klastry. Analiza zjawiska
klasteringu przyczynia się do lepszego zrozumienia procesów współczesnej
gospodarki. Funkcjonowanie klastrów wpływa na konkurencyjność jednostek
samorządu terytorialnego (j.s.t.) i przedsiębiorstw.
W Polsce dokonuje się ewolucja w rozwoju regionalnym,
konkurencyjności oraz innowacyjności i przedsiębiorczości przedsiębiorstw
i j.s.t. Klastry nie tylko stanowią szansę na szybki rozwój branży lub lokalnych
rynków pracy, ale przede wszystkim są nowym pomysłem na politykę
regionalną, stając się skuteczną odpowiedzią lokalnych gospodarek na
wyzwania globalizacji. Współpraca przyczynia się do wzrostu innowacyjności
przedsiębiorstw i tym samym istotnie wpływa na ich pozycję konkurencyjną.
Celem artykułu jest teoretyczna prezentacja problemu klastrów w rozwoju
regionu i przedsiębiorstw.
Istota klastrów
Początki klastrów sięgają ekonomii neoklasycznej i dzieła z 1890 r. „Zasady
Ekonomii” A. Marshalla, który posłużył się pojęciem dystryktu
przemysłowego. Utożsamiał go z regionalnym skupiskiem przedsiębiorstw tej
samej lub innej branży. Swoje tezy dotyczące jego funkcjonowania oparł m.in.
na obserwacji małych firm rzemieślniczych z sektora włókienniczego,
metalowego oraz produkującego noże, zlokalizowanych w okolicach Sheffield.
Przedsiębiorstwa te – w mniemaniu Marshalla – czerpały korzyści wynikające
z faktu funkcjonowania w geograficznej bliskości i wchodzenia w relacje
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kooperacyjne, jak i również konfrontacyjne z innymi przedsiębiorstwami
z branży1.
Zainteresowanie klastrami w środowisku polityki, a przede wszystkim
wśród przedsiębiorców spotęgowało się wraz z publikacją amerykańskiego
ekonomisty M. E. Portera, zwanego także twórcą klastrów, który to w 1990 r.
wydał pracę pod tytułem „The Competitive Advantage of Nations”
(Konkurencyjna przewaga narodów). W wyniku licznych badań
przeprowadzonych w dziesięciu wysoko uprzemysłowionych krajach świata
przedstawił on nowatorską teorię konkurencyjności narodowej i regionalnej w
oparciu o czynniki związane z położeniem geograficznym sektorów i firm. Był
to zdecydowanie punkt zwrotny w badaniach nad lokalizacją. To on rozwinął
grona, stworzył oryginalne połączenie poprzednich koncepcji i uczynił je
środkiem do badań przewagi konkurencyjnej regionów i miast, stając się tym
samym jej głównym promotorem.
Analiza literatury poświęconej klastrom nasuwa stwierdzenie, że pojęcie to
charakteryzuje duża pojemność i wieloznaczność semantyczna, na co
dodatkowo nakłada się istnienie wielu koncepcji teoretycznych w mniejszym
lub większym stopniu komplementarnych do koncepcji klastra. W polskich
publikacjach obok spolszczenia angielskiego terminu clusters widoczne są
również: grona, wiązki przemysłowe oraz przeniesione z języka francuskiego –
lokalne systemy produkcyjne2. Dlatego tak trudno jest jednoznacznie określić
i skonkretyzować ten termin. Spośród kilkunastu definicji jest kilka najlepiej
wyjaśniających sens i znaczenie klastra.
Pierwotną próbą wyjaśnienia tego pojęcia dokonał M. E. Porter. Odrzucił
on schematyczną metodę analizy gospodarki bazującą na sektorze, którą uznał
za zbyt statyczną i nieuwzględniającą istnienia ważnych powiązań
synergicznych między przedsiębiorstwami na rzecz gron, które zdefiniował jako
geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych
sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek
normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach,
konkurujących między sobą, ale również współpracujących3. W skład gron
często wchodzą firmy zaliczające się do sektorów w dalszej części łańcucha
1

M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 30.
2
K. Rosa, Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy,
Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Zeszyt 1,
Sosnowiec 2008, s. 69.
3
M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
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wartości, producenci komplementarnych wyrobów, jednostki tworzące
wyspecjalizowaną infrastrukturę, instytucje rządowe i pozarządowe
zapewniające specjalistyczne szkolenie, oświatę, informacje, badania i pomoc
techniczną oraz agencje normalizacyjne. Agencje rządowe, które wywierają
znaczący wpływ na dane grono, mogą być uznawane za jego część.
Koncepcję klastrów można interpretować jako nowy sposób analizy
gospodarki narodowej, regionalnej i lokalnej. Specyfika tej koncepcji polega
przede wszystkim na zwróceniu uwagi na wzajemne relacje między
poszczególnymi podmiotami i uwypukleniu nowej roli firm, władz i innych
instytucji dążących do wzmocnienia konkurencyjności4.
Korzyści wynikające z funkcjonowania w klastrze
Potencjalnych korzyści z efektywnego funkcjonowania klastra jest bardzo
wiele, a co najistotniejsze, korzyści te odnoszą się przede wszystkim do jego
uczestników. To właśnie plusy uzyskiwane z funkcjonowania w gronie
określamy jako korzyści aglomeracji, nazywane także jako pozytywne efekty
zewnętrzne. W literaturze napotkać można na podział korzyści wynikających z
ich istnienia na twarde i miękkie.5 Korzyści te osiągają zarówno
przedsiębiorstwa jak i dana lokalizacja6. Miękkie dają efekty w dłuższym
okresie i są trudniejsze do zmierzenia, twarde zaś w miarę szybko przynoszą
firmom wymierne efekty.
Miękkie korzyści ukazują się przez uczenie się, benchmarking, dzielenie się
wiedzą, wprowadzanie innowacji, imitacji i ulepszania oraz kształtowanie
kultury organizacyjnej7. Są to zasoby niewidzialne, nie ukierunkowane
bezpośrednio na zysk, ale mające istotny wpływ na funkcjonowanie
przedsiębiorstw. Ich przewaga wynika z mobilności zasobów pracy oraz
formalnego i nieformalnego przepływu informacji8. Zaliczamy do nich m. in.:
4

5

6

7

8

B. Plawgo, Rozwój podlaskiego klastra przetwórstwa rolno – spożywczego. W: Propozycja
rozwoju województwa podlaskiego (praca zbiorowa), PWSIiP, Łomża 2006, s. 100.
Istnieje nawiązanie do miękkich i twardych elementów zarządzania zgodnie z koncepcją 7S
McKinseya.
Zob. M. A. Leśniewski, Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji a ich
konkurencyjność (na przykładzie regionu świętokrzyskiego). W: Globalizacja a lokalizacja
działalności przedsiębiorstw. Badania naukowe przeprowadzone zostały pod kierunkiem prof.
Kazimierza Kucińskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010. Numer
badań: 01/S/0001/10. Raport z badań.
Zob. M. A. Leśniewski, Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny. W: K. Kuciński
(red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010, s. 52-79.
M. Klimczuk, Przesłanki Istnienia klastra przetwórstwa rolno – spożywczego w województwie
podlaskim. Wyniki badań władz samorządowych, Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem,
B. Plawgo (red.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku,
Białystok 2008, s. 528.
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1. wspólnotę celów w przypadku powstawania stowarzyszeń, 2. procesy uczenia
się doprowadzające do transferu technologii i innowacji, 3. wzrost zaufania
między podmiotami danej struktur, 4. dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej,
5. zaplecze ze strony kadry pracowniczej i dozoru (współpraca z instytucjami,
szkołami, ośrodkami szkoleniowymi itp.), 6. kształtowanie tożsamości marki w
regionie, 7. większą siłę przebicia i oddziaływania, 8. budowę świadomości
przedsiębiorców9.
Twarde korzyści pochodzą z efektywnych transakcji biznesowych,
korzystnych inwestycji czy redukcji wydatków, dając w ten sposób przełożenie
na wzrost zysków i zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Kwalifikujemy do nich:
1. zwiększenie efektywności lokalnego łańcucha podażowego, 2. szybszy
dostęp do nowych technologii i nowych rynków zbytu, 3. powstanie nowych
rynków zakupu, 4. niższe koszty transportu i zakupu surowca, 5. wyższą
produktywność wyspecjalizowanej siły roboczej, 6. szybszy i łatwiejszy dostęp
do specjalistycznych usług, 7. stabilizacja dostaw oraz sprzedaży (umowy
długoterminowe), 8. wzrost możliwości wprowadzania nowych technologii
i innowacji, co prowadzi do rozwoju, 9. uporządkowany przepływ informacji na
temat rynku i konkurencji, 10. obniżenie kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa10.
Korzyści jakie przynoszą klastry z punktu widzenia przedsiębiorstwa
można klasyfikować także z perspektywy czasu. Przynależność do grona
(klastra) umożliwia przedsiębiorstwom zwiększanie bądź przebudowę
posiadanych zasobów, umiejętności i kompetencji, jak również poprawę jakości
aktywów. Przekłada się także bezpośrednio na kształtowanie potencjału
konkurencyjnego przedsiębiorstwa na rynku, które rywalizuje, ale i poszukuje
współpracy z konkurentami, klientami, dostawcami czy podmiotami
okołobiznesowymi11. Wymienić można jeszcze dwie inne grupy zalet:
wynikające z bliskości geograficznej i technologicznej oraz z możliwości
współpracy. Korzyści wynikające z bliskości wielu firm to m.in. łatwy dostęp
do wyspecjalizowanych czynników produkcji, ułatwienia przy dostępie do
innowacji, lepszy dostęp do nowoczesnych technologii, lepsza znajomość
działań konkurencji, lepszy dostęp do dostawców specjalizujących się w jakiejś
dziedzinie.

9

http://www.pi.gov.pl/klastry/programy_wspierania_klastrow,
Przedsiębiorczości, 15.10.2010.

11

Szeroko pojęte stakeholders.

Polska

Agencja
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Działanie władz samorządowych i organizacji wspierających
klastry
Narodziny klastra są spontanicznym procesem rynkowym, gdzie władze
lokalne i regionalne starają się ten proces ułatwić i wspomagać. Grona
wymuszają od władz samorządowych spełnianie nowej roli. Coraz lepiej
rozumie się potrzebę odpowiedniej polityki makroekonomicznej sprzyjającej
konkurencyjności. To władze wywierają najbardziej decydujący wpływ na
szczeblu mikroekonomicznym. Dlaczego? Gdyż dialog przedsiębiorstw, nauki i
władz publicznych, których współdziałanie jest niezwykle istotne w pobudzaniu
innowacyjności, jest najbardziej efektywne na poziomie lokalnym12. Wiele
władz regionalnych rozpoczęło świadomą, skuteczną politykę identyfikacji
klastrów oraz ich wspierania przez Unię Europejską13.
Polityka władz samorządowych wobec klastrów powinna skupiać się na
funkcji wspierającej. Jednym z priorytetów powinno stać się usuwanie
przeszkód na drodze do rozwoju i do podnoszenia poziomu istniejących oraz
pojawiających się gron14. Między innymi przez wsparcie promocji takich
przedsiębiorstw, wpływanie na rozwój szkolnictwa, czy odpowiednie
inwestycje w infrastrukturę tak materialną (drogi, telekomunikacja, banki itp.),
jak i niematerialną (zdolność do uczestnictwa na odpowiednim poziomie w
życiu społeczności lokalnej adekwatnej do poziomu funkcjonowania firmy
„końcówki”). Należy się skupić także na maksymalnym skróceniu drogi
biurokratycznej w zakresie otwierania nowych firm, zasad ich funkcjonowania
i pozyskiwania publicznych środków wsparcia15.
Zadaniem również władz jest wspieranie bazy ekonomicznej regionu
i jej specjalizacji, podniesienie efektywności i tworzenie nowoczesnego
otoczenia biznesu, wspieranie i poszukiwanie firm, które mogą być szczególnie
korzystne dla dalszego rozwoju regionu16, przeciwdziałanie wszelkim
przejawom protekcjonizmu takim jak cła, bariery prawne itp. Polityka władz
lokalnych i regionalnych wymaga stabilnych, transparentnych strategii
politycznych, sprzyjających kształtowaniu społeczności obywatelskich,
w których konkurencyjność regionu i przedsiębiorstw będzie tworzona poprzez
współpracę z organizacjami nauki i organizacjami pozarządowymi. Stabilne
12

A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2009, s. 84.
13
A. Grabowska-Pieśla, T. Rzewuski, Innowacyjna rola portu jako głównego integratora
Zachodniopomorskiego Klastra TSL, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453,
Ekonomiczne problemy usług nr 8, Szczecin 2007, s. 68.
14
M. Porter, op. cit., s. 247.
15
Z. Olesiński, Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim, Centrum Rozwoju
Klastrów Świętokrzyskich, ŚARR, Kielce 2008, s. 62.
16
T. G. Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach
w kontekście Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, PWN, Warszawa 2003, s. 74.
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władze polityczne z silną legitymacją społeczną, z silną pozycją
międzynarodową są w stanie negocjować na zasadach partnerskich
z inwestorem zagranicznym, są w stanie egzekwować prawa pracownicze,
podatki, ochronę środowiska i zachęcać inwestorów zagranicznych do
włączania się do rozwiązywania problemów wspólnoty lokalnej (sponsoring
kultury, sportu, oświaty, rekreacji czy inne przedsięwzięcia).
Polityka oparta o klastry
Polityka oparta na klastrach17 to zespół działań i instrumentów
wykorzystywanych przez władze różnych szczebli w celu zwiększania
konkurencyjności gospodarki poprzez stymulowanie rozwoju istniejących bądź
tworzenie nowych systemów klastrowych przede wszystkim na szczeblu
regionalnym. Jest ona uznawana za nowy typ polityki gospodarczej
odchodzącej od tradycyjnego sterowania gospodarką na rzecz pośredniego
stymulowania rozwoju. Jej mniej interwencjonistyczny i scentralizowany
charakter jest bliższy modelowi gospodarki wolnorynkowej.
Polityka oparta o klastry może wyłonić się z inicjatywy odgórnej tzn. być
skutkiem działań podjętych przez władze publiczne czy samorządowe lub być
efektem inicjatyw oddolnych, czyli wynikać z oddolnej mobilizacji środowisk
branżowych. W praktyce mamy zwykle do czynienia z współistnieniem obydwu
podejść – oddolnego i odgórnego. Polityka skierowana na wspieranie klastrów
w krajach OECD formułowana jest na wszystkich szczeblach władzy – od
lokalnego przez regionalny, centralny aż po szczebel supranarodowy (np.
inicjatywy Unii Europejskiej czy OECD)18.
Nadrzędnym zamiarem polityki opartej na klastrach jest trwałe podniesienie
poziomu konkurencyjności lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki.
Ścieżki do realizacji tego postanowienia w przypadku poszczególnych państw
różnią się między sobą m.in. priorytetami, zakresem, skalą interwencji państwa
(pośrednie lub bezpośrednie) i szczeblem realizacji polityki oraz
wykorzystanymi instrumentami19. Efektywna i konsekwentnie wdrożona
polityka oparta o klastry może prowadzić do przekształcenia się klastrów w
regionalne systemy innowacji charakteryzujące się efektywną absorbcją
i tworzeniem innowacji procesowych, produktywnych i organizacyjnych.
17

W literaturze przedmiotu czasami używa się pojęcia: polityka oparta na klastrach, polityka
oparta o klastry.
18
T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja
i Kierowanie” 2002, nr 4/2002, s. 6.
19
O. Solvell, G. Lindqust, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, Ivory Tower AB,
Stockholm 2003, s. 25.
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Polityka rozwoju oparta o klastry powinna cechować się z jednej strony
horyzontalnością i kompleksowością rozwiązań na wysokich szczeblach
agregacji, a z drugiej decentralizacją szczegółowych rozwiązań dostosowanych
do specyfiki danego klastra20. Jak widać ustalenie polityki klastrowej nie jest
procesem łatwym i nie może być zapożyczana ani kopiowana na przykładzie
innych przedsiębiorstw. Członkowie grona powinni ustalać ją indywidualnie,
mając na uwadze wszystkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące
struktury klastrowej.
Klastry w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności
regionu
Podstawą sukcesu współczesnej gospodarki jest jej konkurencyjność
wyrażająca się zdolnością do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań
technologicznych i technicznych, menedżerskich i organizacyjnych21. Mianem
konkurencyjności określa się zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej
rywalizacji, a jej istotą jest dynamika zmian, która przejawia się chęcią walki
o zajęcie lepszej pozycji w życiu gospodarczym i społecznym22. Brak
konkurencyjności oznacza wykluczenie z rynku, utratę władzy nad przyszłością
oraz podporządkowanie się dominacji silniejszych23. Konkurencyjność
regionu definiowana jest często jako zdolność do przyciągania kapitału
i środków pomocowych oraz jako zdolność do zatrzymania w regionie
posiadanych czynników produkcji24. Można więc stwierdzić, że regionem
konkurencyjnym jest taki region, który jest w stanie przystosować się do
zmieniających się warunków szybciej niż inne regiony, przez co osiąga on
poprawę swojej pozycji we współzawodnictwie między regionami 25.
K. Kuciński uważa, że regiony są konkurencyjne, gdy charakteryzują się
ekonomicznymi, społecznymi i technicznymi warunkami umożliwiającymi,
a jednocześnie wymuszającymi, wysoką jakość produkcji, efektywność firm,
wdrażanie nowych technologii, wzrost wydajności pracy oraz szybką rynkową

20

T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja
i Kierowanie”, nr 4 (110), Warszawa 2002, s. 43.
21
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2013, Kielce
2004.
22
W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego,
Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 30.
23
Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996, s. 139.
24
J. Bossak, W. Bieńkowski, Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią
Europejską i globalizacja, SGH, Warszawa 2001, s. 452.
25
M. Gaczek, Z. Rykiel, Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny. W: M. Klamut,
L. Cybulski (red.) Polityka regionalna i jej rola w podwyższaniu konkurencyjności regionów,
AE, Wrocław 2000, s. 42.
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realizację produktów26. W zależności, jaka występuję relacja między klastrami a
konkurencyjnością kształtują się trzy zasadnicze podejścia. Są to: 1. Pozycja
konkurencyjna rozumiana jako wynik wynikający z oceny konsumentów
danego produktu lub usługi. Ocenia się ją łącznie za pomocą wskaźnika
względnego udziału w rynku lub wobec 2 – 3 największych konkurentów albo
w stosunku do średniej w klasie oraz wykorzystując wskaźniki obrazujące
sytuację finansową27; 2. Potencjał konkurencyjny, czyli system zasobów
możliwych do wykorzystania lub wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo,
ale i kultura oraz odpowiednie zachowanie się przedsiębiorstwa. Najogólniej
mówiąc są to szanse, możliwości, jakie stoją przed przedsiębiorstwem do
osiągnięcia konkurencyjności28; 3. Strategia konkurencyjna, którą można
interpretować jako cele i akcje podejmowane przez przedsiębiorców
zmierzające do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej za pomocą licznych
instrumentów konkurowania takich jak cena, jakość produktu lub usługi,
szerokość asortymentu, promocja, reklama itp.29.
Kluczem do kształtowania konkurencyjności jest innowacja, a tempo
zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko przedsiębiorstwo
zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych może utrzymać się na rynku.
Innowacje są wyrazem poziomu konkurencyjności, stanowią siłę napędową
postępu, a także uznawane są za niezbędny element kreowania społeczeństwa
informacyjnego30. Obecnie wszystkie przedsiębiorstwa znajdują się pod silną
presją innowacji, często jednocześnie w wielu dziedzinach. Skuteczność
przedsiębiorców w tym zakresie zależy w dużej mierze od ich kompetencji,
umiejętności zarządzania oraz przyjętych strategii31. W zasadzie każde
innowacyjne przedsiębiorstwo jest zmuszone funkcjonować w otoczeniu,
w którym musi wykorzystywać wiedzę, doświadczenia i możliwości innych, ale
również dzielić się własną wiedzą. Według M. E. Portera klaster jest doskonałą
formą dzielenia się wiedzą i wzajemnego uczenia się, korzystającą z transferu
wiedzy z różnych dziedzin32. Na początku należy przedstawić, w jaki sposób

26

K. Kuciński, Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, Instytut Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 1998, s. 19.
27
Z. Pierścionek, Strategia rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998, s. 8.
28
Z. Olesiński, op. cit., s. 9.
29
M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw
Wielkopolski .”Gospodarka Narodowa” nr 5-6/2008, SGH, Warszawa, s. 91-109.
30
U. Bronisz, Ekonomiczne aspekty konkurencyjności wschodnich regionów Polski, Polska
Wschodnia – zarządzanie rozwojem. W: B. Plawgo (red.) Wyższa Szkoła Administracji
Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2008, s. 18.
31
http://www.pi.gov.pl/slownik/slownik.html 31.10. 2010.
32
B. Piasny, Klaster jako forma kreowania warunków rozwoju przedsiębiorstw regionu
w gospodarce opartej na wiedzy, Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem. W: B. Plawgo
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definiuje się innowacyjność. Jest ona rozumiana jako zdolność do
permanentnego generowania i wdrażania i przyjmowania innowacji z zewnątrz,
które są dobrze oceniane przez klientów ze względu na wysoki poziom
użyteczności, nowoczesności i konkurencyjności w skali globalnej33. Istnieje
duża ilość czynników, które można zaliczyć do grupy wspomagającej
innowacyjność klastra. Wśród nich należy wyróżnić: aktywną rolę przemysłu,
efektywną współpracę między podmiotami operującymi w klastrze, wysoki
poziom naukowego zaplecza badawczego oraz opisywane już tak istotne
wsparcie ze strony regionu i miasta. Istotną funkcją klastra jest inicjowanie
i rozprzestrzenianie procesów innowacyjnych. Przedsiębiorstwa dzielą się
z innymi podmiotami swoimi rozwiązaniami innowacyjnymi, które mogą być
wykorzystane przez innych członków klastra. Innowacje te mogą mieć
charakter: 1. rozwiązań technologicznych, produktowych; 2. rozwiązań
organizacyjnych; 3. metod zarządzania; 4. metod analiz rynku; 5. wszystkich
innych innowacji mających wpływ na efektywność przedsiębiorstw34. Według
M. E. Portera klaster ma wpływ na innowacyjność z kilku powodów. Podmioty
gospodarcze w klastrze lepiej i szybciej potrafią dostrzec nowe potrzeby
nabywców i nowe możliwości techniczne, logistyczne i operacyjne, wykazać
innowacyjność, która jest wymuszana przez bliskich konkurentów
dysponujących podobnymi warunkami czynników produkcji oraz osiągnąć
wyższą elastyczność w procesie innowacyjnym dzięki bliskiej współpracy
z dostawcami i odbiorcami35.
Podsumowanie
Klastry to struktury, które potrafią wychwycić przepływy technologii,
umiejętności, marketingu, informacji i potrzeby klientów, przekraczające
granice samodzielnych przedsiębiorstw. Spojrzenie na grupę firm i instytucji
działających w klastrze rzuca światło na perspektywę koordynacji
i wzajemnych pertraktacji w dziedzinach mających w priorytecie wspólne cele
bez zagrożeń lub wypaczania konkurencji i bez zmniejszenia natężenia
rywalizacji. Klastry stanowią sprawną i konstruktywną arenę do dialogu
pomiędzy pokrewnymi przedsiębiorstwami i ich dostawcami, władzami oraz
innymi ważnymi instytucjami. Inwestycje publiczne i prywatne, zmierzające do
poprawy warunków funkcjonowania gron, przynoszą korzyści wielu firmom.
(red.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
Białystok 2008, s. 504.
33
W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, UW, Warszawa 2005, s. 56.
34
http://www.wkm.ue.poznan.pl/oklastrach1.php 23.10.2010.
35
M. Citkowski, Postawy i oczekiwania podlaskich przedsiębiorców branży rolno – spożywczej
wobec rozwoju struktur klastrowych, Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem. W: B. Plawgo
(red.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
Białystok 2008, s. 557.
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Na podstawie powyższych rozważań można uznać, że klastry są
interesującą koncepcją rozwoju regionalnego i lokalnego. Na świecie zauważa
się duże zainteresowanie koncepcją klastrów. Ich popularność wynika przede
wszystkim z możliwości uzyskania wielu korzyści przez uczestników takich
skupisk. Wytwarzają warunki rozwoju dla przedsiębiorstw i regionów.
Szczególnie ważne jest pozytywne ich oddziaływanie na rozwój regionów, ich
innowacyjność i konkurencyjność nie tylko w skali lokalnej, ale i krajowej czy
międzynarodowej, stąd ta duża popularność tej koncepcji. Warto jest prowadzić
badania i analizy stanu tego rodzaju skupisk nie tylko na terenie Polski. Jest to
zjawisko jak najbardziej pozytywne, pomimo trudności, jakie czekają,
szczególnie na początku działalności klastra. Klastry są koncepcją budowy
struktury konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu
terytorialnego (gmina, powiat, region administracyjny- województwo).
Streszczenie
Klastry są koncepcją rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstw i instytucji z nimi
współpracujących. Warunkiem uczestniczenia w klastrze jest posiadanie względem
siebie zaufania. Klastry budują potencjał konkurencyjności i innowacyjności. Celem
artykułu jest teoretyczna prezentacja problemu klastrów w rozwoju regionu i
przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: klastry, region, rozwój regionalny, konkurencyjność, innowacyjność.
Summary
Clusters is conception of regional development and enterprises and institutions working
with them. The condition of participation in the cluster is to have the self confidence.
Clusters build competitiveness and innovation potential. This article aims to present a
theoretical problem in the development of regional clusters and companies.
Key words: clustering, region, regional development, competitiveness and innovation.
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Marcin Marzec
Finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP
w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013
Financing of innovations by small and medium enterprises in
Świętokrzyskie province in for years 2007-2013

Wprowadzenie
XXI wiek stawia przed gospodarkami państw znacznie większe
wymagania niż miało to kiedykolwiek miejsce. W globalnej gospodarce
dokonują się nieustannie procesy, które powodują, że jedni stają się
gospodarczą potęgą, podczas gdy inni są tylko ich tłem. Dominująca rola
Stanów Zjednoczonych powoli traci na znaczeniu na rzecz takich państw jak
Chiny, Indie czy Brazylia. Nadal bardzo ważną rolę odgrywa Unia Europejska.
Jednym z głównych powodów dla którego Stany Zjednoczone, Chiny czy UE są
globalnymi liderami gospodarczymi jest posiadanie przez te kraje nowych
technologii. Współczesna gospodarka rozwija je dzięki innowacyjności.
Innowacyjność gospodarki danego państwa będzie zatem kluczowa z punktu
widzenia osiągania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego.
Poziom innowacyjności danego państwa uzależniony jest przede
wszystkim od przedsiębiorstw, które wdrażają innowacje w swojej praktyce
gospodarczej. Mówiąc inaczej państwo jest tak innowacyjne, jak innowacyjne
są jego przedsiębiorstwa. Nie można oczywiście pominąć bardzo istotnej roli
ośrodków naukowych (badawczo-rozwojowych, transferu technologii itp.),
instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i wielu innych
podmiotów kreujących politykę innowacyjną państwa, nie mniej jednak
najważniejsze jest wdrażanie innowacji do praktyki gospodarczej, tak by
przekładała się ona na podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw.
Podobnego zdania jest Renata Żaba-Nieroda, która stwierdza, że
z ekonomicznego punktu widzenia to, co jest istotne w innowacji, to możliwość
jej spożytkowania w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, głównie
poprzez skuteczną odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku1. Skoro
innowacja jest tak ważna dla rozwoju gospodarczego, warto zastanowić się,
jakie są możliwości jej wdrażania. Celem artykułu jest omówienie finansowania

1

R. Żaba-Nieroda, Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe, „Nauka
i Gospodarka” Kraków 2009, nr 2009/3, s. 19.
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innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w województwie
świętokrzyskim, głównie z dostępnych mechanizmów w latach 2007-20132.
Pojęcie innowacyjności
Etymologicznie słowo innowacja pochodzi od łac. innovare, co oznacza
odnawiać3. Prekursorem myślenia o innowacjach w obecnym wymiarze był
Joseph Shumpeter. Według niego innowacja to istotna zmiana funkcji
produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu tzn. łączeniu
ze sobą czynników produkcji4. Najbardziej znaną i stosowaną obecnie definicję
innowacji stworzyła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
w wydanym w 1995 roku opracowaniu Oslo Manual, gdzie uznano, że
innowacja to wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego
rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru lub usługi),
marketingu oraz organizacji5. Nieco zmodyfikowaną wersję definicji Oslo
Manual proponuje Główny Urząd Statystyczny (GUS), który za innowację
uznaje wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub
usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody
marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w
zakresie stosunków z otoczeniem. Przy czym nowy lub istotnie ulepszony
produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy,
metody organizacyjne lub metody marketingowe zostają wdrożone, kiedy
rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności
przedsiębiorstwa6. Z definicji innowacji wynika, że można ją podzielić na
innowację produktową, procesową, marketingową i organizacyjną. Tabela 1
przedstawia cztery typy innowacji.
Tab. 1. Rodzaje innowacji
Lp.

2

Typ
innowacji

1.

produktowa

2.

procesowa

Definicja
wprowadzenie na rynek przez przedsiębiorstwo nowego,
kluczowego z punktu widzenia firmy towaru lub usługi.
Innowacją produktową może być również znaczące ulepszenie
uprzednio oferowanych towarów lub usług.
wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa nowych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji czy też dostaw,

Sektor MŚP inaczej określany również jako MMŚP oznacza mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa.
3
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 143.
4
R. Żaba-Nieroda, op. cit., s. 19.
5
Poradnik Przedsiębiorco skorzystaj!, PARP, Warszawa 2010, s. 19.
6
Raport Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010, s. 9-10.
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kluczowych dla działalności firmy. Do innowacji procesowych
zaliczyć można również zastosowanie w przedsiębiorstwie
nowych i ulepszonych procesów technologicznych, maszyn,
urządzeń czy narzędzi, a także nowych i ulepszonych procesów,
oprogramowania oraz sposobu tworzenia i świadczenia usług.
zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa nowej metody
marketingowej, która wcześniej nie była przez firmę stosowana,
a która wynika z nowej strategii marketingowej, istotnie
3. marketingowa różniącej się od dotychczasowej. Innowacje tego typu obejmują
znaczące z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa
zmiany
w
wyglądzie
produktu,
jego
opakowaniu,
pozycjonowaniu, promocji czy polityce cenowej.
zaliczyć można tu zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej
metody organizacji jego działalności, nowej organizacji miejsc
pracy lub relacji zewnętrznych, np. nowe metody współpracy z
4.
organizacyjna
dostawcami, rozdziału obowiązków i podejmowania decyzji
przez pracowników, a także wprowadzenie nowych procedur
funkcjonowania.
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Poradnik Przedsiębiorco skorzystaj!, PARP,
Warszawa 2010, s. 19-20.

W kontekście finansowania innowacji z funduszy strukturalnych, np.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, praktyka dowodzi, że
przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o sfinansowanie głównie innowacji
produktowych i procesowych. Często wręcz podstawowym kryterium dostępu
do środków europejskich na finansowanie innowacji jest wprowadzenie w
wyniku inwestycji w danym przedsiębiorstwie nowego produktu lub usługi tj.
innowacji produktowej.
Innowacyjność w Polsce i województwie świętokrzyskim
Innowacyjność jest jednym z najważniejszych czynników
warunkujących konkurencyjność gospodarki państwa w globalnej
rzeczywistości. Unia Europejska w swoich dokumentach strategicznych uznaje
innowacyjność za jedno z kluczowych zagadnień. Praktyka pokazuje jednak, że
UE będzie trudno bez konkretnych wysiłków dogonić światowych liderów
innowacji. Pomimo upływu wielu lat od ogłoszenia Strategii Lizbońskiej, która
miała w swoich zamierzeniach uczynić z gospodarki UE najbardziej
konkurencyjną na świecie niewiele pozytywnego w tej materii udało się
rzeczywiście zrealizować.
Negatywy jest obraz Polski na tle krajów członkowskich.
W najnowszym europejskim raporcie poświęconym innowacji Polska znajduje
się na 22 miejscu wśród państw członkowskich (UE-27) wyprzedzając bardzo
nieznacznie tylko takie kraje jak Łotwa, Bułgaria, Litwa, Rumunia czy
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Słowacja7. Warto jednak nadmienić, że Bułgaria jak i Rumunia w poprzednim
roku osiągnęły średnioroczny wzrost wartości wskaźnika o około 5%, co
oznacza, że obok Malty, Słowenii czy Estonii są europejskimi liderami
innowacyjnego wzrostu8. W latach 2006-2008 odsetek firm innowacyjnych
w Polsce wynosił zaledwie 22%9. Dla porównania w Niemczech było to 72%,
Estonii 53%, Czechach 42%, Bułgarii 29%, Litwie 26%10. Polska jest zatem
krajem nadal mało innowacyjnym na tle pozostałych państw członkowskich.
Powodów tak niskich pozycji w rankingach jest wiele. Najważniejsze z nich to
z pewnością bardzo niewielka współpraca nauki i biznesu, brak uregulowań
prawnych oraz bariery mentalne dla komercjalizacji badań, niskie nakłady
w sferze B+R (badania i rozwój), bariery finansowe związane z realizacją prac
proinnowacyjnych itp. Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez
INE PAN w 2008r. nadal największe znaczenie miały bariery finansowe tj. brak
środków własnych i zewnętrznych, zbyt wysokie koszty innowacji11. W tym
kontekście niezwykle ważną rolę odgrywają mechanizmy finansowe
przeznaczone na finansowanie innowacji na lata 2007-2013.
Przechodząc na grunt regionalny warto nadmienić, że w Polsce
występuje silne zróżnicowanie międzyregionalne poziomu innowacyjności
zarówno w układzie NUTS 2 jak i NUTS 312. Niestety województwo
świętokrzyskie należy do zdecydowanych outsiderów w tym obszarze. Taki stan
rzeczy potwierdzają następujące dane13: 1) 16 miejsce w zakresie wydatków na
działalność B+R (2006r.); 2) 16 miejsce pod względem liczby naukowców
aktywnych zawodowo (2006r.); 3) 13 miejsce pod względem innowacyjności
średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych; 4) bardzo niskie nakłady na
działalność innowacyjną; 5) niskie wskaźniki współpracy przedsiębiorców
z ośrodkami naukowymi i szkołami wyższymi; 6) mała atrakcyjność
inwestycyjna, itp. U progu perspektywy finansowej na lata 2007-2013
w ramach projektu RSI PROMONIT- rozwój regionalnej Strategii Innowacji
województwa świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring opracowano
raport z którego wynika, że innowacyjność gospodarki regionu
świętokrzyskiego jest na niskim poziomie i nie stanowi czynnika sprzyjającego
jego konkurencyjności, przeważają zjawiska negatywne, będące konsekwencją
7

Innovation Union Scoreboard 2010. The innovation Union’s performance scoreboard for
Research and Innovation 2011, s. 4.
8
Ibidem.
9
Raport Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010., s. 12.
10
Ibidem.
11
Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UERaport 2010, Warszawa 2010, s. 101.
12
NUTS 2, to inaczej regiony, w Polsce- 16 województw, NUTS 3 to tzw. podregiony.
13
K. Grysa (red.), Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2009, s. 45.
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trudności gospodarczych i zaszłości historyczno-kulturowych14. Dość
powiedzieć, że w latach 2005-2008 udział środków UE w finansowaniu prac
B+R w województwie świętokrzyskim wyniósł zaledwie 0,3% i był
zdecydowanie najniższy w kraju15. Pod względem nakładów przypadających na
jedno przedsiębiorstwo innowacyjne, które w 2006r. wyniosły 3394,1 tys. zł,
region uplasował się dopiero na 15 miejscu wśród innych województw. Niska
innowacyjność produktowa i małe nakłady na innowacje świadczą o mniejszej
konkurencyjności lokalnych firm przemysłowych16. Analiza innowacyjności
świętokrzyskiego wskazuje, iż „region ten ma ograniczoną zdolność do
tworzenia i absorpcji innowacji. Miasto Kielce, jako stolica regionu
i największy ośrodek miejski pełni zbyt małą rolę w łączeniu we współpracy
gospodarczej naukę i przemysł. Spada zatrudnienie w działalności badawczorozwojowej oraz liczba zgłaszanych patentów w województwie, co przyczynia
się do dalszego pogłębiania trudności w sferze nauki i innowacji w regionie.
Daje to podstawy do przewidywania, iż w najbliższej przyszłości wpływ
innowacji na jego rozwój będzie niewielki”17. W regionie nadal istnieje niski
poziom świadomości i informacji na temat systemu innowacji w regionie oraz
dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej18.
Powyższe dane wskazują, że w województwie świętokrzyskim nie będzie łatwo
o wdrożenie rozwiązań innowacyjnych. Tym bardziej warto przybliżyć jakie są
aktualnie możliwości finansowania takich inwestycji przez mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa w regionie świętokrzyskim.
Klasyfikowanie przedsiębiorstwa do sektora MŚP
Podstawą zdefiniowania przynależności przedsiębiorstwa do sektora
MŚP są przede wszystkim: rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6
sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych) oraz ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807).

14

P. Nowak, D. Miłek, B. Kaczmarska (red.), Analiza wyników monitorowania rozwoju
Regionalnej Strategii Innowacji województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum
Innowacji i Transferu Technologii, Kielce 2008, s. 315.
15
Wpływ funduszy europejskich…, op. cit., s. 113.
16
K. Grysa (red.), op. cit., s. 87.
17
P. Nowak, D. Miłek, B. Kaczmarska (red.), op. cit., s. 317.
18
Potencjał instytucji otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim a proces tworzenia
partnerstwa regionalnego. Raport z badań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa
w Kielcach, Kielce 2009, s. 57.
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Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za
mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych19:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów
euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych20:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów
euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę ustawa uznaje przedsiębiorcę, który w co
najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych21:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów
euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza
się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu
przedsiębiorcy22. Ustalając status przedsiębiorcy w oparciu o przepisy ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej należy uwzględnić również następujące
elementy: 1) średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne
etaty; 2) przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się
pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego; 3) w przypadku
przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także
średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni
okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę23.
19

Ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz.
1807), art. 104.
20
Ibidem, art. 105.
21
Ibidem, art. 106.
22
Ibidem, art. 107.
23
Ibidem, art. 109.
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Znacznie bardziej restrykcyjnie badanie statusu przedsiębiorstwa
traktuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008. Rozporządzenie definiuje
pojęcie przedsiębiorstwa. Zgodnie z nim za przedsiębiorstwo uważa się podmiot
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością,
a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą24.
Zgodnie z treścią rozporządzenia aby zbadać status przedsiębiorstwa nie
wystarczy oprzeć się o kryterium wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów
i sumy bilansowej, jednakże biorąc pod uwagę tylko te kryteria należy
podkreślić, że są one jednakowe jak w wyżej cytowanej ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej.
Rozporządzenie definiuje trzy rodzaje przedsiębiorstw, a mianowicie
przedsiębiorstwo
samodzielne,
przedsiębiorstwo
partnerskie
oraz
przedsiębiorstwo powiązane. Przedsiębiorstwem samodzielnym nazwiemy
przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo
partnerskie w rozumieniu ust. 2 ani jako przedsiębiorstwo powiązane w
rozumieniu ust. 3 artykułu 3 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia25.
Przedsiębiorstwem partnerskim będą wszystkie przedsiębiorstwa, które nie
zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3
i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na
rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z
co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, 25%
lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na
rynku niższego szczebla (typu downstream)26. Przedsiębiorstwem powiązanym
nazwiemy przedsiębiorstwo, które pozostaje w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli
udziałowca/akcjonariusza lub członka; b) przedsiębiorstwo ma prawo
wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; c) przedsiębiorstwo
ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z
umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie
lub umowie spółki; d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem
lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z
umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego

24

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), załącznik nr 1, art. 1.
25
Ibidem, załącznik nr 1, art. 3 ust. 1.
26
Ibidem, załącznik nr 1, art. 3 ust. 2.
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przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub
członków w tym przedsiębiorstwie27.
Tab. 2. Ustalanie statusu przedsiębiorstwa jako MŚP
Kryteria weryfikacji
wielkość
wielkość
obrotów i
samodzielność podmiotu3)
zatrudnienia1)
sumy
bilansowej2)
Przedsiębiorstwo jest
samodzielne, jeżeli nie jest
przedsiębiorstwem partnerskim
obroty <2 mln
ani powiązanym.
euro/rok;
W przypadku partnerstwa lub
Mikro
1-9 (<10)
suma aktywów
powiązania należy brać pod
bilansu <2 mln
uwagę również dane dotyczące
euro
wielkości zatrudnienia i obrotów
pozostałych podmiotów
powiązanych kapitałowo.
obroty <10 mln
euro/rok;
Małe
10-49 (<50)
suma aktywów
jak wyżej
bilansu <10
mln euro
obroty <50 mln
euro/rok;
średnie
50-249 (<250) suma aktywów
jak wyżej
bilansu <43
mln euro/rok
1)
- liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR),
to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego
przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku
referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w
niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub
pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. W skład personelu
wchodzą: a) pracownicy; b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i
uważane za pracowników na mocy prawa krajowego; c) właściciele-kierownicy; d)
partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego
korzyści finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o
praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się
okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.2)- dane stosowane do
Status
przedsiębiorstwa

27

Ibidem, załącznik nr 1, art. 3 ust. 3.
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określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego
zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je
począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest
obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.
3)
- w przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub
przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby pracowników, określa
się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli
istnieje, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub
skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte
jest dane przedsiębiorstwo. Dane przedsiębiorstwa uzupełnia się danymi dotyczącymi
każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub
niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Uzupełnienie danych
jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6
sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Konsekwencje statusu MŚP dla przedsiębiorstw
Omówiona powyżej problematyka klasyfikowania przedsiębiorstwa do
sektora MŚP ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia finansowania przez
nie innowacji. Po pierwsze jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie zaklasyfikowane
jako MŚP, to w konsekwencji traci ono możliwości finansowania z funduszy
regionalnych28. Takie przedsiębiorstwo może jedynie ubiegać się
o finansowanie innowacji w programach centralnych29. Po drugie w przypadku
MŚP znacząco złagodzone jest przestrzeganie tzw. „efektu zachęty”. Efekt ten
w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest spełniony jeżeli
beneficjent przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem złożył do
danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie pomocy30. Koszty
projektu zostaną uznane za kwalifikowane jeżeli zostaną poniesione co najmniej
na drugi dzień po dniu złożenia projektu we właściwej instytucji31.
W przypadku dużych przedsiębiorstw spełnienie efektu zachęty jest znacznie
trudniejsze. Uznaje się, że pomoc przyznana dużym przedsiębiorstwom
wywołuje efekt zachęty jeśli oprócz spełnienia warunku określonego w
stosunku do MŚP, państwo członkowskie, przed przyznaniem pomocy
28

Mowa tu o szesnastu regionalnych programach operacyjnych (RPO).
Mowa tu o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka czy Infrastruktura i Środowisko.
30
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), art. 8 ust. 2.
31
Oczywiście przy założeniu, że pozostałe czynniki zostaną spełnione, a zwłaszcza zgodność
kosztów z podręcznikiem kwalifikowalności kosztów, poniesienie kosztów zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu oraz co najważniejsze jeżeli projekt uzyska
dofinansowanie.
29
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indywidualnej, sprawdziło, że dokumentacja przygotowana przez beneficjenta
zakłada spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów32: a) znaczące
zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące
zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące
zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie
dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub
działania. Po trzecie zaklasyfikowanie przedsiębiorstwa jako mikro, małe lub
średnie wywołuje konsekwencje finansowe w postaci ustalenia intensywności
pomocy publicznej. Co do zasady średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na
zwiększenie pułapu intensywności pomocy publicznej o 10%, zaś mikro i małe
przedsiębiorstwa mogą liczyć na dodatkowe 20%33.
Reasumując należy podkreślić, że ustalenie statusu przedsiębiorstwa ma
bardzo głębokie konsekwencje w zakresie finansowania innowacji poczynając
od znacznego nieraz wpływu na wielkość uzyskanego wsparcia finansowego a
kończąc nawet na utracie możliwości skorzystania z danego źródła
finansowania34.
Możliwości finansowania innowacji MŚP w województwie
świętokrzyskim
Sektor MŚP wydaje się być kluczowym sektorem przedsiębiorczości
w Polsce. Od roku 2003 ilość rejestrowanych MŚP z roku na rok stale rośnie.
W 2009 r. liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON
wyniosła 3 880 237 i była wyższa niż w roku 2003 o blisko 250 tysięcy.
Struktura przedsiębiorstw według poszczególnych grup wielkości przedstawiała
się następująco: mikroprzedsiębiorstwa – 3.672.853 (94,7% wszystkich
zarejestrowanych przedsiębiorstw), małe firmy –170 182 (4,4%), średnie – 31
648 (0,8%) i duże – 5 554 (0,1%). Liczba MŚP wyniosła 3 874 683, co
stanowiło 99,9% liczby wszystkich przedsiębiorstw35. Sektor ten jest więc
bardzo ważny z punktu widzenia polskiej gospodarki. Warto zastanowić się

32

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), art. 8 ust. 3.
33
Patrz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.).
34
W przypadku województwa świętokrzyskiego zdarzyło się, że jeden z ogłoszonych konkursów,
a mianowicie konkurs 1.1.4 RPO „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw” został skierowany wyłącznie do mikroprzedsiębiorców pozbawiając firmy
małe i średnie możliwości aplikowania o dotacje.
35
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009,
PARP, Warszawa 2010, s. 32.
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jakie są możliwości rozwoju konkurencyjności polskich MŚP poprzez
wdrażanie rozwiązań innowacyjnych do praktyki gospodarczej.
W raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
poświęconemu potencjałowi innowacyjnemu polskich małych i średnich
przedsiębiorstw zbadano powody dla których przedsiębiorstwa nie decydują się
na wdrożenie innowacji. Do najważniejszych zaliczono: 1) brak środków
finansowych na tego typu nakłady, 2) specyfika rynku nie wymaga ponoszenia
tego typu nakładów; 3) specyfika produktu/usługi nie wymaga ponoszenia tego
typu nakładów36. Znacznie mniejszą uwagę przedsiębiorcy przywiązywali do
takich czynników jak: 1) brak dostępu do zewnętrznych instrumentów
finansowych, 2) brak infrastruktury technicznej do wprowadzenia rozwiązań
innowacyjnych, 3) brak dostępu do zewnętrznego know-how, 4) brak
wykwalifikowanej kadry37. Z powyższych danych wynika, że z jednej strony
największą barierą dla wdrażania innowacji w polskich MŚP jest brak środków
finansowych z drugiej zaś strony przedsiębiorcy uważają, że ich dostęp do
zewnętrznych instrumentów finansowych nie stanowi znaczącej bariery
uniemożliwiającej wprowadzanie innowacji w firmie. Z pozoru takie podejście
wydaje się być sprzeczne, jednakże może ono oznaczać, że przedsiębiorcy
woleliby wdrażać innowacje finansując je kapitałem własnym a nie obcym.
Potwierdzeniem tej tezy są wyniki najnowszego raportu banku PEKAO S.A.,
w którym w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że innowacje
w Polsce w 91% finansowane są środkami własnymi, zaś pozostałymi źródłami
są głównie- kredyt bankowy, pożyczka od rodziny lub znajomych, leasing,
dotacje unijne38.
Podstawowym mechanizmem finansowania innowacji MŚP
z województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2013 są dotacje unijne. Poniżej
przedstawione zostaną najbardziej popularne działania z jakich mogą skorzystać
przedsiębiorcy.
Najbardziej innowacyjne projekty można finansować w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wyróżniamy tu kilka
priorytetów i co najmniej kilkadziesiąt działań. Podstawowym celem
szczegółowym tego programu operacyjnego jest zwiększenie innowacyjności
przedsiębiorstw. Według założeń programowych instrumenty wsparcia
w ramach PO IG ułatwią przedsiębiorcom, w szczególności MŚP, tworzenie,
transfer i dyfuzję nowoczesnych rozwiązań, zarówno pomiędzy

36

A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw,
PARP, Warszawa 2005, s. 50.
37
Ibidem, s. 50.
38
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2010, Bank PEKAO S.A., Warszawa 2010,
s. 286.
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przedsiębiorcami, jak i przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu39.
Niska innowacyjność przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, wynika przede
wszystkim z braku dostępu do kapitału. Innowacyjne przedsięwzięcia
obarczone są znacznym ryzykiem niepowodzenia, co zmniejsza szanse na
pozyskanie kredytu bankowego, jako źródła finansowania inwestycji40.
W związku z tym PO IG kieruje do sektora MŚP wiele działań, które ułatwią
realizację projektów innowacyjnych.
Duże innowacyjne inwestycje o budżecie powyżej 160 mln zł mogą
otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 4.5.1 „Wsparcie inwestycji
w sektorze produkcyjnym”. Podstawowymi kryteriami są tu: konieczność
utworzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy oraz konieczność zakupu lub
wdrożenia rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez
okres nie dłuższy niż 3 lata lub nieprzekroczenie 15% jego rozprzestrzenienia
na świecie w danej branży41. Główne kategorie wydatków na jakie można
przeznaczyć dotację to: zakup gruntów, budynków, maszyn i urządzeń, a także
koszty budowy obiektów i infrastruktury. Maksymalna intensywność pomocy
nie może przekroczyć 25% wydatków kwalifikowanych42. Największe szanse
mają projekty wdrażające rozwiązania znane na świecie krócej niż 1 rok lub
których rozpowszechnienie w branży nie przekracza 5%. Szczególnie
premiowane są również przedsięwzięcia zawierające komponenty badawczorozwojowe oraz wdrażające nowe rozwiązania marketingowe lub
organizacyjne. Każdy składany wniosek musi wykazywać również
konkurencyjność cenową i jakościową, ważna jest lokalizacja projektu oraz
liczba tworzonych miejsc pracy ponad wymagane minimum 150 etatów43.
Biorąc pod uwagę wymaganą wartość projektów, słabość kapitałową
świętokrzyskich MŚP, jak również niewielkie możliwości wdrażania B+R
należy ocenić, że szanse realizacji takiego projektu w województwie
świętokrzyskim są raczej niewielkie. Jedyną szansą jest realizacja takiej
inwestycji przez duże przedsiębiorstwa, co nie jest przedmiotem rozważań
niniejszego artykułu.
Działaniem cieszącym się bardzo dużą popularnością w finansowaniu
innowacji jest działanie 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym”. Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych
i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich
39

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa 2007, s. 70.
Ibidem, s. 71.
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Fundusze europejskie na badania i rozwój, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
s. 80-81.
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realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie
innowacyjnych rozwiązań technologicznych44. Działanie to dotyczy bardzo
innowacyjnych projektów, bowiem kryterium dostępu jest wdrożenie
technologii znanych i stosowanych na świecie maksymalnie do 3 lat, zaś
stopień rozprzestrzenienia w danej branży na świecie może wynieść
maksymalnie 15%45. Podobnie jak w poprzednim przypadku kryteria oceny
projektów zostały ustalone bardzo wysoko. Największą szansę na
dofinansowanie mają projekty, których efektem będzie wdrożenie technologii
znanych i stosowanych na świecie do 1 roku lub stopień ich rozprzestrzenienia
w danej branży nie przekracza 5%. Ponadto istotne znaczenie będzie miało
podjęcie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkiem naukowym oraz
zatrudnienie pracowników o takim charakterze w przedsiębiorstwie. Minimalną
wartość projektu stanowi kwota 8 milionów złotych, co nie jest niskim progiem
zwłaszcza dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wysokość udzielonej pomocy
ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z
2007r., Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.), a zatem w przypadku mikro i małych
przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego wysokość dofinansowania
wynosić będzie maksymalnie 70%, w przypadku średnich przedsiębiorstw,
będzie to 60%. Okres trwałości projektu w przypadku firm sektora MŚP wynosi
3 lata od chwili rzeczowego zakończenia realizacji projektu, co oznacza, że
wszelkie założone w projekcie wskaźniki produktu i rezultatu muszą w tym
okresie być zachowane. Podobnie jak w przypadku poddziałania 4.5.1.
podstawową barierą korzystania z tego instrumentu przez MŚP województwa
świętokrzyskiego wydaje się być bardzo wysoko ustawiony próg
innowacyjności technologii. Słabość innowacyjna regionalnych MŚP, niemal
całkowity brak współpracy z sektorem B+R w tym zwłaszcza uczelniami
wyższymi sprawia, że bardzo trudno będzie o uzyskanie dotacji w ramach
działania 4.4 PO IG. Jednym z ważniejszych kryteriów, które zwiększa szanse
regionalnych MŚP w walce o dotację jest znaczące obniżenie progu wartości
inwestycji w porównaniu do 4.5.1, tj. ze 160 mln do 8 mln złotych.
Nowatorskim działaniem z którego można sfinansować przedsięwzięcia
innowacyjne jest komponent działań 1.4-4.1. Są to tzw. projekty celowe oraz
wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Powyższe działania są względem siebie
komplementarne. Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” zakłada
dofinansowanie
prac
badawczo-rozwojowych
prowadzonych
przez
przedsiębiorców lub przez jednostki naukowe na zlecenie przedsiębiorców.
44
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Działanie to obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia
prototypu tj. włącznie z jego stworzeniem46. Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R” jest etapem wdrożeniowym. Zakładając, że etap badawczy
został prawidłowo zakończony, możliwe jest przejście do fazy wdrożeniowej.
Założeniem działania 1.4-4.1 jest brak konieczności przejęcia do fazy
wdrożeniowej np. w przypadku, gdyby na podstawie przeprowadzonych analiz
rynkowych okazało się, że przedsięwzięcie nie będzie ekonomicznie opłacalne.
W takim przypadku projekt kończy się na fazie badawczej. Do wydatków
kwalifikowanych w fazie badawczej zaliczyć można m.in. wynagrodzenia wraz
z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym ze składkami na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację
projektu badawczego oraz osób zarządzających tym projektem; pokrycie
kosztów zakupu lub użytkowania sprzętu i aparatury przez okres ich
użytkowania na potrzeby projektu badawczego; nabycie wartości
niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how,
nieopatentowanej wiedzy technicznej itp.47. Z kolei do wydatków
kwalifikowanych w fazie wdrożeniowej zalicza się m.in.: pokrycie kosztów
przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do
wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem, pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub
budowli, pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków
trwałych48.W przypadku tych działań podstawową barierą dla świętokrzyskich
MŚP jest ich słabość w zakresie badawczo-rozwojowym oraz skrajnie niska
współpraca z ośrodkami naukowymi np. Politechniką Świętokrzyską lub
Uniwersytetem
Humanistyczno-Przyrodniczym
Jana
Kochanowskiego
w Kielcach. Zachętą wydaje się być możliwość zaprzestania realizacji projektu
po fazie badawczej, bez negatywnych konsekwencji dla projektodawcy.
Warto jest bliżej przyjrzeć się działaniu 4.3 PO IG „Kredyt
technologiczny”49. Celem działania jest wsparcie inwestycji w zakresie
wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MŚP kredytu
technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu
Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej50. W przypadku
46
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tego działania zliberalizowano próg innowacyjności, który pozwala by
w projekcie zastosować technologię, która na świecie jest znana i stosowana nie
dłużej niż 5 lat. W przypadku tego działania nie przeprowadza się rekrutacji
projektów w trybie konkursowym, nie ma również kryteriów punktowych.
Przedsiębiorcy składają wnioski o udzielenie kredytu technologicznego do
banków komercyjnych wraz z wnioskiem o udzielenie premii technologicznej
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)51. Szansę na uzyskanie premii
technologicznej mają wszystkie projekty, które spełniają podstawowe kryteria i
zostały złożone do odpowiednich instytucji. Wnioski rozpatrywane są według
kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania alokacji środków na dany rok.
Budżet działania na lata 2007-2013 wynosi ok. 1,3 mld złotych przy założeniu
średniego kursu euro w wysokości 4 złotych. Poziom dofinansowania zgodnie
z mapą pomocy regionalnej nie może przekroczyć 4 mln zł. Wydaje się, że
w przypadku działania 4.3 PO IG świętokrzyskie MŚP mają szansę na
uzyskanie wsparcia w postaci premii technologicznej. Sprzyja temu brak trybu
konkursowego, gdzie byłyby z pewnością premiowane najbardziej innowacyjne
projekty, złagodzony próg innowacyjności oraz stosunkowo niewielkie wartości
projektów możliwe do wsparcia. Należy przypuszczać, że działanie 4.3 PO IG
jest prekursorem modelu finansowania innowacji w nowej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020. Prawdopodobnie mechanizm dotacji ulegnie
mutacji w system miękkich kredytów, pożyczek, poręczeń itp.
Duże możliwości finansowania innowacji ze sfery ICT daje priorytet 8
PO IG- „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności
gospodarki”. W kontekście finansowania przedsięwzięć innowacyjnych firm
sektora MŚP szczególną uwagę należy zwrócić na działania 8.1 i 8.2.
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej” skierowane jest do najmłodszych przedsiębiorstw.
Zgodnie z dokumentacją programową tylko przedsiębiorstwa, których czas
funkcjonowania licząc od chwili uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego nie przekroczył jednego roku
mogą ubiegać się o dofinansowanie52. Co ciekawe z prawnego punktu widzenia
nie ma przeszkód, by o dofinansowanie ubiegały się np. spółki z o.o.
w organizacji. Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług
świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro
i małych przedsiębiorców. Kluczowym terminem jest tu pojęcie e-usługi.
Poprzez e-usługę rozumie się usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany
przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów
teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na
51
52
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indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej
samej lokalizacji53. Szczegółowy katalog usług, które nie mogą być uznane za
e-usługę na potrzeby działania 8.1, znajduje się w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie
tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153,
poz. 956, z późn. zm.). W ramach działania nie będą dofinansowywane projekty
mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług hostingowych
oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak
również projekty polegające na obrocie handlowym produktami 54. Czas
realizacji projektu nie może być dłuższy niż 2 lata, a poziom dofinansowania
wynosi maksymalnie 85%. Dopuszczalne są dwie formy dotacji zaliczkowa
i refundacyjna. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wydaje się, że
świętokrzyskie MŚP powinny nie mieć większych oporów przed aplikowaniem
o środki w ramach tego działania. Co bardzo ważne działanie skierowane jest
do najmłodszych firm w fazie start-up i seed-up, które nie funkcjonują dłużej
niż rok. To kryterium dostępu powinno wyrównywać szanse pomiędzy
podmiotami gospodarczymi w kraju. Dużą zachętą powinna być również
maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosząca 85% wartości
kosztów kwalifikowanych projektu oraz niewielka wartość projektów, co
w przypadku nowych podmiotów jest niezwykle ważne.
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B”, to kolejne działanie wspierające innowacje MŚP w sferze ICT. Celem
działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych
prowadzonych w formie elektronicznej. Jak podkreślono w dokumentacji
programowej szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy
z partnerami biznesowymi wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
którym stwarza ona szansę udziału w rynkach o zasięgu ponadregionalnym,
jednocześnie znacząco zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji55.
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym,
informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów
biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej
współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje wdrażanie
nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw,
mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy
systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców56. Podobnie jak
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w działaniu 8.1 dopuszcza się zarówno refundację jak i zaliczkę. Zasadniczym
elementem tego działania jest konieczność kooperacji lub zamiar takiej
kooperacji co najmniej trzech partnerów biznesowych. Działanie 8.2 nie
wymaga wdrażania bardzo innowacyjnych rozwiązań, ponadto wartość
projektów objętych wsparciem nie jest wysoka. Te czynniki powinny zachęcić
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. świętokrzyskiego do aplikowania
o te środki.
Innowacyjne projekty mogą być finansowane nie tylko w ramach PO
IG. Najważniejszym źródłem finansowania innowacji dla świętokrzyskich MŚP
wydaje się być Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 (RPO WŚ)57. Niestety bezpośrednie wsparcie ze
środków RPO WŚ jest mocno ograniczone ilością działań skierowanych do
firm. Przedsiębiorcy mogą poruszać się jedynie w ramach pierwszej osi
priorytetowej „Rozwój przedsiębiorczości”, gdzie bezpośrednio do firm
skierowano dwa działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw” oraz 1.2 „Tworzenie i rozwój powiązań
kooperacyjnych przedsiębiorstw”.
Najpopularniejszym działaniem skierowanym do MŚP województwa
świętokrzyskiego jest działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw”. Celem działania jest wzrost innowacyjności
i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie
przedsięwzięć poprawiających ich poziom technologiczny lub organizacyjny58.
W ramach działania będą wspierane jedynie te projekty, które mają charakter
innowacyjny lub w znaczący sposób wpłyną na wzrost zatrudnienia.
Realizowane projekty muszą skutkować podniesieniem konkurencyjności
przedsiębiorstwa w skali rynku lokalnego bądź regionalnego 59. Warunkiem
koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest funkcjonowanie firmy co
najmniej 6 miesięcy, ponadto koniecznym jest by w wyniku realizacji projektu
wprowadzono nowy produkt lub usługę. W poniższej tabeli zawarto kilka
podstawowych informacji dotyczących finansowania projektów.

57

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Kielce 2008.
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2010, s. 21.
59
Ibidem, s. 22.
58
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Tab. 3. Wartość dofinansowania projektów a wielkość przedsiębiorstwa w ramach
działania 1.1 RPO WŚ

Wielkość
przedsiębiorcy

mikro
mały
średni

Wartość kosztów
kwalifikowanych

min 20.000 zł
maks 8.000.000 zł
min 20.000 zł
maks 8.000.000 zł
min 20.000 zł
maks 8.000.000 zł

Maksymalny
poziom
dofinansowania

60%
60%
50%

Wartość
dofinansowania

min 10.000 zł
maks 1.500.000 zł
min 10.000 zł
maks 2.400.000 zł
min 10.000 zł
maks 3.999.999 zł

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2010.

W ramach działania kosztami kwalifikowanymi mogą być m.in.
wydatki związane z nabyciem, lub wytworzeniem nowych środków trwałych
pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych
podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie
traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów
finansowych lub technicznych, koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia
biurowego, oprogramowania i licencji, koszty zakupu wartości niematerialnych
i prawnych, wydatek poniesiony na zakup nieruchomości niezabudowanej
(gruntu), lub nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na
niej budynków, do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych
projektu60. Warto zastanowić się jakie kryteria powinien spełniać projekt, by
uzyskać dofinansowanie na jego realizację. Poniższa tabela przedstawia
kryteria, które decydują czy dany projekt uzyska wsparcie.
Tab. 4. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej projektów w działaniu 1.1 RPO
WŚ
Maks.
Lp.
Kryterium
Waga
Punktacja
Liczba
punków
CZĘŚĆ A
1. Poprawa konkurencyjności
3
1-4
12
60

Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2010, s.
41-43.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.
2.
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przedsiębiorstwa na rynku
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
4
1-4
Deklarowany wkład własny
5
0-2
projektodawcy
Projekt opiera się na przeprowadzonej
analizie potrzeb i ma pozytywny wpływ
2
0-2
na rozwiązanie zidentyfikowanych
problemów i barier
Projektodawca posiada zdolność
finansową i operacyjną do realizacji
4
0-2
inwestycji
Planowane efekty realizacji są
proporcjonalne do poniesionych nakładów
inwestycyjnych, a wpływ planowanych
2
1-3
rezultatów projektu będzie znaczący i
trwały w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa
Realizacja projektu przyczyni się do
5
0-2
utworzenia nowych miejsc pracy
Wpływ projektu na polityki horyzontalne
2
1-2
RAZEM (Maksymalna liczba punktów):
CZĘŚĆ B
Projekt jest realizowany w jednej z branż
3
1-5
kluczowych dla rozwoju regionu
Stopień realizacji przez projekt założeń
3
1-5
RSI
RAZEM (Maksymalna liczba punktów):

16
10

4

8

6

10
4
70
15
15
30

Źródło: Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województw Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2010, s. 10-11.

Łączna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100. W części
A oceny należy uzyskać co najmniej 40 punktów na 70 możliwych do zdobycia,
aby przejść do oceny w części B. Największe znaczenie mają kryteria
innowacyjności, poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku,
zwiększenie zatrudnienia oraz deklarowany wkład własny, za które można
łącznie uzyskać 48 pkt. Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie do oceny
kryterium deklarowanego wkładu własnego projektodawcy. Zwiększenie
wkładu własnego co najmniej o 5% powoduje uzyskanie 5 punktów, zaś
zwiększając wkład własny przynajmniej o 15% uzyskamy 10 pkt. Dzięki
takiemu rozwiązaniu projekty mniej innowacyjne i generujące niewielkie
zatrudnienie mogą zwiększyć znacząco swoje szanse. Druga część oceny
odbywa się w oparciu o dwa kryteria i jest podejmowana przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego. Praktyka przeprowadzonych dotychczas
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czterech naborów wniosków pokazuje, że wystarczającą ilością punków do
uzyskania dofinansowania jest liczba ok. 55-57 punków61. Uzyskanie ponad 60
pkt. niemalże gwarantuje uzyskanie dotacji.
Podsumowanie
Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych przez firmy sektora MŚP
nie jest łatwe. Projekty takie są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia,
ponadto z reguły są bardzo kosztowne. Biorąc pod uwagę istniejące ryzyka oraz
słabość kapitałową mikro, małych i średnich firm wdrażanie innowacji wydaje
się być mocno ograniczone. W odniesieniu do regionu świętokrzyskiego
sytuacja zdaje się być jeszcze gorsza, bowiem województwo świętokrzyskie jest
jednym z najmniej innowacyjnych regionów w Polsce ze słabym zapleczem
badawczo-rozwojowym. Główną barierą wdrażania innowacji przez MŚP jest
brak kapitału. Członkostwo Polski w UE znacząco poprawiło sytuację.
Perspektywa budżetowa na lata 2007-2013 daje świętokrzyskim MŚP znaczące
możliwości finansowania innowacji. Głównymi źródłami ich finansowania są
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalny Program
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.
W artykule przedstawiono najbardziej popularne działania z których
MŚP mogą finansować swoje innowacyjne projekty. Autor starał się ocenić
szanse uzyskania finansowania przez świętokrzyskie MŚP poprzez pryzmat
założeń programowych działań oraz czynników endogenicznych regionu.
Wydaje się, że pomimo istnienia największych w historii możliwości
finansowania innowacji świętokrzyskie MŚP nie wykorzystują swojej szansy.
Przeszkodami w staraniu się o dotacje są wysoko postawione wymogi
innowacyjności wdrażanych technologii czy stosunkowo duże jak na MŚP
wymagane minimalne wartości projektów przekraczające 8 mln złotych w
niektórych działaniach centralnych.
W artykule koncentrowano się na finansowaniu innowacji z funduszy
unijnych. Warto jednak zasygnalizować, że oprócz funduszy UE jest wiele
innych możliwości finansowania innowacji. Są to m.in. fundusze venture
capital, private equity, seed capital, sieci aniołów biznesu, program PARP “Bon
na innowacje”, fundusze pożyczkowe itp.
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest możliwościom finansowania innowacji przez firmy sektora
MŚP w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013. Autor w pierwszej części
artykułu opisuje czym są innowacje oraz jakie są zasady klasyfikacji przedsiębiorstw
jako MŚP. Omówiono również innowacyjność województwa świętokrzyskiego i
61

Informacje znajdują się na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce nabory wniosków i
wyniki.
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perspektywy jej rozwoju. W drugiej części omówione zostały główne źródła
finansowania innowacji tj. fundusze europejskie.
Słowa kluczowe: innowacja, fundusze strukturalne, sektor MŚP, świętokrzyskie.
Summary
The article is devoted to possibilities of financing innovations by small and medium
enterprises in the świętokrzyskie province in the years 2007-2013. In the first part the
author describes what innovations are and what are the rules of classifying enterprises
as SME’s sector (small medium enterprise). The innovation of świętokrzyskie province
and the perspectives of its development were also discussed. In the second part of the
article main sources of financing innovations were discussed that is European funds.
Key words: innovation, structural funds, SME’s sector, świętokrzyskie.
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Justyna Osuch
Motywacja jako czynnik zarządzania
Motivation as a managment factor
Wstęp
W kraju istnieje tysiące jednostek organizacyjnych prowadzących
różnorodną działalność. Każda z nich nastawiona jest na pomnażanie zysków,
ciągły rozwój i zachowanie konkurencyjnej pozycji na rynku, a w konsekwencji
dostarczanie właścicielom i akcjonariuszom przedsiębiorstwa planowanego
zwrotu z zainwestowanego kapitału
i oczekiwanych zysków. Sukcesu
przedsiębiorstwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, zależy nie tylko od
wielkości posiadanego kapitału finansowego, ale także od odpowiednio
zmotywowanego i zarządzanego kapitału ludzkiego. To ludzie z ich
kompetencjami, doświadczeniem, wartościami oraz gotowością do działania
i rozwoju są nośnikami kapitału intelektualnego i czynnikiem konkurencyjności
firmy.
Tworzenie kapitału ludzkiego, jego rozwój i wzbogacanie dokonuje się
w ramach funkcji personalnej organizacji poprzez podejmowanie działań
związanych z pozyskiwaniem pracowników, ich ocenianiem, rozwojem,
wynagradzaniem, komunikowaniem się i kształtowaniem stosunków
międzyludzkich. Wszystkim tym działaniom przyświeca jeden cel zasadniczy –
zwiększanie efektywności działania organizacji przez wzmacnianie
zaangażowania pracowników i pobudzania ich do większej wydajności pracy.
Osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej zależy w dużym
stopniu od właściwego zarządzania, a więc takiego postępowania w wyniku
którego następuje osiągnięcie założonych celów w sposób jak najbardziej
efektywny. Przejawiać się ono powinno nie tylko poprzez podejmowanie
trafnych decyzji, planowanie, organizowanie i kontrolę, ale także poprzez
odpowiednie podejście do najcenniejszych aktywów organizacji czyli
zatrudnionych w niej ludzi.
Kluczowym zadaniem kierownika jest zatem umiejętne wydobyci
(i wykorzystanie) z każdego pracownika tego, co w nim najlepsze i najbardziej
pożyteczne dla całej organizacji, a może to uczynić tylko poprzez odpowiednie
umotywowanie do wydajnego działania. Jest to bardzo trudne zadanie i nie
każdy człowiek jest w stanie jemu sprostać. Nie wszyscy mają jednakową
zdolność motywowania innych do pracy. Nie jest to bowiem umiejętność,
z którą się ludzie rodzą - tego trzeba się po prostu nauczyć. Należy zmienić
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pewne swoje przyzwyczajenia, a następnie postarać się przewidywać i kierować
zachowaniami pracowników.
Pobudzanie motywacji jest procesem bardzo złożonym. Kierownictwo
przedsiębiorstwa, pragnąc skutecznie podnieść efektywność pracy swoich
pracowników, powinno wiedzieć jakie potrzeby chcą oni przede wszystkim
zaspokoić w pracy i poprzez pracę. Analiza motywów służy wyborowi
odpowiednich bodźców, których zastosowanie może wywołać jakieś pożądane
zachowanie lub proces psychiczny (np. uczucia, wyobrażenia, lęk, stres).
Bodźce te mogą być pozytywne (nagrody) albo negatywne (kary).
Kierownictwo powinno dbać o to, aby pracownicy wykonywali dobrze
wszystko to, co wynika z ich obowiązku.
Istota i znaczenie motywacji
Pojęcia motywu i motywacji, szeroko używane i rozumiane w języku
potocznym oraz naukowym, nie są łatwe do zidentyfikowania. Motywacja
rozumiana jest zarówno jako pewien stan psychiczny, jak i cecha osobowości.
W tym pierwszym znaczeniu motywację utożsamia się ze stanem
wewnętrznego napięcia, które wywołuje zachowania zmierzające do jego
redukcji. W znaczeniu drugim o motywacji myślimy jako o pewnej względnie
stałej właściwości, która nadaje jednostkowym zachowaniom cechę względnie
stałego ukierunkowania i wyrazistości. O ile przy tym motyw odnosi się do
jednorazowego aktu zachowania, o tyle motywacja użytkowana jest do opisu
względnie szerokiej i stałej dyspozycji do zachowań. Do obu tych pojęć
odwołujemy się wtedy, kiedy wyjaśniamy przyczyny inicjowania
i kontynuowania przez ludzi rozmaitych zachowań. Obserwatorowi wydaje się,
że każdy rodzaj działalności i aktywności da się uzasadnić powodem tkwiącym
w obrębie właściwości osoby obserwowanej – powód taki lub pobudka, jest
określana mianem motywu, zbiór takich pobudek będzie więc motywacją. Aby
mówić o motywacji do pracy, należy zwrócić uwagę na charakterystyczne dla
człowieka zachowania, by zauważyć, czy osoba ta jest w jakiś sposób
umotywowana. Te cechy mają świadczyć o motywacji człowieka do
wykonywania czegoś1.
Najważniejszą cechą zachowania umotywowanego jest jego
ukierunkowanie. Motywacja kierunkuje ponoszony wysiłek na rzecz osiągania
określonych, takich a nie innych, celów. Osoba silnie zmotywowana jest
zarazem silnie skupiona na jakimś przedmiocie – na przykład: człowiek
uprawiający jakąś dyscyplinę sportową i poświęcający na jej uprawianie dużo
czasu jest zarazem silnie zmotywowany do jej uprawiania. Preferowanie wielu
1

T. Wach, Motywowanie i ocenianie pracowników, Wyd. WSWZ, Warszawa 1997.
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celów w tym samym czasie traktowane bywa jako przejaw słabej lub niezbyt
wyraźnej motywacji. Znaczącym aspektem zachowania umotywowanego jest
odpowiednio wysoki poziom ujawnianej mobilizacji. Silna motywacja to silna
energia w działaniu, słaba motywacja - to niski poziom ujawnianej energii czy
aktywności. Osoba o niskiej motywacji do pracy zazwyczaj unika przemęczania
się pracą, a osoba o wysokiej motywacji działa z ogromną dozą mobilizacji bez
względu na zmęczenie, czy ewidentne niekiedy oznaki wyczerpania fizycznego.
Zachowanie umotywowane, nierozerwalnie łączy się z selektywną percepcją
i koncentracją uwagi na pewnej klasie bodźców. Osoba wysoce umotywowana
do jakiegoś działania jest szczególnie wrażliwa na rozpoznawanie w otoczeniu
bodźców, które wiążą się treściowo z tym działaniem. Pracownicy z wysoką
motywacją do pracy są zarazem niezwykle czuli na wszelkie przejawy
odstępstw od przestrzegania norm związanych z pracowitością, dostrzegają oni
wiele okoliczności i faktów, które stanowią dla nich przesłankę, aby pracować
wydajniej. Zdają się także nie dostrzegać przeszkód w tym zakresie.
Zachowanie umotywowane integruje pojedyncze reakcje w złożoną,
wieloetapową sekwencję. Oznacza to, iż działanie wysoce umotywowane jest
zarazem wysoce zorganizowane. Poszczególne reakcje układają się w ciąg
operacji, których ostateczną funkcją jest realizacja jakiegoś celu. Pracownicy
z wysoką motywacją do pracy wykonują zazwyczaj w bardzo przemyślany,
logiczny sposób swoje czynności zawodowe. Szczególną pomysłowość mogą
wykazywać w przezwyciężaniu rozmaitych przeszkód, dostosowując strukturę
swoich czynności do zmiennych warunków sytuacyjnych. O umotywowanym
zachowaniu mówimy wtedy, gdy cechuje je wytrwałość. Motywacja nie tylko
organizuje czynności, ale także zapewnia ich trwałą kontynuację, dopóki nie
zmienią się warunki, które ją zapoczątkowały. Im wyższa motywacja, tym
wyższa wytrwałość w realizacji kolejnych etapów czynności ukierunkowanej na
określony cel. Pracownik, który nie ma wysokiej motywacji do pracy, działa
chaotycznie, często odrywając się od zajęć, przez co wymaga nadzoru ze strony
zwierzchników2.
Spełnienie tych wszystkich warunków zachowania się (ukierunkowanie,
mobilizacja, selektywność percepcji i koncentracja uwagi, integrowanie
cząstkowych działań w złożone, wytrwałość) pozwala na orzekanie, że mamy
do czynienia z zachowaniem umotywowanym3. Szacowanie siły tego
umotywowania dokonuje się na podstawie oceny każdego z wymienionych
parametrów oraz stopnia, w jakim poszczególne charakterystyki ze sobą
współwystępują. Tak więc, oceniamy, że ktoś ma wyższą motywację do pracy,
jeśli nie tylko zaprząta swoją uwagę myśleniem o pracy, ale zarazem poświęca
2
3

Ibidem.
Ibidem.
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jej wiele wolnego czasu, nie dba o odpoczynek w trakcie jej wykonywania i
wykazuje niezwykłą determinację w realizowaniu czynności zawodowych. Jeśli
jednak dzieje się tak, że myśleniu o sprawach pracy nie towarzyszy
odpowiednio wysoki stan mobilizacji czy upór w wykonywaniu czynności
zawodowych, mimo napotykania na rozmaite trudności, to motywację takiej
osoby oceniamy jako niską4.
Wykorzystywane w zarządzaniu teorie motywacji zmieniały się
i dostosowywały do potrzeb i zadań menedżerów oraz warunków pracy.
Dawniej menedżerowie mieli do czynienia z podwładnymi wykonującymi różne
nieskomplikowane czynności. Obecnie wielu menedżerów ma do czynienia
z pracownikami wykonującymi złożoną, skomplikowaną pracę. W wyniku tych
zmian narastało zrozumienie skutecznego i nieskutecznego motywowania do
pracy podwładnych przez przełożonych oraz znaczenia sił społecznych
w miejscu pracy. Rozwijała się zatem myśl kierownicza w zakresie teorii
motywacji, którą można podzielić na wcześniejsze poglądy na motywację
i współczesne teorie motywacji do pracy5.
Należy się zastanowić, co powoduje, że ludzie uczestniczą w życiu
organizacji? Co sprawia, że przychodzą każdego ranka do takiej lub innej firmy,
wykonują tam rozmaite czynności, które nie wiążą się bezpośrednio z ich
osobistymi celami, wydatkowują wiele energii, narażają się na stres
i zmęczenie, okazują posłuszeństwo i dyscyplinę? Odpowiedź na to pytanie nie
jest jednoznaczna. W jednej z koncepcji, nawiązującej do osiągnięć
i terminologii tzw. nurtu psychoanalitycznego, mowa jest o motywacji
deontycznej, tj. o motywacji wynikającej z nieuświadomione i ugruntowanego
poczucia obowiązku. Relacja osoby do pracy jest analogiczna jak stosunek
dziecka do ojcowskiego autorytetu. Dziecko rozwiązuje problem zależności od
autorytetu i konfliktu z nim drogą identyfikacji z autorytetem i karania siebie
samego za zachowanie dewiacyjne. Podobnie pracownik akceptuje poprzez
psychologiczny kontrakt, interesy i oczekiwania organizacji jako swoje własne6.
Praca jest w tym ujęciu okazją lub pretekstem do okazania swojej powinności.
Ma charakter swoistej obsesji i stanowi efekt ponadkoniecznego poczucia
uzasadniania, czy usprawiedliwiania samego siebie w oczach świata.
Ta nieco mglista, frapująca koncepcja nie daje się przełożyć na zbiór
działań operacyjnych i instrumentów oddziaływania, a więc zakres jej
praktycznej stosowalności ma charakter dyskusyjny. Znacznie prościej przyjąć
tezę, że organizacja kreuje specyficzny system atrakcyjnych, tj.
przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb jednostki, bodźców, które
4

Z. Jasiński (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej aktywności, Wyd.
„Placet”, Warszawa 2007.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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stymulują podejmowanie pożądanych czynności i wywołują pożądane
zaangażowanie. W tym podejściu, charakterystycznym dla nurtu psychologii
behaviorystycznej, mamy do czynienia z odwołaniem się do systemu swoistego
warunkowania reakcji. Ludzie uczą się, że określone rodzaje zachowań
prowadzą do uzyskania rozmaitych korzyści. O tym, że coś jest korzystne lub
nie, rozstrzyga treść jednostkowych potrzeb. Skuteczne zachęcanie opierać się
zatem musi na trafnej diagnozie potrzeb pracowników i oferowaniu rozmaitych
dóbr w zamian za podejmowanie pożądanych czynności7.
W historii rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu widać wyraźną
ewolucję poglądów na temat natury człowieka i jego pragnień. Najbardziej
ortodoksyjną koncepcją jest model człowieka racjonalistycznego. Według tego
podejścia człowiekowi zależy jedynie na wymiernych dobrach ekonomicznych.
Zachętą do podjęcia przez niego działania są głównie pieniądze. Człowiek ów
działa racjonalnie zgodnie z doktryną ekonomicznej opłacalności. Ową
racjonalność należy wspomagać przez różne zabiegi optymalizujące przebieg
procesów pracy. Przeszkodą w uzyskiwaniu możliwie pełnej wydajności mogą
być sentymenty i uczucia, toteż organizacja winna redukować możliwość ich
powstawania i ujawniani8.
Słuszność tego podejścia została podważona po serii eksperymentów
w latach dwudziestych w ramach programu badawczego Hawthorne,
prowadzonego przez E. Mayo. Stwierdzono przede wszystkim, że pracownicy
kierują się w swoim postępowaniu racjami społecznymi. Ważne jest dla nich
poczucie przynależności grupowej i aprobata ze strony innych ludzi. Poziom
satysfakcji z pracy jest funkcją przynależności do zespołu. To jaki poziom
wyników będą osiągali zależy głównie od tego, jakie normy w tym względzie
ustanowi grupa. Tak więc presja ze strony grupy może być czynnikiem
o większej sile sprawczej niż presja ze strony zwierzchników. Ponieważ
człowiek kieruje się w swoim postępowaniu potrzebami typu interpersonalnego,
zwierzchnicy respektujący tego rodzaju pragnienia są skuteczniejsi
w kierowaniu niż zwierzchnicy ignorujący zagadnienie wsparcia społecznego.
Jednym z predyktorów powodzenia w pełnieniu roli kierowniczej jest
odpowiednio wysoki poziom zdolności społecznych, w tym także rozumienia
odczuć innych ludzi. W praktyce doboru kadr stosowano wiele rozmaitych
testów; między innymi sprawdzano umiejętność rozpoznawania stanu
emocjonalnego ludzi na podstawie intonacji głosu, w sytuacji gdy niemożliwa
jest identyfikacja treści wypowiedzi. Zarządzający trafniej identyfikujący stan
emocjonalny okazywali się bardziej efektywnymi kierownikami 9.
7

T. Wach, op. cit.
Z. Jasiński, op. cit.
9
F. Michoń, Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1981.
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Model eksponujący rolę potrzeb społecznych, określany jako model
człowieka - istoty społecznej, doczekał się wielu egzemplifikacji w postaci
systemów motywowania nastawionych na rozwój więzi emocjonalnospołecznych. Jednakże przyjęcie tej koncepcji za wiodącą nie wydaje się
wystarczająco uzasadnione10.
Trzecim z kolei sposobem interpretacji ludzkiej natury jest koncepcja
człowieka samorealizującego się. W koncepcji tej eksponuje się motywacyjną
rolę spożytkowania własnych zdolności i umiejętności w procesie pracy.
Źródłem satysfakcji pracownika jest poczucie własnej dojrzałości. Człowiek nie
wymaga nadzoru ani specjalnych zachęt do tego, aby działać w sposób
efektywny. Jego naturalnym pragnieniem jest realizowanie się przez pracę.
Chce doświadczać autonomii i niezależności. Jest adaptatywny i zdolny do
rozwoju. Motywowanie w tym ujęciu sprowadza się do tworzenia warunków,
które ułatwiają ów proces samorealizacji. Delegowanie odpowiedzialności,
wzbogacanie pracy, dostosowywanie zadań do aspiracji pracowniczych,
dawanie szansy na rozwój, zastępowanie kontroli samokontrolą - to zasadnicze
wytyczne dotyczące budowy systemu motywacyjnego. Jednakże podstawowe
dla zwolenników tej koncepcji założenie, że ludzie dążą do wolności
i samorealizacji pociąga za sobą tezę, że nie mogą oni być leniwi,
nieproduktywni czy pozbawieni skłonności twórczych. Wydaje się to niezbyt
mocno udowodnione. Dążenie do wolności i samorealizacji nie odbywa się za
wszelką cenę. Jest całkiem sporo osób, które czują się najbardziej komfortowo,
gdy ich sytuacja w pracy jest ściśle i arbitralnie określona przez innych. Dla
nich wolność jest ciężarem i potrzebny jest im ktoś, kto ich od tego ciężaru
będzie uwalniał11.
Współczesne badania zachowań ludzkich w organizacji wskazują, że
podlegają one bardziej złożonym uwarunkowaniom, niż wynika to z przesłanek
modelu człowieka racjonalistycznego, społecznego czy samorealizującego się.
Uogólnienia w tym względzie są niesłychanie zawodne. Według E. Scheina
człowiek jest istotą o bardzo złożonej naturze. Powoduje nim wiele potrzeb,
których hierarchia zmienia się w czasie i z sytuacji na sytuację. Poszczególne
motywy występują ze sobą łącznie i tworzą rozmaite kombinacje pobudek
wpływających na zachowania. Pragnienie pieniędzy nie jest sprzeczne
z pragnieniem samorealizacji, ponieważ pieniądze mogą sprzyjać uzyskiwaniu
celów samorealizacyjnych. Samorealizacja jest z kolei dla wielu ludzi możliwa
dzięki nawiązywaniu możliwie pozytywnych kontaktów. Potrzeby
interpersonalne, których niepodobna zaspokoić w ramach formalnych relacji
społecznych w przedsiębiorstwie, mogą być z powodzeniem zaspokajane
10
11

J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. PSB, Kraków 1999.
T. Wach, op. cit.
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w relacjach nieformalnych. Ludzie dysponują rozmaitymi wzorcami
motywacyjnymi i rozmaitymi repertuarami zachowań, które przyczyniają się do
realizacji tych wzorców. Organizacja jest tworem wielowymiarowym. Różne
aspekty sytuacji pracy odpowiadają różnym aspektom motywacji pracowników.
Każdy z nich może czerpać satysfakcję z różnych źródeł i być zachęcony do
działalności z różnych powodów. Może się więc zdarzyć, że kiepsko opłacany
ale wysoko uzdolniony pracownik, będzie tak samo efektywny, jak ten dobrze
opłacany ale mający mniejszą motywację do pracy12.
Modele motywowania
Model tradycyjny
Tradycyjny model motywacji wiąże się z Taylorem i szkołą naukowej
organizacji. Szkoła ta utrzymywała, iż ważnym elementem pracy kierownika
jest zapewnienie, by robotnicy wykonywali swoje powtarzalne zadania
możliwie sprawnie i szybko. Kierownicy z góry ustalali sposób wykonywania
zadań i stosowali system zachęt płacowych do motywowania pracowników.
Oznaczało to, że im więcej produkowali, tym więcej zarabiali13.
Pogląd ten zakładał, że pracownicy są z natury leniwi i że
menedżerowie rozumieją ich zadania lepiej od nich samych. Pracowników
można jedynie motywować wynagrodzeniem pieniężnym, a jedynym wkładem
pracowników w rozwój firmy jest ich praca. W wielu sytuacjach to podejście
było skuteczne. Jednakże w miarę zwiększania sprawności załogi do
wykonywania zadania potrzebna była mniejsza jej liczba. Z czasem
menedżerowie zmniejszali wielkość zachęt płacowych. Powszechne stawały się
redukcje stanu liczbowego załogi, a pracownicy coraz bardziej dążyli do
pewności zatrudnienia, utrzymania pracy, a nie do zwiększenia jej wydajności,
przekraczania norm akordowych oraz do przejściowych i coraz mniej
znaczących podwyżek płac zmniejszanych przez menedżerów14.
Model stosunków współdziałania
Z czasem stało się oczywiste, że tradycyjne podejście do motywacji
pracowników już nie wystarcza. Elton Mayo i inni badacze stosunków
międzyludzkich stwierdzili, że ważne są też nieformalne towarzyskie kontakty
pracowników w trakcie pracy, a nuda, monotonia, powtarzalność zadań
ograniczają motywację. Badacze Ci uważali, że menedżerowie mogą też
motywować pracowników, uznając ich potrzeby społeczne oraz zapewniając im

12

F. Michoń, op. cit.
J. A. F. Stoner; C. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
14
J. Sikora, M. Kopertyńska, Motywowanie pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
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poczucie przydatności i znaczenia w firmie. Oznacza to, iż nie tylko pieniądze
motywują do działania15.
W efekcie w modelu tym pozostawiono pracownikom pewną swobodę
podejmowania decyzji w pracy. Zwrócono większą uwagę na nieformalne
grupy robocze. Zapewniono pracownikom większy przepływ informacji o
zamiarach kierownictwa oraz o funkcjonowaniu zakładu pracy.
W modelu tradycyjnym sądzono, że pracownicy uznają autorytet
kierownictwa w zamian za wysoką płacę, możliwą w wyniku sprawnego
systemu zaprojektowanego przez kierownictwo i stosowanego przez
robotników. W modelu stosunków współdziałania oczekiwano, że robotnicy
zaakceptują autorytet kierownictwa ze względu na to, że ich przełożeni traktują
ich z szacunkiem i zwracają uwagę na ich potrzeby. Cele kierowników były
jednak nadal takie same - doprowadzenie do tego, by robotnicy zaakceptowali
sytuację w pracy wyznaczoną przez kierowników16.
W sumie model stosunków współdziałania wiąże się z koncepcją
stosunków międzyludzkich, z ruchem human relations. Stwierdzono w nim, że
istnieją inne czynniki, które znaczą więcej dla pracowników niż technologiczne
warunki pracy. Tymi czynnikami okazały się stosunki międzyludzkie, kontakty
pracowników w trakcie pracy. Stwierdzono ponadto, że nuda oraz
powtarzalność zadań znacznie ograniczają motywację i że menedżerowie mogą
skutecznie motywować pracowników nie tylko poprzez zachęty płacowe, ale
również uznając potrzeby społeczne oraz zapewniając im poczucie przydatności
i znaczenia dla firmy17.
Model zasobów ludzkich
Jest to trzeci model teoretycznego podejścia do motywacji pracy.
W podejściu tym McGregor, Maslow oraz inni badacze stwierdzili, że model
stosunków współdziałania jest wyrafinowanym sposobem manipulowania
pracownikami. Wskazywali oni, że motywacja pracowników składa się z kilku
złożonych czynników - nie tylko z chęci zadowolenia czy korzyści
finansowych, ale również z potrzeb osiągnięć i znaczenia pracy. Przekonywali,
że większość ludzi z góry jest motywowana do dobrej pracy i że nie traktuje
automatycznie pracy jako niepożądanej. Twierdzili również, że pracownik może
uzyskiwać zadowolenie z dobrej pracy, ale musi mieć odpowiedni zakres
odpowiedzialności18.
Zgodnie z modelem zasobów ludzkich kierownicy powinni dzielić się
odpowiedzialnością za osiągnięcie celów organizacyjnych i indywidualnych,
15

J. A. F. Stoner; C. Wankel, op. cit.
Ibidem.
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przy czym każdy przyczynia się do ich realizacji według swoich zainteresowań
i umiejętności19.
Menedżerowie nie powinni zatem skłaniać pracowników do
podporządkowywania się ich celom poprzez przekupywanie ich wysokimi
płacami, jak w modelu tradycyjnym, czy przez manipulowanie za pomocą
łagodnego traktowania, jak w modelu stosunków współdziałania. Czynienie
bowiem człowieka odpowiedzialnym za jego własne działania, a więc za coś, co
całkowicie od niego zależy, w takim samym stopniu mobilizuje go i zachęca do
kreatywnego działania, w jakim załamuje go i zniechęca pociąganie go do
odpowiedzialności za coś, na co nie jest w stanie wywierać znaczącego
wpływu20.
W jednym z badań stwierdzono, że współcześni kierownicy skłonni są
uznawać jednocześnie dwa modele motywacji. W odniesieniu do podwładnych
chcą postępować zgodnie z modelem stosunków współdziałania, starając się
zmniejszyć opór podwładnych podnosząc morale i zadowolenie. W odniesieniu
do siebie wolą jednak model zasobów ludzkich. Uważają, że ich własne
uzdolnienia nie są w pełni wykorzystane i pragną uzyskać od przełożonych
większe zakresy odpowiedzialności21.
Najogólniej można stwierdzić, iż tradycyjny model motywacji do pracy
opiera się na stosowaniu zachęt płacowych. Model stosunków współdziałania
nakazuje uwzględnienie społecznych potrzeb pracowników w procesie pracy.
Z kolei model zasobów ludzkich w skutecznym motywowaniu do pracy
proponuje stosowanie przez menedżerów wobec podwładnych zwiększonego
zakresu ich odpowiedzialności.
Niezależnie od scharakteryzowanych wczesnych modeli motywacji do
pracy, należy zauważyć, iż współczesny, dobry kierownik nie może się
troszczyć wyłącznie o własne bezpieczeństwo i utrzymanie się na stanowisku,
ale cały swój wysiłek powinien spożytkować dla dobra organizacji
i zatrudnionych w niej ludzi. Na te kwestie zwracają uwagę współczesne teorie
motywacji pracowników22.
Model motywowania na początku XXI wieku
Z dotychczasowych rozważań wynika, że system motywowania,
w szerokim znaczeniu, jest zbiorem istotnych, wręcz nieodzownych
instrumentów i narzędzi zarządzania, zaś kryterium doboru tych środków
stanowi skuteczność motywacyjnego oddziaływania na postawy pracowników.
W praktyce nowoczesnych przedsiębiorstw, problem ten sprowadza się nie
19
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tylko do budowy zintegrowanych, złożonych i rozbudowanych systemów
motywacyjnych
będących
kompozycją
wspomnianych
środków
motywacyjnych, tworzących programy motywowania. Programy adresowane do
licznych grup czy kategorii pracowników, np. pracowników na stanowiskach
wykonawczych, o względnie stałym sformalizowanym charakterze i stosowane
w dłuższym okresie, można określić jako motywacyjne programy
uniwersalistyczne. Natomiast te z nich, które są przeznaczone dla nielicznej
kategorii pracowników lub pojedyńczych osób nazwano motywacyjnymi
programami indywidualistycznymi, np. kontrakty menedżerskie, kontrakty ze
specjalistami. Poniżej zostaną omówione te programy, które znajdują
zastosowanie w praktyce23.
Często stosowanym w polskich firmach motywacyjnym, mającym
charakter programu uniwersalistycznego jest model wynagradzania według
stanowiska pracy. Organizacje, zatrudniając pracowników ze względu na
posiadane przez nich kwalifikacje, przydzielają im pewien zakres zadań
i kompetencji, płacąc przy tym stosownie do zajmowanego stanowiska i tytułu
służbowego. Pakiet świadczeń, jaki zostaje przypisany do jednego stanowiska,
składa się przeważnie ze stałych składników wynagrodzenia, np.
wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne i za uciążliwe warunki pracy.
Ponadto dodatki za staż pracy, nagrody jubileuszowe, deputaty, świadczenia
socjalne oraz w pewnej mierze również premie regulaminowe. Te składniki są
waloryzowane stosownie do wzrostu cen. Zmienne składniki wynagrodzenia
takie jak: różnorakie premie, prowizje, wypłaty z zysku, nagrody rzeczowe
i pieniężne oraz czynniki motywacyjne tzw. niematerialne, uzupełniają tylko
składniki stałe. Dominacja stałych składników wynagrodzenia z jednej strony
daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa socjalnego, a z drugiej, rodzi
u nich poczucie niedopłacania u osób pracujących najlepiej i przepłacania
u tych pracujących najgorzej24.
Tego typu model motywowania dominuje w sektorze publicznym,
szczególnie w instytucjach rządowych i samorządowych, realizujących
względnie stałe zadania mające naturę zadań społecznych. Fundusze bodźcowe
na ich funkcjonowanie są limitowane. Model wynagradzania pracowników
według zajmowanego stanowiska jest dosyć często stosowany jako system
motywowania pracowników w dużych przedsiębiorstwach, mających
stosunkowo stabilne warunki otoczenia25.
Podobnym modelem motywacji pracowników, lecz alternatywnym
wobec poprzedniego jest model płacy według kwalifikacji, nazywany płacą
według kompetencji. W tym przypadku poziom płac określa się nas podstawie
23

L. Kozioł, G. Tyrańska, Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wyd. Biblioteka.
Ibidem.
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kwalifikacji, zachowań pracowników oraz efektywności jaką osiągają. Temu
służy miedzy innymi określony dla poszczególnych stanowisk pracy, tzw.
model kompetencji. Lista kompetencji obejmuje kwalifikacje i zachowania
najważniejsze dla osiągnięcia strategicznych celów firmy. Do takich zachowań
można zaliczyć dobrą komunikatywność z klientami i innymi pracownikami,
inicjatywę w działaniu, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów,
jakość i terminowość wykonywanych zadań itp.26.
Płaca według kompetencji przyczynia się do podnoszenia i poszerzania
kwalifikacji, kreowania wartości oraz kształtowania pewnych cech charakteru
pracowników. Ułatwia przemieszczanie zatrudnionych, jeśli bowiem
pracownicy posiadają różnorodne umiejętności, to łatwiej jest obsadzać nimi
różne stanowiska pracy. To nabrało szczególnego znaczenia w obecnych
czasach, kiedy to wiele firm i instytucji jest poddawanych procesowi
restrukturyzacji, co często objawia się redukowaniem zatrudnienia. Należy
także podkreślić, że płace oparte na szeroko rozumianych kwalifikacjach
ułatwiają komunikowanie się w organizacji między pracownikami o różnych
specjalnościach lub zawodach, np. pomiędzy pracownikami ekonomicznymi
a technicznymi. Nadto pracownicy ambitni i zdolni, mogą powiększać swoje
zarobki bez konieczności obejmowania wyższych stanowisk. Pracownicy ci
mogą również zaspokoić swoją potrzebę sukcesu, między innymi poprzez
możliwość osobistego rozwoju27.
Poza kwalifikacjami formalnymi pracownika, czyli wykształceniem,
doświadczeniem zawodowym, zasadniczymi kompetencjami, wartościowym
elementem są cechy osobowości. To właśnie one stanowią ważny determinatyw
zachowań pracowników. Dla przykładu można podać, że skuteczni
menedżerowie powinni stosować zasady sprowadzające się do m.in. uznania dla
innych ludzi, poczucia własnej wartości, doceniania osiągnięć i energicznych
działań, dążenia do wprowadzania usprawnień28.
W systemie zmiennych płac poziom wynagrodzenia pracownika zależy
od wskaźnika jego efektywności lub efektywności całej organizacji. Ponadto
praca w takim systemie nie jest wynagrodzeniem stałym, gwarantowanym. Jako
przykłady tego typu systemu można przytoczyć systemy akordowe, zachęty
płacowe, nagrody, premie oraz coraz częściej stosowany udział w zyskach.
Tego typu systemy dominują w przedsiębiorstwach, w których wynagrodzenia
są silnie powiązane z wynikami ekonomicznymi firmy jako całości. Organizacje
o dominacji zmiennych składników wynagradzania są nastawione na wysoką
efektywność operacyjną i kosztową. Są to często przedsiębiorstwa w fazie
tworzenia lub dynamicznego rozwoju oraz te, które opierają swoją działalność
26
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na orientację marketingową. Mogą to być również firmy działające
w niestabilnych warunkach otoczenia i wykonujące skomplikowane zadania.
Wzrost wydajności i jakości pracy jest w takich firmach nadrzędnym celem.
Orientacja na zmienne składniki wynagrodzenia umożliwia powiązanie
kosztów pracy z wynikami firmy. Przyjęcie tej orientacji wymaga precyzyjnego
informowania pracowników o celach przedsiębiorstwa i zasadach zmiennego
wynagradzania. Wielu pracownikom trudno jest się pogodzić z dużymi
różnicami faktycznie otrzymywanych wypłat. Praktyczne zastosowanie tej
orientacji obserwuje się w tzw. kontraktach menedżerskich, czy kontraktach
kierowniczych, w których wynagrodzenie osób zależy od osiągniętych
wyników ekonomicznych, które są mierzone różnymi sposobami29.
Płaca według kompetencji oraz systemy zmiennych płac, to przykłady
programów motywacyjnych odznaczających się elastycznością oraz
indywidualizacją, bowiem w swej istocie koncentrują się na pracowniku. To
właśnie kompetencje pracownika i produktywność jego pracy stanowią cel
działań motywacyjnych.
Scharakteryzowane powyżej motywacyjne systemy płacowe są jeszcze
uzupełniane o inne, pozapłacowe środki motywacyjne. Do nich należy program
mocniejszego angażowania się pracowników w rozwój organizacji. Wśród
często stosowanych form angażowania pracowników w działalność rozwojową
można wymienić: partycypacje pracowników, humanizację struktur
organizacyjnych, strukturę pracy, kształtowanie kultury organizacyjnej oraz
inne30.
Nowoczesny system motywacyjny powinien spełniać cztery ważne
warunki31:
1) docenianie w konstrukcji systemu znaczenia indywidualnych celów,
aspiracji, hierarchii wartości pracowników, aby doprowadzić do
zgodności z celami organizacji jako całości;
2) indywidualizacja środków i metod oddziaływania na pracowników,
czyli ich dobór odpowiednio do cech osobowych i osobowościowych,
systemu wartości oraz doświadczeń pracowników w zakresie
motywowania;
3) różnorodność stosowanych równolegle sposobów inspirowania
pracowników, a tym samym szersze wykorzystanie wewnętrznych
mechanizmów motywacyjnych;
4) doprowadzenie do funkcjonowania pracowników na zasadach
współwłaścicieli firmy, a nie pracowników najemnych.
29
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Te warunki należy uzupełnić o inne, np. uwzględnienie możliwości
i warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, szczególnie jego strategii
rozwojowej oraz dopasowanie systemu motywacyjnego do warunków na rynku
pracy32.
Teorie i podejścia do motywacji
Teoria treści
Teorie podkreślające znaczenie potrzeb jednostki jako podstawowych
motywów działania, wiążą się z takimi nazwiskami jak: A. Maslow,
F. Herzberg, D. McClelland i D. McGregor. Według tego poglądu
najistotniejszą sprawą jest poznanie i zrozumienie wewnętrznych czynników
człowieka, które powodują, że postępuje on w określony sposób. Tymi
czynnikami są wewnętrzne potrzeby, które jednostka stara się zaspokoić,
działając w danym kierunku.
F. Herzberg, kontynuator poglądów A. Maslowa, stworzył koncepcję
dwuczynnikowej teorii motywacji do pracy. O zadowoleniu lub niezadowoleniu
pracowników decydują dwie odrębne grupy czynników. Zadowolenie zależy od
występowania motywów, które skupiają się wokół samej pracy, a także od
możliwości rozwoju zawodowego pracowników, tj. od motywacji wewnętrznej.
W związku z tym czynniki wywołujące zadowolenie nazwano czynnikami
motywacyjnymi. Niezadowolenie natomiast jest związane z warunkami,
otoczeniem i sytuacją, w jakich wykonuje się pracę. Drugą grupę czynników
zaliczono więc do motywacji zewnętrznej w stosunku do samej pracy i nazwano
je czynnikami higieny.

-

-

32

Czynniki motywacyjne to:
osiągnięcia – poczucie doprowadzenia czegoś do pozytywnego
zakończenia, wykonanie zadania, rozwiązania problemu, dokonania
sprzedaży; świadomość osiągnięcia jest proporcjonalna do wielkości
wyzwania,
uznanie – docenianie wkładu danej osoby; uznanie wyrażone przez firmę
lub kolegów; nagrody za zasługi,
zainteresowanie pracą – praca interesująca z natury, raczej różnorodna niż
powtarzalna, skupiająca uwagę, niemonotonna, nienudna,
odpowiedzialność – możliwość postępowania w pracy według własnego
uznania; okazywane przez firmę zaufanie; prawo do podejmowania decyzji;
odpowiedzialność za pracę innych,
awanse – wyższe stanowisko, pozycja albo perspektywa jego uzyskania.
L. Kozioł, G. Tyrańska, op. cit.
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Czynniki higieny to:
polityka i administracja firmy – dostępność jasno sformułowanej polityki;
stopień zbiurokratyzowania; jakość komunikacji; sprawność organizacyjna,
nadzór – dostęp do szefa, jego umiejętności i osobowość,
stosunki międzyludzkie – stosunki z przełożonymi, podwładnymi i
kolegami; jakość życia towarzyskiego w pracy,
wynagrodzenia – całość wynagrodzeń, w tym płaca, emerytura, samochód
służbowy i inne świadczenia,
pozycja – pozycja czy ranga w porównaniu z innymi osobami, której
symbolem jest tytuł służbowy; parking; samochód; rozmiary i wyposażenie
gabinetu itd.,
życie osobiste – wpływ pracy na życie rodzinne, na przykład stres, długie
godziny pracy, konieczność przeprowadzki,
warunki pracy – fizyczne środowisko pracy; stopień, w jakim powoduje złe
samopoczucie,
pewność pracy – brak zagrożenia utratą stanowiska czy pracy w ogóle33.

F. Herzberg uznał środowisko pracy za źródło środków do zaspokojenia
potrzeb ludzi, a co za tym idzie, za źródło zadowolenia lub niezadowolenia
pracowników. Stwierdził, że człowiek zadowolony zawsze lepiej i wydajniej
pracuje, ponieważ zaspokojenie jego potrzeb pozytywnie wpływa na jego
postawy i zachowanie. Należy przy tym zaznaczyć, iż zrozumienie przez
menedżerów zadowolenia i niezadowolenia z pracy wymaga dobrego
rozpoznania w zakresie oczekiwań, potrzeb i aspiracji podległych im
pracowników.
Praca odbywa się w określonych warunkach fizycznych i psychicznych.
Warunki te mogą wywoływać u pracownika poczucie komfortu,
bezpieczeństwa lub przeciwnie – poczucie dyskomfortu i zagrożenia. Ważną
rolę odgrywa tu komfort psychiczny wiążący się ze stosunkami, jakie panują
w danym zakładzie, np. konflikty, problem akceptacji, atmosfera szacunku
i współpracy34.
Zdaniem Sarapaty i Doktóra zadowolenie z pracy jako kategoria
psychosocjologiczna jest wypadkową wielu czynników pozamaterialnych
i materialnych. Z pojęciem tym łączy się stan równowagi między
oczekiwaniami i potrzebami pracownika wobec pracy a ich zaspokojeniem.
Zadowolenie jest wypadkową satysfakcji z tego, co się ma i niezadowolenia
33

B. Czarniawska B., Motywacyjne problemy zarządzania. Psychologiczne aspekty kierowania
działalnością gospodarczą, PWN, Warszawa 1980.
34
A. Wajda, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.

115

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

z tego, czego się jeszcze nie ma. Jest wypadkową potrzeb zaspokojonych
i oczekiwań niezaspokojonych35.

Teoria procesu
Drugą grupą teorii należących do tzw. współczesnych koncepcji
motywowania są teorie procesu. Zostały one stworzone w ramach szkoły
systemów społecznych, którą charakteryzuje integrujące podejście do
zarządzania, w tym także motywowania. Teorie procesu określają, w jaki
sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Według tego
poglądu potrzeby są tylko jednym z elementów procesu, w którym dane osoby
decydują, jak postępować. Inaczej mówiąc, koncepcje te koncentrują swoją
uwagę nie tylko na składnikach procesu oddziałujących na pracowników, lecz
przede wszystkim na zrozumieniu, dlaczego pracownicy wybierają dany sposób
zachowania dla osiągnięcia celów. Zatem ważny jest tu aspekt wyboru
zachowania dokonywany przez pracownika36.
Do najbardziej znanej koncepcji motywowania, w ramach modelu
procesu, zaliczamy teorię oczekiwań. Teoria ta uznaje, że skutkiem zachowania
pracowników są różne wyniki. Wyniki te to nagrody. Nagrody mogą być
wewnętrzne i zewnętrzne. Nagrodami wewnętrznymi są odczucia własne
jednostki, takie jak szacunek dla samego siebie, świadomość własnych
osiągnięć, zadowolenie ze zdobycia nowych umiejętności. Nagrodami
zewnętrznymi są uzyskane od przełożonych premie, awanse, pochwały, a także
szacunek i uznanie kolegów. Nagroda ma tym większą wartość, im bardziej
może zaspokoić potrzeby jednostki. Aby dobrze skonstruować system
motywacyjny zgodny z teorią oczekiwań, należy poznać oczekiwania i dążenia
pracowników oraz ustalić ich hierarchię.
Według teorii oczekiwań motywacja zależy od tego, jak silnie czegoś
pragniemy, oraz od oczekiwanego prawdopodobieństwa zaspokojenia tego
pragnienia. Ludzie dokonują wyboru spośród możliwych planów zachowania,
opierając się na postrzeganiu zakresu, w jakim dane zachowanie będzie
prowadziło do pożądanych rezultatów. Elementem, który odróżnia tę teorię od
innych, jest to, że stara się ona uwzględnić różnice miedzy poszczególnymi
osobami i miedzy odrębnymi sytuacjami. Ludzie mają różne potrzeby,
oczekiwania, pragnienia, cele, doświadczenia, wywodzą się z różnych
środowisk. To, co motywuje jednych, nie musi motywować innych. Po prostu
35
36
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nie istnieje jeden najskuteczniejszy sposób motywowania pracowników,
podobnie jak nie istnieje „taylorowski” najlepszy sposób wykonania każdego
zadania.
Inną teorią, należącą do grupy teorii procesu, jest koncepcja zwana
teorią nierówności lub teorią sprawiedliwości. Według niej ważnym czynnikiem
motywacji, efektywności i zadowolenia jest indywidualna ocena pracowników
co do słuszności postępowania przełożonych względem nich na tle innych
zatrudnionych. Sprawiedliwość jest definiowana jako stosunek nakładów pracy
pracownika (w postaci poniesionego przez niego wysiłku i posiadanych
umiejętności) do uzyskanych przez niego nagród (jak wynagrodzenie czy
awans) w porównaniu do nagród przyznanych innym za podobne nakłady. Za
osiągane w pracy wyniki pracownik może otrzymać zapłatę, uznanie, awans,
szacunek innych oraz nagrody wewnętrzne. Warunkiem uzyskania tych
wyników jest poniesienie pewnych nakładów, którymi są czas, wysiłek,
wykształcenie, doświadczenie i lojalność wobec pracodawcy. Ludzie
dostrzegają swoje wyniki oraz wniesione nakłady i porównują je z innymi.
Porównanie to jest subiektywne, oparte na własnych odczuciach. W trakcie
porównania pracownik może dojść do wniosku, że jego wysiłki zostały
nagrodzone sprawiedliwie, zbyt nisko lub zbyt wysoko. Pracownik będzie
odczuwał sprawiedliwość, jeśli uzna, że jego wyniki i nakłady są równe
wynikom i nakładom innych. Może też odczuwać sprawiedliwość nawet wtedy,
kiedy nagrody innych będą wyższe, ale tylko wówczas, gdy uzna, że ich
nakłady również są wyższe. Jeśli pracownik zauważy w trakcie porównań
niesprawiedliwość, będzie w nim narastało napięcie, które negatywnie wpłynie
na jego motywację do pracy. Pracownik taki będzie starał się dostosować
zachowanie do sytuacji,np. jeśli jest nisko nagradzany, zmniejszy swój wkład
w pracę lub wystąpi o podwyżkę37.
Teoria wzmocnienia
Teoria wzmocnień, zwana inaczej teorią modyfikacji zachowań, została
sformułowana na podstawie teorii uczenia się B.F. Skindera, według którego na
zachowanie ludzi mają wpływ skutki poprzednich doświadczeń. Jednym
z głównych poglądów tej koncepcji jest twierdzenie, że jeżeli osobnik w danej
sytuacji reaguje w pewien określony sposób i ta reakcja jest nagradzana, to
wzrasta prawdopodobieństwo jej powtórzenia w takich samych lub podobnych
okolicznościach. Jeżeli natomiast dana reakcja nie jest nagradzana lub jest
karana, to maleje prawdopodobieństwo jej powtórzenia. Inaczej mówiąc,
zachowanie nagrodzone (pochwała, premia) prawdopodobnie zostanie
powtórzone, a zachowanie o konsekwencjach ujemnych (nagana, krytyka) –
37
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raczej nie. Ważnym założeniem tej koncepcji jest stwierdzenie, że ludzie
analizują swoje środowisko pracy, pod wpływem którego działają. W związku
z tym początkowo przypadkowe ich zachowanie może, pod wpływem
wzmocnień stosowanych w zależności od sytuacji stać się nawykowe,
a następnie celowe, czyli zgodne z zamierzeniami organizacji38.
Kierownicy mogą posługiwać się czterema technikami modyfikowania
zachowań podwładnych: pozytywnym wzmocnieniem (nagrodą), wygaszeniem,
uczuciem unikania i negatywnym wzmocnieniem (karą). Nagrody zwiększają
prawdopodobieństwo powtórzenia nagradzanego zachowania. Zasadniczą
funkcją jest utrwalenie i wzmocnienie określonych zachowań osoby
nagradzanej, pozytywnie ocenionych z punktu widzenia nagradzającego39. Kary
zmniejszą prawdopodobieństwo powtórzenia niepożądanego zachowania.
Najczęstszymi formami karania w miejscu pracy są: ostra krytyka, potrącenie
części płacy, odebranie przywilejów, degradacja i ograniczenie swobody
pracownika w wykonywaniu zadań. Z wielu powodów stosowanie wzmocnień
negatywnych może być nieskuteczną techniką sterowania zachowaniem.
Prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji niepożądanej może być zmniejszone
tylko wtedy, kiedy spostrzega się istniejącą groźbę kary, a zatem, gdy czynnik
karzący jest blisko. Oznacza to, że nie ograniczy tego prawdopodobieństwa kara
sama w sobie, lecz przeświadczenie o tym, że kara ta jest nieunikniona. Inną
negatywną cechą karania jest to, że nie wytwarza ono trwałych pozytywnych
zmian w zachowaniu. Poza tym może wywołać negatywne stany emocjonalne
(lęk, strach) oraz działania obronne ze strony pracowników (nawet agresję).
Może także doprowadzić do powstania sytuacji konfliktowych oraz ograniczyć
twórcze pomysły(np. przez krytykę nowego podejścia zniechęcić do
podejmowania podobnych prób w przyszłości). Wygaszanie polega na braku
wzmocnienia po niepożądanym zachowaniu. Technika ta obniża częstotliwość
zachowań poprzednio nagradzanych. Oznacza ono wstrzymanie nagrody, co
powoduje, że w następnym okresie te niepożądane już zachowania stopniowo
zanikają. Zachowanie, które się ignoruje, z czasem zanika lub ulega
wygaszeniu. W miejscu pracy często stosuje się wygaszanie wobec nadmiernie
dociekliwych lub umiarkowanie opornych pracowników. Uczucie unikania
następuje wtedy, kiedy poszczególne osoby unikają lub uciekają od
konsekwencji, które w przeszłości powodowały powstanie sytuacji
nieprzyjemnych. W miejscu pracy uczucie unikania zazwyczaj występuje
wówczas, gdy koledzy lub przełożeni krytykują działanie danego pracownika.
Pracownik będzie starał się unikać w przyszłości krytyki przez lepszą,
wydajniejszą pracę40.
38

Ibidem.
S. Kownacki, Z. Rummel-Syska, Metody socjopsychologiczne, PWE, Warszawa 1982.
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A. Wajda, op.cit.
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Teoria ustalania celów
Teoria wyznaczania celów skupia całą uwagę organizacji właśnie na
procesie wyznaczania samych celów. Psycholog Edwin Locke stwierdził, że
naturalna ludzka skłonność do wyznaczania celów i dążenia do ich osiągnięcia
jest przydatna wtedy, kiedy dana jednostka rozumie i akceptuje określony cel.
Tak więc człowiek według tego założenia jest motywowany tylko wtedy, kiedy
postępuje w sposób prowadzący go do osiągnięcia konkretnego celu, który
został przez niego uznany i zaakceptowany jako możliwydo osiągnięcia.
Teorie wyznaczania celów, oczekiwań i wzmocnienia stanowią jeden
z wariantów wyjaśnienia, dlaczego ludzie w określonych sytuacjach zachowują
się tak, a nie inaczej. Uogólniając wnioski i sugestie wcześniejszych teorii
motywacji, proponują własne oryginalne podejście do tych zagadnień
i stwarzają w ten sposób całościowe ramy dla zintegrowania innych podejść.
Zgodnie z teorią wyznaczania celów określanie zadań dla pracownika
zawsze powinno się odbywać z udziałem zainteresowanego wykonawcy.
Zadania powinny być konkretne, umiarkowanie trudne, ale zaakceptowane
przez samego pracownika. Wtedy może on wykazać się samodzielnością
i zaangażowaniem w ich realizację. Ustalając wspólniez wykonawcą zadania
i cele, kierownik zbliża się na zasadzie stylu partycypacyjnegodo swojego
podwładnego. Pomaga to lepiej poznać i zrozumieć jego potrzeby, a więc jego
motywację. Dzięki temu łatwiej kierownikowi dostosować nagrody do
oczekiwań pracownika oraz zapewnić zasadę sprawiedliwości i utrzymać
systematyczne wzmocnienia, które – jak wiemy – najlepiej motywują do
działania i powodują pożądane zachowanie41.
Podejście japońskie
Podstawowym wyróżnikiem tego podejścia jest wytworzenie
partnerskich stosunków między pracodawcą a pracobiorcą, między
przełożonym a podwładnym. Cechą tego podejścia jest także to, że styl
zarządzania i wypływające z niego bodźce motywacyjne powinny być
dostosowane do kultury narodowej (tradycje, zwyczaje, normy społeczne itd.),
a także do określonych potrzeb indywidualnych pracowników. W japońskiej
kulturze narodowej jest tradycją, że pracownik i pracodawca postrzegają siebie
jako zintegrowany zespół zadaniowo-produkcyjny, czego rezultatem jest silna
motywacja, a także duże, wręcz emocjonalne zaangażowanie wszystkich
w proces produkcyjny42.

41
42

Ibidem.
Ibidem.
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Podsumowanie
Mimo iż istnieje cały szereg różnorodnych teorii motywacji, w praktyce
trudno jest stworzyć system motywowania pracowników, który sprawdzałby się
w każdych warunkach. Skonstruowanie systemu motywacyjnego, adekwatnego
do potrzeb i możliwości pracodawcy, a jednocześnie spełniającego oczekiwania
pracowników nie jest obecnie łatwe. Utrudnienia wynikają z ciągle
zachodzących zmian w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Zmieniają się
potrzeby i preferencje pracowników i kadry kierowniczej. Zmienia się lokalny
ryneki sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Rośnie liczba i różnorodność
składników płacowych i pozapłacowych systemu motywacyjnego.
Doskonaląc system motywacyjny przedsiębiorstwa należy rozpocząć od
jego misjii wynikających z niej celów strategicznych. Do ustalonych założeń
strategicznych należy dobrać i dopasować odpowiednie systemy płacowe
i pozapłacowe, jak również zmieniaćje, czy też modyfikować wraz ze zmianą
tych założeń.
Dobrze umotywowani ludzie, nastawieni entuzjastycznie, osiągają
lepsze rezultaty.W obszarze pracy zachodzi ścisły związek pomiędzy
potrzebami człowieka a jego motywacją do pracy.
Motywacja, rozumiana jako gotowość człowieka do podejmowania
określonych działań, zawsze była podstawą wydajniejszej pracy,
a motywowanie (świadome i celowe oddziaływanie na zachowania ludzkie
w procesie pracy) głównym sposobem zwiększenia efektywności
funkcjonowania organizacji.
Nie można się więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że istnieje bardzo
duża zależność pomiędzy motywowaniem pracowników a skutecznym
zarządzaniem.
Streszczenie
Celem nadrzędnym każdej organizacji biznesowej jest pomnażanie zysków
firmy poprzez stały jej rozwój, zwiększenie efektywności oraz utrzymanie pozycji
konkurencyjnej na rynku. Osiągnięcie sukcesu uwarunkowane jest wielkością
posiadanego kapitału finansowanego oraz w równej mierze wielkością kapitału
ludzkiego. Kluczowym zadaniem kierownika jest umiejętne wydobycie z każdego
pracownika tego co w nim najlepszei najbardziej pożyteczne dla całej organizacji.
Można to uczynić poprzez odpowiednie umotywowanie do wydajnego działania.
System motywowanie w szerokim znaczeniu jest zbiorem instrumentów i narzędzi
zarządzania, zaś kryterium doboru tych środków decyduje o skuteczności
motywacyjnego oddziaływania na postawy pracowników.
Słowa klucze: motyw, motywacja, zarządzania, organizacja, model
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Summary
The most superior aim of each biznes organisation is increasing the company
profits through its regular development,effectiveness and preserving the competiting
position on the market. Success achievement is conditioned with the amount of the
possessed financial capital and equally with the value of the human capital. The most
essential duty of each manager isa skillfull extraction of the worker’s most useful
features which are the best for the whole organisation. It can be done through
appropriate motivation which leads to several efficient actions. The motivating system
in a general meaning is a set of instruments and managment tools, therefore the
criterion of taking these tools into consideration resolves about the effectiveness of the
motivating infuence on each workers’ attitude.
Key words: Motive, motivation, management, organisation, model
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Anna Pobrotyn1

Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
The importance of intellectual capital in business management
Podstawowe pojęcia, definicje oraz słowa kluczowe
Zainteresowanie kapitałem intelektualnym ma swoje korzenie
w działaniach, które miały spowodować wzrost wartości firmy. Obserwacje
rynkowe wskazywały na zjawisko, polegające na tym, że o wartości firmy
w coraz mniejszym zakresie decydowały zasoby (czynniki) materialne. Tym
czynnikiem, którego udział miał coraz większe znaczenie była umiejętność
wykorzystywania zasobów niematerialnych, czyli posiadanego kapitału
intelektualnego. Zasoby niematerialne nie są obecnie ujmowane w tradycyjnych
sprawozdaniach księgowych, ale mimo to są intuicyjnie wyceniane przez
inwestorów zewnętrznych. Zdają sobie oni bowiem sprawę z tego, że o sukcesie
przedsiębiorstwa decyduje nie tylko majątek finansowy i rzeczowy ale również
takie czynniki jak kwalifikacje zatrudnionego personelu, rozpoznawana na
rynku marka, kontakty z klientami, itp.2.Właściwe wykorzystanie kapitału
intelektualnego stwarza przedsiębiorstwu podstawy dla uzyskania przewagi
strategicznej na rynku. Dlatego też w coraz większej liczbie firm na świecie
rozumie się już teraz, że wiedza pracowników oraz zależność pomiędzy nimi i
przedsiębiorstwem mogą być o wiele ważniejszym majątkiem (mającym
większy wpływ na
Termin „kapitał intelektualny” zastępowany jest często terminami
„aktywa intelektualne”, „aktywa wiedzy” czy „własność intelektualna”3.
I tak na przykład Thomas A. Stewart definiuje go jako materiał
intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w
celu stworzenia majątku o wyższej wartości – stwierdzenie Stewarta podziałało
jak katalizator i spowodowało wzrost zainteresowania kapitałem
intelektualnym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
Kapitał intelektualny to posiadana wiedza, odpowiednie
doświadczenie, technologia organizacyjna, dobre stosunki z klientami oraz
wszelkie umiejętności, które pozwalają firmie osiągnąć przewagę
konkurencyjną na rynku. Kapitał intelektualny może być także traktowany jako
1

Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku zarządzanie.
A. Szałkowski, Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Praca zbiorowa,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 29.
3
A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODiDK,
Gdańsk 2002, s. 57.
2
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język myślenia i zbiór technik działania odnoszących się do nośników
przyszłych wyników przedsiębiorstwa. Kapitał intelektualny to wszystkie
niematerialne zasoby lub ich przekształcenia, które znajdują się pod kontrolą
organizacji i które powiększają jej wartość. Podstawą kapitału intelektualnego
jest zawsze wiedza pracowników i kierownictw4.
Kapitał intelektualny to różnica pomiędzy wartością rynkową
a wartością księgową organizacji, czyli suma ukrytych aktywów nie ujętych
w bilansie firmy. Kapitał intelektualny jest, więc kapitałem niefinansowym
odzwierciedlającym ukrytą lukę pomiędzy wartością rynkową i księgową5.
Za podstawę kapitału intelektualnego przyjmuje się wiedzę użyteczną
dla firmy, ale uwzględnia się także komunikację, intuicję, uczucia i pragnienia
pracowników.
Kapitał intelektualny stanowi wiedzę menedżerską, która spożytkowana
w procesach przedsiębiorstwa jest w stanie generować wartość dodaną.
Obejmuje ona komponenty:
- zasoby ludzkie, które generują wartość dodaną,
- aktywa intelektualne, które stanowią źródło innowacji i reprezentują wartości
niematerialne firmy6.
Jednak najbardziej rozpowszechnioną definicją kapitału intelektualnego
jest definicja, która jest wynikiem badań prowadzonych w przedsiębiorstwie
działającym w branży ubezpieczeniowej „Skandia” na początku lat 90. nad
sposobami mierzenia i wykorzystania w praktyce aktywów niematerialnych.
Definicja ta jednocześnie identyfikuje składniki kapitału intelektualnego, a
mianowicie:
Kapitał intelektualny = kapitał ludzki + kapitał strukturalny7
(intellectual capital) (human capital) (structural capital)
Analizując można zauważyć, iż
komponentami kapitału intelektualnego są:
1. kapitał ludzki;
2. kapitał strukturalny:
a) . wewnętrzny,
b) . zewnętrzny – relacyjny.
4

najczęściej

uwzględnianymi

E. Skrzypek, Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości” 1999, nr 5, s. 11.
L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 39.
6
K. Perechuda, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław1998, s. 64-65.
7
G. Osbert-Pociecha, M. Karaś, Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą
pracownikow (kapitałem
intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 3, s. 20.
5
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W kontekście aktywności gospodarczej kapitał ludzki można
przedstawić jako kombinację następujących czynników8:
• cechy wnoszone przez pracownika: inteligencja, zaangażowanie, energia,
pozytywne nastawienie do życia, rzetelność, uczciwość, wiarygodność;
• zdolność pracownika do uczenia się: chłonność umysłu, wyobraźnia, zdolność
analitycznego myślenia, kreatywność;
• motywacja pracownika do dzielenia się informacją i wiedzą: umiejętność
pracy w zespole, dążenie do realizacji celów.
Kapitał ludzki to połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia
pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa. Pracownicy ci powinni się
rozwijać wraz z organizacją tworząc tzw. inteligentną organizację. Powinni oni
także podnosić swoje umiejętności i zdobywać nowe. Kapitał ludzki musi
również uwzględniać kreatywność i innowacyjność organizacji.
Kapitał strukturalny to zdolność organizacyjna, włączając w to
fizyczne systemy stosowane do przesyłania i przechowywania materiału
intelektualnego. Składa się on z trzech rodzajów kapitału: organizacyjnego,
innowacyjnego i procesów. Kapitał organizacyjny to inwestycje
przedsiębiorstwa w systemy zarządzania oraz filozofia, która przyśpiesza
przepływ wiedzy w organizacji, jak i na zewnątrz – do dostawców i kanałów
dystrybucji. Kapitał innowacyjny odnosi się do umiejętności odnowy i skutków
innowacji w formie chronionych praw handlowych, własności intelektualnej
i innych aktywów niematerialnych i talentów używanych by stworzyć i szybko
wprowadzić na rynek nowe produkty i usługi. Kapitał procesów to te procesy
pracy, techniki (np. ISO 9000) i programy pracownicze, które zwiększają
i wzmacniają efektywność wytwarzania lub dostawy usług.
Kapitał strukturalny wewnętrzny - są to takie technologie, metody i
procesy, które umożliwiają przedsiębiorstwu funkcjonowanie. Przykłady
obejmują kulturę organizacyjną, historię firmy, metodologię oceny ryzyka,
metody zarządzania, siłę sprzedaży, strukturę finansową, bazy danych
zawierające informacje o rynku lub klientach, systemy komunikacyjne, systemy
komputerowe, patenty, koncepcje, modele, tajemnice handlowe, prawa
autorskie, prawa projektowe, znaki handlowe i usługowe, innowacyjność
przedsiębiorstwa, zdolność do organizacyjnego uczenia się, procesy tworzenia
strategii itp.
Kapitał strukturalny zewnętrzny – relacyjny - jest to potencjał
przedsiębiorstwa związany z niematerialnymi aktywami rynkowymi.
Przykładami są tu: marki handlowe, klienci i ich lojalność, relacje z klientami,
rożne kontrakty i umowy, np.: licencyjne, koncesyjne, strategie marketingowe,
8

J. Fitz-enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy
ABC, Kraków 2001, s. 8.
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w tym: kształtowanie jakości produktu, strategie cenowe, kanały dystrybucyjne,
wykorzystywane środki promocji, reputacja i wizerunek przedsiębiorstwa,
formalne i nieformalne powiązania z dostawcami, udziałowcami, partnerami
lub innymi zainteresowanymi w otoczeniu przedsiębiorstwa.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w ujęciu ogólnym sprowadza się do
identyfikacji, pomiaru, wykorzystania i rozwoju ukrytego potencjału
przedsiębiorstwa9. Efektywność zarządzania zależy w dużej mierze od stopnia
realizacji wymienionych działań. Zarządzanie kapitałem intelektualnym stanowi
integralną część strategii firmy, formułuje ona bowiem cele, jakie stoją przed
firmą. Pozwala równie zdefiniować jej model biznesowy, co bezpośrednio
przekłada się na identyfikację tych elementów kapitału intelektualnego, które są
najważniejsze, i określenie ich relacji z aktywami materialnymi organizacji.
Głównym celem zarządzania kapitałem intelektualnym jest, więc
rozpoznanie
(identyfikacja)
poszczególnych
elementów
aktywów
niematerialnych, ich pomiar oraz odpowiednie wykorzystywanie i rozwijanie w
celu osiągnięcia celów strategicznych.
Kapitał intelektualny w organizacji
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy rośnie rola zasobów
niematerialnych, w tym informacji, wiedzy, kapitału intelektualnego. Wpływają
one za wzrost wartości każdej organizacji, dlatego zarządzanie zasobami
niematerialnymi jest ważnym czynnikiem sukcesu każdej organizacji.
W warunkach nowej ekonomii oraz społeczeństwa informacyjnego istnieje
konieczność poszukiwania narządzi i metod, które umożliwią organizacji
zdobycie przewagi konkurencyjnej. Należy do nich, między innymi, sprawny
system informacyjny i informatyczny każdej organizacji. Sukces każdej
organizacji zależy od ludzi, od ich wiedzy, umiejętności, kompetencji,
doświadczenia, motywacji, etyki. Wiedza ma charakter jawny i ukryty. Szansa
organizacji na rozwój, wzrost konkurencyjności, poprawa efektywności
i skuteczności działania tkwi w wiedzy ukrytej, dlatego bardzo ważnym
problemem jest możliwość i umiejętność dotarcia i wyzwolenia zasobów
wiedzy ukrytej w człowieku.
Kapitał intelektualny każdej organizacji obejmuje kapitał strukturalny,
kapitał ludzki. Umiejętność zarządzania tym kapitałem to szansa na sukces
rynkowy organizacji. Warunkiem sprawnego zarządzania kapitałem
intelektualnym jest możliwość jego wyceny. Metody wyceny kapitału
intelektualnego umożliwia poprawę efektywności oraz skuteczności zarządzania
organizacji funkcjonującej w zmiennych warunkach.

9

http://www.zie.pg.gda.pl/zwi/zbiory/kapital/Kapital_intelektualny_3.pdf/10.11.2011
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Przedsiębiorstwa zasobne są w wiedzę i umiejętności pracowników,
relacje społeczne, informacje o rynku lub klientach, patenty, licencje, znaki
handlowe itd. Ale rzecz w tym, że w wystarczającym stopniu nie radzą sobie
z ich właściwym wykorzystaniem, w znaczeniu traktowania ich jako źródła
tworzenia strategicznych kompetencji; kompetencji pomocnych przy
uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Takie przedsiębiorstwa można
nazwać tradycyjnymi. Z drugiej strony istnieją firmy, które próbują zarządzać
kapitałem intelektualnym i wiedzą, a przy pewnym stanie zaawansowania
w tym zakresie, można zaliczyć je do grona nowoczesnych form organizacji.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym generuje wiele różnorodnych
zadań, a sposób ich realizacji uzależniony jest od specyfiki danej firmy, w tym
jej wizji, misji, strategii, polityki, zaawansowania w diagnozowanie kapitału
intelektualnego, posiadanych możliwości organizacyjnych i finansowych.
Proces zarządzania kapitałem intelektualnym wymaga ścisłego określenia
danych wejściowych i wyjściowych. Przedsiębiorstwo musi określić jak
rozumie kapitał intelektualny, określić jego składniki oraz stworzyć system
zarządzania nim.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym zmusza organizacje do inteligentnego
działania poprzez stosowanie:
- innowacji,
- podejmowanie twórczych decyzji,
- ciągłą pracę jej personelu opartą na wiedzy o wysokiej jakości, która
jest stosowana na wszystkich poziomach zarządzania. Rezultatem
takiego działania jest tworzenie i dostarczanie przez organizacje coraz
bardziej wartościowych produktów i usług oraz wzrost skuteczności
i efektywności jej działania.
Wiedza jest często utożsamiana z kapitałem intelektualnym, choć jest to
znacznie uproszczenie. Zarządzanie odnosi się do kapitału intelektualnego
człowieka, ludzi oraz obejmuje zarządzanie kapitałem intelektualnym
organizacji. Należy rozumieć je jako szczególny rodzaj przepływu wiedzy
pomiędzy kapitałem ludzkim, klienta i organizacyjnym, a także wpływ na
kreowanie wartości10.
Sposób zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie
zależy od:
- przyjętej koncepcji kapitału intelektualnego,
- strategii przedsiębiorstwa,
- uwarunkowań sytuacyjnych.
10

E. Skrzypek, G. Grela: Gospodarka oparta na wiedzy szansą na sukces w doskonaleniu
organizacji, Annales UMCS 2006, s. 259-273
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Proces zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie obejmuje:
- rozwinięcie polityki, dotyczącej kapitału intelektualnego,
- zapisywanie i przechowywanie w bazie danych dotyczących kapitału
intelektualnego,
- wzrost, odnawianie i szerzenie kapitału intelektualnego,
- ochronę kapitału intelektualnego,
- monitorowanie kapitału intelektualnego.
Korzyści jakie może przynieść sprawne zarządzanie kapitałem intelektualnym
i wiedzą w każdym przedsiębiorstwie obejmują:
- zwiększenie wartości kapitału intelektualnego,
- określenie wymagań wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji na podstawie
przyjętej strategii,
- wyeliminowanie możliwości popełnienia ponownie tych samych
błędów,
- zachęcenie do innowacyjności,
- wykorzystanie dotychczas zgromadzonej wiedzy,
- lepsze dostosowanie tematów szkoleń do potrzeb firmy,
- lepsze wykorzystanie środków informacyjno-technicznych,
- zapewnienie rozwoju, utrzymania i zabezpieczenia zasobów
intelektualnych i wiedzy w organizacji,
- promowanie tworzenia wiedzy oraz wprowadzanie innowacji przez
każdego pracownika,
- stosowanie wiedzy do planowania oraz realizacji celów i zadań,
- udostępnianie wiedzy, jej gromadzenie i dystrybucja do odpowiednich
miejsc,
- modyfikowanie działalności i restrukturyzacja organizacji w taki
sposób, by stosowała wiedzę bardziej efektywnie, minimalizowała
braki w wiedzy, rozwijała wiedzę, która dodaje wartości produktom
i usługom,
- zarządzanie, tworzenie i kontrolowanie przyszłej wiedzy w celu
stosowania innowacji,
- wyników badań i rozwoju, aliansów strategicznych.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przynosi firmie wymierne efekty,
które przyjmują postać: wzrostu wartości kapitału intelektualnego, możliwości
eliminacji błędów, wzrostu innowacyjności, rozwoju zasobów intelektualnych,
promowania
wiedzy,
zarządzania
wiedzą,
wzrostu
kreatywności
i konkurencyjności.
Nowoczesna organizacja charakteryzuje się najczęściej wysokim
stopniem otwartości na zmiany, szybko się do nich dostosowuje, rozpoznaje je
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i kreuje, co przy stale rosnącej elastyczności i przenikaniu się granic
przedsiębiorstwa jest nieodzowne; posiada system wczesnego ostrzegania
pozwalający na reagowanie i wyprzedzanie nowych zdarzeń oraz sytuacji
wewnątrz i na zewnątrz. Jest to możliwe dzięki skutecznemu systemowi
wewnętrznej komunikacji i zasileń informacyjnych z otoczenia; charakteryzuje
ją rozmycie granic i to zarówno w znaczeniu zasięgu działalności (przestrzeń),
jak i w znaczeniu wykorzystywanych zasobów oraz instrumentów.
Ukierunkowuje się na szybkie i skuteczne zaspokojenie potrzeb nabywców.
Posiada dość duży stopień wirtualności, kreatywności i innowacyjności. Ten typ
przedsiębiorstwa posiada dość dużą skłonność do ryzyka, co może prowadzić
do rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej. Jednym ze strategicznych zasobów
nowej formy przedsiębiorstwa jest wiedza. Stąd charakterystyczne są dla niego:
gromadzenie wiedzy, nadawanie wiedzy organizacyjnej odpowiedniej formy,
ułatwiającej dostęp do niej osobom, które najbardziej jej potrzebują, ułatwianie
dostępu do wiedzy.
W nowoczesnym przedsiębiorstwie w centrum uwagi znajduje się
człowiek (podstawa dla kreowania kapitału ludzkiego). Tylko z jego inspiracji,
woli, potrzeb, generowania jest wiedza, następnie przetwarzana, przekazywana,
upowszechniana poprzez kontakty interpersonalne w ramach organizacji.
Wobec tego o efektywności firmy inteligentnej, budującej trwałe podstawy
zarządzania wiedzą, decyduje gotowość pracowników do uczenia się
i zdobywania nowych kwalifikacji, oduczania się starych nawyków i procedur,
dzielenia się posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami z innymi,
wymiany informacji11.
Nowoczesne formy organizacji w naturalny sposób sprzyjają
zarządzaniu kapitałem intelektualnym. Organizacje tego typu upatrują źródeł
swojego sukcesu w zasobach niematerialnych, przypisując im dominującą rolę,
a ich działalność zmierza do powiększania wartości kapitału intelektualnego.
Charakteryzują się elastycznością, otwartością, adaptacyjnością. Organizacje
takie – co nie wymaga dowodu – posiadają odpowiednią budowę, kulturę
i systemy zarządzania. I jakkolwiek problematyka związana z kapitałem
intelektualnym „pasuje” do organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej czy
fraktalnej, to są one organizacjami o charakterze „wyłaniającym się”, stanowiąc
mniejszość przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Zdecydowaną
większością są organizacje tradycyjne.
Różnice w funkcjonowaniu nowoczesnych i tradycyjnych organizacji
prezentuje tabela 1.

11

A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym, PTE, Warszawa 2005, s. 22.
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Porównanie cech nowoczesnych organizacji z cechami organizacji tradycyjnej
wskazuje na liczne niedoskonałości tych drugich, w kontekście sprzyjających
warunków dla zarządzania kapitałem intelektualnym.
Organizacje tradycyjne przypisują w swojej działalności dominującą
rolę zasobom materialnym, posiadają tradycyjną strukturę organizacyjną
skoncentrowaną na funkcjach przedsiębiorstwa, ograniczone zdolności
dostosowawcze, w przewadze pionową, formalną komunikację, rozbudowany
system kontroli i centralizację decyzji, działają na podstawie stałych,
sprawdzonych procedur, są mało elastyczne i dynamiczne.
Tabela 1. Nowoczesne formy organizacji, a organizacja tradycyjna – różnice.
Nowoczesne formy
Organizacja tradycyjna
organizacyjne
dominująca rola zasobów ludzkich i
dominująca rola zasobów materialnych
niematerialnych
rozproszenie realizacji zadań i funkcji
powiązanie realizacji zadań i funkcji
zwiększona adaptacyjność, szybka reakcja
ograniczone zdolności dostosowawcze
na zmiany w otoczeniu
koordynacja, współpraca, doradzanie
kontrolowanie, nadzorowanie
uczenie się na błędach
karanie za popełnione błędy
ustawiczny trening pracowników,
wysyłanie pracowników na kursy
planowanie szkoleń
szkoleniowe
menedżerowie prowadzą trening i rozwój
menedżerowie rozdzielają zadania,
pracowników, tworząc warunki dla
kontrolując ich wykonanie,
pełnego wykorzystania kompetencji
pracowników
podejmowanie decyzji w oparciu o dane
podejmowanie decyzji w oparciu o
empiryczne
ustalone procedury
ścisła współpraca między działami,
trudności we współpracy między działami,
skuteczny przepływ informacji
często brak skutecznych systemów
informacyjnych
kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, kultura organizacyjna sprzyjająca unikaniu
współpracy, współtworzeniu
niepewności
sposoby działania każdorazowo
sposoby działania są strukturalizowane i
dostosowane są do sytuacji, ciągłe
stabilne, trzymanie się stereotypów i
rekonstruowanie świata zewnętrznego i
odrzucanie informacji z nimi sprzecznych
wewnętrznego organizacji, odrzucanie
stereotypów
heterarchiczne, niestabilne relacje władzy
stabilne, zhierarchizowane relacje władzy
oparte na emocjonalnych aspektach
kierowniczego autorytetu
struktura organizacyjna płaska, w postaci
tradycyjna struktura organizacyjna
sieci kooperacyjnych powiązań
skoncentrowana na funkcjach
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samozarządzających się,
skoncentrowanych na procesach.

przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mikuła B. (i in.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI
wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002, s. 19; Dwojacki P., Nogalski B.,
Sikorski C., Zarządzanie w nowych czasach, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 9.

Najważniejsze cechy organizacji tradycyjnych nie stanowią gruntu dla
kompleksowego zarządzania aktywami niematerialnymi. Są jednak
organizacjami, których działalność i ciągłe poszukiwanie źródeł sukcesu były
inspiracją dla powstania nowych form (np. organizacji uczącej się
i inteligentnej). W ramach działalności przedsiębiorstw tradycyjnych można
również odnaleźć symptomy cech nowoczesnych form organizacji (zespołowe
uczenie się w postaci pracy zespołowej, współpracy, doradzaniu; rosnący
stopień decentralizacji zarządzania; stałe podnoszenie kwalifikacji
pracowników, doskonalenie działalności pod wpływem zmian wiedza tworzona
w oparciu o zdobywane informacje itd.).
Wobec tego, rozpatrywanie znaczenia kapitału intelektualnego wydaje
się być słuszne także w przedsiębiorstwach tradycyjnych i przedsiębiorstwach o
rożnych klasach wielkości (warto w tym miejscu nadmienić, iż nowoczesne
formy organizacji nie są jednoznacznie określane i charakteryzowane pod
względem ich wielkości).
Kapitał intelektualny istnieje wraz z kapitałem materialnym
(rzeczowym i finansowym), tworząc całkowitą wartość każdego
przedsiębiorstwa. Jeżeli pozostaje niedostrzeżony, jego znaczenie
w kształtowaniu wartości również jest niedostrzegalne. Ale z kolei pomijanie
kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem (nowoczesnym,
tradycyjnym, dużym, małym) byłoby błędem z punktu widzenia efektywności.
W ramach organizacji tradycyjnych funkcjonują przedsiębiorstwa
o rożnej wielkości. Rozmiar organizacji wyznacza specyfikę jej działalności.
Owa specyfika ma również wpływ na możliwości realizowania założeń
koncepcji kapitału intelektualnego i zarządzania nim. Kapitał intelektualny
występuje w organizacjach dużych, średnich i małych. Równice polegają
głownie na wymiarze jego funkcjonowania oraz na stwarzanych warunkach dla
rozwoju. I tak na przykład duże przedsiębiorstwa mają równie duże spektrum
możliwości konkurowania na rynku i w ogóle realizowania swoich głównych
funkcji i wiązki celów. Dysponują różnorodnymi zasobami, wykorzystują
nowoczesne metody i techniki zarządzania, osiągają duży wolumen sprzedaży,
posiadają znaczący udział w rynku, obejmują swoim zasięgiem rynki nie tylko
krajowe, eksportują. Relacja między wielkością i wynikającymi z niej
możliwościami, a powodzeniem zaadaptowania koncepcji kapitału
intelektualnego wydaje się być oczywista. W tym kontekście zasadne jest
rozpatrywanie jeszcze innych aspektów takich jak: przedmiot działalności,
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branża, wewnętrzne zorganizowanie, systemy działania, skłonność do
akceptacji nowoczesnych rozwiązań przez kadrę zarządzającą itd.
Duże przedsiębiorstwo podążające za nowymi trendami, poszukujące
sposobów na osiągniecie sukcesu nie może nie dostrzegać znaczenia kapitału
intelektualnego w swojej działalności, zwłaszcza, że jednym z podstawowych
jego celów jest zwiększenie wartości dla właściciela (akcjonariuszy) 12. Takie
ujęcie celu wymusza nowy sposób spojrzenia na zasoby przedsiębiorstwa, ich
ujęcia, a następnie zarządzania nimi. Okazuje się bowiem, że wartość rynkowa
niejednokrotnie jest większa, niż przedstawiają to sprawozdania finansowe,
a związane jest to (po części) z posiadaniem przez przedsiębiorstwo kapitału
intelektualnego. Przeważnie wysoki poziom wykształcenia kadry kierowniczej
oraz rozbudowany system zarządzania zasobami ludzkimi są dobrym podłożem
dla wzrostu świadomości znaczenia kapitału intelektualnego w zarządzaniu
przedsiębiorstwem.
Małe przedsiębiorstwo ma nieporównywalnie mniejsze możliwości
osiągnięcia sukcesu rynkowego. Lokalny zasięg działalności, ograniczony
dostęp do zasobów, względnie mały udział rynku, bariery produkcyjne,
ograniczone możliwości zaopatrzenia i zbytu, ubogi potencjał kompetencji
właścicieli - menedżerów, działanie na podstawie intuicji właściciela.
Elastyczność i szybkość reakcji na zmiany otoczenia w przypadku
małych przedsiębiorstw, czego podstawą jest dominacja personalnych powiązań
to także dobra przyczyna rozwoju kapitału intelektualnego.
Przedsiębiorstwa tego typu są w stanie szybko reagować na wszelkie
zmiany otoczenia dostosowując je do zmieniających się gustów oraz potrzeb
konsumentów i wykorzystać swoją szansę na rynku.
Kapitał intelektualny występuje we wszystkich kategoriach
przedsiębiorstw. Jest ukrytym potencjałem, który tkwi, zarówno
w nowoczesnych formach organizacji, stwarzających najlepsze warunki dla
jego rozwoju, jak i w organizacjach tradycyjnych o rożnych wielkościach.
Stopień dostrzegania znaczenia kapitału intelektualnego wynika również z
przedmiotu działalności, branży, w jakiej przedsiębiorstwo działa.
Podsumowanie
Zdaniem zwolenników koncepcji kapitału intelektualnego umiejętne
zarządzanie nim i troska o jego wzrost prowadzić będą do wzrostu
innowacyjności i kreatywności, poprawy relacji z klientami i dostawcami,
poprawy wizerunku firmy i zmiany postaw pracowników, co w efekcie winno
przyczynić się do wzrostu elastyczności organizacji i jej rozwoju.

12

E. Skrzypek, Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości” 1999, nr 5, s. 4.
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Zarządzanie kapitałem intelektualnym traktowane jest dziś jako
podstawowe narzędzie zarządzania przyszłością i stanowi szansę na radykalną
reorientację w sposobie myślenia i działania każdego podmiotu. Zarządzanie
kapitałem intelektualnym przynosi firmie wymierne efekty, które przyjmują
postać: wzrostu wartości kapitału intelektualnego, możliwości eliminacji
błędów, wzrostu innowacyjności, rozwoju zasobów intelektualnych,
promowania
wiedzy,
zarządzania
wiedzą,
wzrostu
kreatywności
i konkurencyjności.
W warunkach społeczeństwa wiedzy często pojawia się pytanie o
relacje jakie zachodzą pomiędzy zarządzaniem wiedzą i kapitałem
intelektualnym. Można je przedstawić w następujący sposób:
- zarządzanie wiedzą jest bliższe naukom organizacji i zarządzania
a zarządzanie kapitałem intelektualnym bliższe jest ekonomii i rachunkowości,
- są to tylko dwie różne nazwy charakteryzujące ten sam problem- to gałęzie
tego samego drzewa (K.E. Sveiby - twórca koncepcji zarządzania kapitałem
intelektualnym), kapitał intelektualny jest bardziej statyczny, wiedzadynamiczna,
- zarządzanie kapitałem intelektualnym ma charakter strategiczny i koncentruje
się wokół budowania i zarządzania aktywami intelektualnymi, zarządzanie
wiedzą ma charakter taktyczny i operacyjny i koncentruje się wokół tworzenia
kodyfikacji, transferu i wykorzystania wiedzy (L.Edvinsson, pierwszy na
świecie dyrektor kapitału intelektualnego w firmie Skandia AFS w Szwecji)
- zarządzanie wiedzą ma dominujące znaczenie w stosunku do innych koncepcji
(T. Davenport).
Znaczenie kapitału intelektualnego wzrosło w dużym stopniu w ostatnich
latach, gdyż wartość przedsiębiorstwa coraz mniej zależy od czynników
materialnych. Na kapitał intelektualny składają się13:
- konkretna wiedza,
- doświadczenie, technologia,
- stosunki z klientami
- umiejętności zawodowe.
W wielu przedsiębiorstwach zagadnienia związane z kapitałem
intelektualnym nie są jeszcze dobrze znane. Przedsiębiorstwa stają dzisiaj w
obliczu nowych wyzwań. Sam produkt, którego cechy można łatwo skopiować,
nie odgrywa już takiej roli: przewaga konkurencyjna opiera się teraz na wiedzy.
Dlatego też w interesie każdej firmy leży wprowadzenie lub poprawa
systemu zarządzania kapitałem intelektualnym.
Niesie to ze sobą wiele korzyści, m. in.:
13 Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wyd.CH&Beck,
Warszawa 2009, s. 10.
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usprawnienie systemu przekazywania wiedzy wewnątrz firmy,
zwiększenie szybkości wymiany informacji,
zwiększenie użyteczności wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie,
zwiększenie świadomości i zrozumienia celów firmy.

Dzisiejsze przedsiębiorstwo, by móc maksymalizować zyski, wytwarzać na
światowym poziomie i konkurować z najlepszymi musi być innowacyjne i
efektywne, czyli zdolne do szybkich zmian oraz posiadać zasoby intelektualne
trudne do skopiowania. Właśnie wiedza, informacja, zaufanie klientów, normy i
wartości pracowników mogą wytworzyć przewagę konkurencyjną, która
wpływa na końcowy wynik. Taki rodzaj przewagi jest wprawdzie trudniej
osiągnąć, ale skopiowanie go, czy próba wprowadzenia w innej firmie jest także
o wiele trudniejsza. Tak więc, wytworzenie przewagi konkurencyjnej, opartej
na kapitale intelektualnym, umożliwia firmie zdobycie i utrzymanie wysokiej
efektywności w długim okresie.
Zakończenie
We współczesnym świecie wszystkie organizacje poszukują sposobów,
metod i narzędzi, które umożliwiłyby im osiągnięcie sukcesu. Kluczowym
czynnikiem sukcesu organizacji stało się zdobywanie i wychowywanie bardziej
utalentowanych ludzi, niż potrafią to czynić konkurenci.
Współczesne firmy funkcjonują w świecie biznesu, który nie ma stałych
reguł, nie ma też jednego uniwersalnego stylu zarządzania firmą, nie ma też
recepty gwarantującej sukces. Współczesny biznes staje się coraz bardziej
intelektualny, a każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie. W warunkach
GOW dla znalezienia właściwego rozwiązania problemu biznesowego
konieczne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy, wysokiego poziom
umiejętności oraz sprawnej wyobraźni. Rośnie rola innowacji we wszystkich
obszarach życia i gospodarowania. Zmiana wprowadzona w działalność
organizacji winna służyć interesom klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
Ponadto wiedza musi iść w parze z działaniem.
Przedsiębiorstwo musi posiadać umiejętność adaptowania i rozwijania
wiedzy. Musi mieć także świadomość pojawianie się efektu synergii. Sukcesy
biznesowe firm na globalnym rynku są efektem połączenia wiedzy,
doświadczenia, wyobraźni, woli, umiejętności działania i inteligencji.
Inteligencja w biznesie to zdolność do twórczego korzystania ze swej
świadomości, ale także umiejętność nieustannego i ukierunkowanego jej
rozwoju. Ta świadomość to synteza wiedzy, doświadczenia i wyobraźni.
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Streszczenie
Celem artykułu jest zdeﬁniowanie pojęć, które są wielokrotnie użyte w pozostałych
trzech rozdziałach oraz wskazanie znaczenia kapitału intelektualnego w zarządzaniu
nowoczesnym przedsiębiorstwem. Rozdział rozpoczyna się od zaprezentowania
deﬁnicji i słów kluczowych dotyczących różnych ujęć kapitału intelektualnego oraz
zarządzania kapitałem intelektualnym, a także zostały opisane w nim składniki kapitału
intelektualnego. W dalszej części wskazano na zasadność rozpatrywania kapitału
intelektualnego w różnych formach i wielkościach przedsiębiorstw. Następnie podjęto
próbę wykazania, że problematyka kapitału intelektualnego występuje zarówno w
nowoczesnych formach organizacji, sprzyjających zarządzaniu kapitałem
intelektualnym.
Podstawowym wnioskiem wynikającym z pracy jest stwierdzenie, iż na dzień
dzisiejszy małe przedsiębiorstwa, pomimo roli jaką odgrywają w gospodarce, nie mogą
być oceniane jako podmioty, w których doceniany i pomnażany jest kapitał
intelektualny.
Poniższe rozważania przybliżają do zdefiniowania i strukturalizacji koncepcji
zarządzania wiedzą oraz rozpoznania uwarunkowań procesów kreowania kapitału
intelektualnego, a tym samym umożliwiają zrozumienie realiów praktyki. Wyzwaniem
dla nauki pozostają problemy związane z opracowaniem metod, sposobów i narzędzi
pomiaru kapitału intelektualnego jak również wyzwaniem w tym obszarze jest także
budowa specyﬁcznego systemu pomiaru kapitału intelektualnego.
Słowa kluczowe: Kapitał intelektualny, kapitał ludzki, kapitał strukturalny, zarządzanie
przedsiębiorstwem, zarządzanie kapitałem intelektualnym.
Summary
This article aims to define the concepts that are repeatedly used in the
remaining three chapters and an indication of the importance of intellectual capital in
the management of modern enterprise. Chapter begins with a presentation of definitions
and key words for the various scenes of intellectual capital and intellectual capital
management, and are described in the components of intellectual capital. In the
remainder of the examination indicated the validity of intellectual capital in various
forms and sizes of companies. Then, an attempt to demonstrate that the issue of
intellectual capital exists in modern forms of organization, encourage the management
of intellectual capital.
The main conclusion arising from work are finding that today small businesses,
despite their role in the economy can not be assessed as an entity in which it is
multiplied appreciated and intellectual capital. The following discussion closer to
defining and structuring of knowledge management concepts and to identify the
determinants of intellectual capital creation process, and thus enable you to understand
the realities of practice. The challenge for science are problems associated with the
development of methods, ways and tools to measure intellectual capital as well as a
challenge in this area is also building a specific system for measuring intellectual
capital.
Key words: Intellectual capital, human capital, structural capital, business management,
management of intellectual capital.
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Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość
wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy
GMO crops and genetically modified food - new arouses curiosity, hopes
and fears
Wstęp
Temat organizmów modyfikowanych genetycznie, a także żywności
zmodyfikowanej genetycznie budzi wiele kontrowersji. Żywność ta posiada
zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Społeczeństwo europejskie,
w tym także polskie, jest sceptycznie nastawione do żywności genetycznie
zmodyfikowanej.
Termin GMO budzi określone emocje wynikające głównie ze względu
na mały poziom wiedzy o możliwości wystąpienia u ludzi potencjalnych
następstw po zjedzeniu produktów modyfikowanych genetycznie. Konsumenci
obawiają się nowości przy produkcji których ingeruje się w kod DNA. Stąd też
wynika ciągła konieczność podejmowania badań naukowych i uświadamiana
społeczeństwa o korzyściach lub zagrożeniach będących następstwem
konsumpcji produktów tego rodzaju. Chociaż Polska nie jest potentatem w
zakresie produkcji i upraw GMO, to występuje obawa, że pomimo braku
pełnego udokumentowania, żywność taka znajduje się na polskim rynku.
Istota modyfikacji genetycznych, produktów GMO oraz żywności
zmodyfikowanej genetycznie
Specyficzną cechą każdego żywego organizmu jest posiadanie przez
niego informacji genetycznej zapisanej w jądrach komórek, która nazywa się
genomem. Kod genetyczny jest uniwersalny i charakteryzuje się podobną
budową u wielu organizmów, m.in.: grzybów, bakterii, zwierząt, roślin
i człowieka. U większości organizmów materiałem genetycznym jest kwas
dezoksyrybonukleinowy (DNA), a jedynie u niektórych wirusów jest nim kwas
rybonukleinowy (RNA) (Bogdan i Tracz, 2004; Staroń 2008).
Jak wykazują badania (Mościcki, 2001; Twardowski, 2003; Grajek,
2006), jedną z podstawowych nauk zmierzającą do wprowadzania modyfikacji
genetycznych w organizmach żywych jest inżynieria genetyczna. Można
wyróżnić trzy podstawowe metody modyfikacji genetycznych przyczyniające
się do nadania produktom pożądanych cech. Zaliczyć można do nich, m. in.:

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

136

Zmianę aktywności genów znajdujących się w danym organizmie.
Dzięki tej metodzie powstał pomidor FlavrSavr, który trafił do obrotu.
Jego modyfikacja polegała na zmniejszeniu aktywności genu
poligalaktouronazy, odpowiedzialnego za rozkładanie się ściany
komórkowej. Była to pierwsza roślina powstała z modyfikacji
genetycznych. Zastosowane w niej zmiany przyczyniły się do
otrzymania pomidorów, które dłużej charakteryzowały się świeżością,
wolniej dojrzewały i wolniej miękły.
Wprowadzenie do organizmu dodatkowej kopii jego własnego genu. Ta
metoda była wykorzystywana do modyfikacji genetycznych zwierząt, a
polegała na zwielokrotnieniu pożądanej cechy, np. zwiększenie
biomasy bydła i trzody chlewnej, czy zwiększenie mleczności krów.
Wprowadzenie do genomu genu pochodzącego z organizmu innego
gatunku. Metoda ta pozwala na łączenie genów roślinnych
z roślinnymi, zwierzęcych ze zwierzęcymi oraz roślinnych ze
zwierzęcymi lub ludzkimi. W wyniku zastosowanej metody
wyprodukowano, m. in.: ziemniaka produkującego ludzkie białko
osocza krwi, czy soję o smaku orzeszków.
Podejmując działania związane z modyfikacją genetyczną organizmów,
najczęściej wybiera się odmianę lub rasę o dobrze poznanych cechach, która
jest pozytywnie oceniana przez rynek i konsumentów. Nowa zmiana powinna
doprowadzić do ulepszenia tylko jednej właściwości organizmu. Od
naukowców wprowadzających modyfikację oczekuje się dokonania analizy jej
wprowadzenia z punktu widzenia zdrowia człowieka, ekonomii i ekologii
(Malepszy i in., 2009).
Intencją inżynierii genetycznej jest wprowadzanie korzystnych zmian
w produkcie w następujących dziedzinach:
1. Rolnictwo i produkcja żywności
- wzbogacenie surowców w składniki wzbogacające ich wartość
odżywczą,
- usuwanie substancji szkodliwych lub obniżających wartość
produktu,
- wprowadzenie cech, które mogą wpływać korzystnie na stan
zdrowia człowieka,
- ułatwienia agrotechniczne w uprawie oraz podczas procesów
zachodzących w trakcie przetwarzania żywności,
- kształtowanie odpowiednich właściwości reologicznych i
organoleptycznych gotowych produktów spożywczych.
2. Ochrona środowiska naturalnego
- usuwanie zanieczyszczeń przy udziale drobnoustrojów,
- ciągłe monitorowanie skażeń.
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3. Ochrona zdrowia
- produkcja białek, hormonów z zastosowaniem metod
modyfikacji a nie metod tradycyjnych,
- opracowanie nowych metod diagnostycznych.
4. Przemysł chemiczny
- wykorzystanie biosyntezy do produkcji odczynników
chemicznych,
- wykorzystanie mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie
do opracowania nowych technologii.
Nazwa GMO (Genetically Modified Organism) oznacza organizm
modyfikowany genetycznie. Według ustawy obowiązującej w Polsce z dnia 22
czerwca 2002 roku „O organizmach genetycznie zmodyfikowanych”, za
organizm genetycznie zmodyfikowany uważa się organizm inny niż organizm
człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób
niezachodzący w warunkach naturalnych na skutek krzyżowania lub naturalnej
rekombinacji, przy możliwym zastosowaniu:
technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzenie
materiału genetycznego poprzez włączenie do wirusa, plazmidy lub
każdego innego wektora cząsteczek DNA wytworzonych poza
organizmem i włączenie ich do organizmu biorcy, w którym w warunkach
naturalnych nie występują, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania,
technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego
przygotowanego poza organizmem, w szczególności: mikroiniekcji,
mikroiniekcji i mikrokapsułkowania,
metod niewystępujących w przyrodzie dla połączenia materiału
genetycznego co najmniej dwóch różnych komórek, gdzie w wyniku
zastosowanej procedury powstaje nowa komórka zdolna do przekazywania
swego materiału genetycznego odmiennego od materiału wyjściowego
(Dz. U. z 2001 Nr 76, poz. 811 z późn. zm.).
Wymieniona powyżej ustawa definiuje także produkt GMO jako każdy
wyrób składający się z GMO lub zawierający GMO lub kombinację GMO,
który jest wprowadzany do obrotu lub wywożony za granicę, bądź przewożony
tranzytem przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Definicję żywności GMO wprowadza natomiast unijne Rozporządzenie
1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy (Dz.
Urz. UE L 268 z dnia 18 października 2003 r). Według tego Rozporządzenia
jest to żywność zawierająca, składająca się lub wyprodukowana z GMO.
Ponadto taka żywność nie może niekorzystnie oddziaływać na zdrowie ludzi
i zwierząt oraz na środowisko naturalne. Nie może również wprowadzać
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konsumenta w błąd i różnić się od żywności konwencjonalnej, którą zastępuje,
poprzez powodowanie niekorzystnych skutków odżywczych dla konsumenta.
Przytoczone Rozporządzenie definiuje paszę genetycznie zmodyfikowaną
podkreślając, że jest to pasza, która zawiera składniki, składa się lub jest
wyprodukowana z GMO.
Poglądy zwolenników i przeciwników żywności genetycznie
zmodyfikowanej
Zwolennicy żywności genetycznie zmodyfikowanej przekonują opinię
publiczną co do bezpieczeństwa i korzyści jej stosowania. Mówią, że do tej
pory nie ma mocnych dowodów wskazujących, że żywność tego typu może
negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. Dowodzą także, że nie ma
konkretnych badań naukowych potwierdzających te przypuszczenia. Wydaje
się, że w większości przypadków, do zwolenników żywności genetycznie
zmodyfikowanej, można zaliczyć ekspertów dowodzących głównie
ekonomiczną opłacalność upraw GMO. Przykładem produktu żywnościowego
spełniającego te wymagania są pomidory, które częściej mogą znaleźć
nabywców jeśli spełniają wymagania oceny sensorycznej konsumentów, czyli
przede wszystkim mają gładką skórkę, czerwone zabarwienie, czy odpowiednią
twardość.
Rozważając zalety żywności zmodyfikowanej genetycznie najczęściej
podkreśla się, że do wyprodukowania tego typu produktów brane są pod uwagę
najwyższe rygory bezpieczeństwa, gwarantowane m.in. długookresowymi
i szczegółowymi badaniami naukowymi.
Idea wprowadzenia tej żywności miała na celu zażegnanie problemu
głodu w skali globalnej, zmniejszenie zużycia pestycydów oraz obniżenie cen
żywności. Jak podaje Koniuch (2011), od czasu wprowadzenia upraw żywności
zmodyfikowanej genetycznie liczba głodujących nie spadła. Na całym świecie
wzrosła ona z 842 mln w latach 1990-1992 do 1,02 mld w 2009 r. Przyczyną
tego stanu rzeczy jest między innymi fakt, że modyfikowana żywność jest
w większości używana jako pasza dla zwierząt. Jako pokarm dla ludzi jest
mniej opłacalna.
Zwraca się uwagę na to, że żywność ta w porównaniu z żywnością
konwencjonalną, jest pozbawiona wielu zanieczyszczeń chemicznych.
Podkreśla się również walory smakowe nowej żywności dostosowane do
potrzeb współczesnego konsumenta. W odpowiedzi na potrzeby rynku
wyprodukowano słodką kukurydzę, bezpestkowe winogrona, czy mandarynki.
Zwolennicy żywności zmodyfikowanej genetycznie podkreślają rolę
inżynierii genetycznej w zwalczaniu alergii. Dowodzą, że alergie mogą być
najczęściej spowodowane produktami pochodzenia naturalnego, w których
występują alergizujące białka. Modyfikacje genetycznie zachodzące
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w roślinach, dają możliwość usuwania szkodliwego białka lub dodawania białka
charakteryzującego się pozytywnym oddziaływaniem na zdrowie
i funkcjonowanie człowieka.
Doszukując się korzyści z wprowadzenia modyfikacji w organizmach
roślinnych podkreśla się aspekt zwalczania szkodników, dzięki czemu uzyskuje
się wyższe plony z upraw oraz produkty charakteryzujące się wyższą jakością
i nie uszkodzone przez szkodniki. Znanym przykładem szkodnika niszczącego
od wielu lat kukurydzę jest omacnica prosowianka. Modyfikacja genetyczna
kukurydzy polegająca na wprowadzeniu do niej odpowiedniej toksyny
spowodowała możliwość niszczenia omacnicy (i owadów błonkoskrzydłych),
ale podkreśla się, że jest ona nieszkodliwa dla pszczół i ssaków.
Zwolennicy modyfikacji przekonują, że rośliny genetycznie
modyfikowane wykazują większą odporność na niekorzystne warunki
środowiska, a także na wirusy i grzyby, co pozwala na zmniejszenie ilości
używanych środków chemicznych, a więc potencjalnie mniejsze skażenie
środowiska naturalnego.
Organizmy czy też pokarmy zmodyfikowane genetycznie są w istocie
częścią przyrody, pojawiają się bowiem w następstwie spontanicznych
modyfikacji genów (mutacji). Dzięki coraz obszerniejszej wiedzy na temat roli
DNA oraz genów w żywych organizmach, naukowcy są w stanie coraz szybciej
uzyskiwać nowe i ulepszone odmiany (Anioł i in., 2007; Malepszy i in., 2009).
Przeciwnikami żywności zmodyfikowanej genetycznie są głównie
konsumenci, których świadomość z zakresu żywności i żywienia znacząco
wzrasta. Konsumenci poszukują dla siebie żywności bezpiecznej, czyli głównie
niezagrażającej ich zdrowiu. Takich konsumentów jest coraz więcej i co istotne,
są oni gotowi zapłacić znacznie wyższą cenę za żywność pozbawioną
modyfikacji (Żywność modyfikowana genetycznie, 2005). Popyt na żywność
tradycyjną i ekologiczną w Polsce charakteryzuje się obecnie niespotykaną
dynamiką wzrostu rzędu 20% rocznie.
Największe obawy dotyczą braku wiedzy o wpływie tego typu
żywności na człowieka, a rozpoczęcie badań naukowych nad żywnością GM
pod koniec XX wieku nie uprawnia do twierdzenia, że jest ona całkowicie
pozbawiona negatywnego wpływu na organizm człowieka. Przeciwnicy
podkreślają, że inżynieria genetyczna jest nauką stosunkowo młodą i dopiero
rozwijającą się i z jednej strony może fascynować, a z drugiej strony – może
przerażać.
Wśród najczęściej wymienianych zagrożeń dla zdrowia człowieka
wynikających ze spożywania żywności zmodyfikowanej genetycznie zalicza
się:
- zaburzenia odporności,
- zmniejszenie płodności,
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zaburzenia metabolizmu,
zaburzenia hematologiczne,
odporność na antybiotyki,
wzrost zachorowalności na nowotwory.

Przeciwników tej żywności niepokoi możliwość wywoływania alergii
(Józefucz i in., 2007). Ponadto przypuszcza się, że szkodliwe białka
wytwarzane przez same rośliny GMO, mogą zalegać w glebie i powodować
zachwianie równowagi w ekosystemie. Dla człowieka istnieje ryzyko, że
przeszczepione DNA może zostać wchłonięte przez komórki organizmu
człowieka lub stać się częścią genomu flory jelitowej. Bakterie mogą włączyć
do własnego chromosomu odcinki zewnętrznego DNA, aby wzbogacić własny
skład genetyczny i dzięki temu lepiej przystosować się do środowiska.
Do produkcji GMO używa się genów odpornych na antybiotyki, co
w konsekwencji może przyczyniać się to do uodpornienia się organizmu
ludzkiego na te farmaceutyki, które we współczesnych czasach służą do
zwalczania wielu chorób.
Zastrzeżenia wzbudza możliwa monopolizacja rynku po zastosowaniu
przez rolników materiału siewnego. Rolnicy, którzy chcieliby uprawiać
żywność genetycznie zmodyfikowaną, nie mieliby możliwości wykorzystania
swoich plonów jako materiału siewnego. Nasiona pod uprawę co roku należy
kupować od koncernu biotechnologicznego.
Europa jest nieufna wobec GMO. Przeciwnikami tych upraw i żywności
są szczególnie: Niemcy, Francuzi, Austriacy, Węgrzy, Grecy oraz Polacy
(Berger i Filimonow, 2004).
Jak dowiodło badanie opinii publicznej Eurobarometr realizowane
w krajach Wspólnoty w 2010 roku - Biotechnology Report 2010 (2011),
społeczny sprzeciw wobec zmodyfikowanej genetycznie żywności wynosi 61%.
W tym samym badaniu na zlecenie KE zadano pytanie: czy respondenci wierzą
w żywność GM? Okazało się, że 87%badanych nie wierzy, by żywność
genetycznie zmodyfikowana mogła być lepsza od produktów naturalnych
i tradycyjnych. Warto podkreślić, że przeciętnie 70-75% Polaków jest
przeciwko żywności zmodyfikowanej genetycznie. Sondaż przeprowadzony
przez PBS (Żywność modyfikowana genetycznie, 2005) pokazał, że 43%
badanych nie dokonałoby zakupu produktu spożywczego wiedząc, że zawiera
on składniki modyfikowane genetycznie, co również znalazło potwierdzenie
w badaniach Kosickiej-Gębskiej i Gębskiego (2008) zrealizowanych wśród
mieszkańców województwa mazowieckiego. Ponadto według danych PBS,
około 48% respondentów deklarowało, że do tej pory nie kupowało mięsa lub
produktów mlecznych wiedząc, że do ich wytworzenia użyto paszy zawierającej
składniki modyfikowane genetycznie. Przy czym 75% badanych uważało, że
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żywność modyfikowana powinna być oznaczana przez producentów (Żywność
modyfikowana genetycznie, 2005).
Wiedza społeczeństwa polskiego o GMO jest bardzo mała. Jak wynika
z badań przeprowadzonych przez Pentor w 2012 roku (Dąbrowska, 2012),
prawie ½ Polaków nigdy nie zetknęła się z pojęciem GMO, a spośród tych,
którzy coś wiedza na ten temat, zaledwie 2% badanych oceniło swoją wiedzę
jako dużą.
Przykłady
zastosowania
organizmów
zmodyfikowanych
genetycznie
W medycynie organizmy zmodyfikowane genetycznie znajdują
zastosowanie jako zwierzęta doświadczalne, używane do badania
i rozpoznawania ludzkich chorób. Wykorzystywane są do produkcji "nośnika"
molekuł leków i szczepionek. To właśnie w medycynie, jako w pierwszej
dziedzinie nauki zastosowano technikę tego typu. W 1977 r. w Genetech
wyprodukowano ludzkie białko, somatostatynę, używając zmodyfikowanej
bakterii. Rok później wyprodukowano ludzką insulinę, dopuszczoną do
sprzedaży w 1981 r.
Innym przykładem pokazującym wykorzystanie współczesnej inżynierii
genetycznej przeprowadzanej na zwierzętach a wykorzystywanej w przemyśle
farmaceutycznym jest genetycznie zmodyfikowany buhaj, zawierający gen
odpowiedzialny za produkcję białka lakoferytyny. Preparaty z jego udziałem
polecane są dla osób zagrożonych niedoborami żelaza, dla kobiet, po
przewlekłych chorobach wirusowych i bakteryjnych, dla osób starszych.
W przemyśle rolno-spożywczym modyfikacje genowe wykonywane są
na ok. 60 gatunkach roślin i są one związane z odpornością na szkodniki,
nadawaniem szczególnych cech, czy wzbogacaniem w substancje odżywcze,
takie jak witaminy i składniki mineralne. Przykładami takich produktów są
m.in.: pomidory, soja, kukurydza, ryż, owoce.
"Złoty ryż" jest jednym z największych osiągnięć biotechnologicznych.
Genetycznie zmodyfikowana odmiana tego zboża zawiera kilkanaście razy
więcej karotenu niż typowa odmiana. Naukowcy, którzy nad nią pracują, mają
nadzieję, że jego uprawa w krajach Trzeciego Świata, pomoże zmniejszyć
niedobór witaminy A u tamtejszych mieszkańców i uchronić ich przed ślepotą.
Zmodyfikowana kukurydza charakteryzuje się odpornością na owady wszczepiony został do niej gen odpowiedzialny za wytwarzanie białka, które
zjadane przez owada niszczy jego przewód pokarmowy co doprowadza go do
śmierci. Białko to "działa" tylko w organizmach niektórych, ściśle określonych
gatunków owadów-szkodników.
Truskawki po zastosowaniu modyfikacji osiągnęły wyższą słodkość,
później dojrzewają i są odporne na mróz.
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Afrykańscy naukowcy planują stworzyć genetycznie zmodyfikowane
sorgo. Nowa roślina dzięki zawartości dodatkowych witamin i metali ma
rozwiązać problem niedoboru mikroelementów afrykańskiej ludności, której
dieta jest oparta w znaczniej mierze na sorgo.
Znane są również badania, których celem jest zwiększenie zawartości
w roślinach genetycznie modyfikowanych witamin oraz pierwiastków, do
których można zaliczyć miedź, magnez, czy cynk (Abram i Crawley, 2000;
Ewen i Pusztai, 1999).
Modernizacja rolnictwa, wzrost produkcji, wydajności pracy
a światowy rozwój powierzchni upraw GMO
W rolnictwie, w ostatnim półwieczu, począwszy od zakończenia drugiej
wojny światowej nastąpiły w krajach gospodarczo rozwiniętych tendencje do
koncentracji przedsiębiorstw rolnych, do koncentracji firm pracujących na rzecz
rolnictwa i koncentracji instytucji naukowych zajmujących się problematyką
rolniczą. Wzrasta produkcja i wydajność pracy.
Jak pisze w ostatnio wydanej książce prof. dr hab., dr hc. Henryk
Jasiorowski (2011), wieloletni Rektor SGGW i również długoletni (12 lat)
Dyrektor Departamentu Produkcji Zwierzęcej w Centrali FAO w Rzymie,
szybkie zmiany wydajności światowego rolnictwa zawdzięczamy przede
wszystkim osiągnięciom nauki. 10 ton pszenicy z hektara, czy 10 000 kg mleka
rocznie od krowy, to wyniki wcale nie rekordowe, a osiągane często na dużą
skalę w intensywnych systemach produkcji, głównie w klimacie
umiarkowanym (Jasiorowski, 2011).
Warto podkreślić, że do tego wzrostu wniosła znaczny wkład również
mądra polityka rolna prowadzona w wielu krajach, szczególnie w USA i Unii
Europejskiej (Kosicki, 1998b; Kosicki, Kosicka, 2004; 2005).
Również w Polsce o roli nauki i przyszłości rolnictwa wiele się pisze i
dyskutuje. Na podkreślenie zasługują ostatnie dyskusje prof. H. Jasiorowskiego
i prof. W. Zientary zamieszczone w Agricoli – piśmie wydawanym przez
SGGW(Jasiorowski 2006; Zientara 2007).
Osiągnięcia nauki przyczyniły się znacznie do postępu w produkcji
rolniczej krajów rozwijających się, czego przykładem mogą być zdobycze tzw.
zielonej rewolucji, za ojca której uważa się prof. Normana Bourlag’a. W 1970
roku otrzymał on za swoje prace Pokojową Nagrodę Nobla, m.in. za
wyhodowanie metodami tradycyjnymi pszenicy wysokowydajnej, tzw.
meksykańskiej.
Dzięki wprowadzeniu nowych wysokowydajnych odmian, szczególnie
pszenicy i ryżu, nawadnianiu, stosowaniu nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin, nastąpiło wyraźne zwiększenie uzyskiwanych plonów. Indie
przestały nękać klęski głodu i stały się eksporterem pszenicy.
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Trzeba jednak zaznaczyć, że przełom spowodowany zieloną rewolucją
w rolnictwie należy zawdzięczać nie tylko prof. Bourlaglandowi, ale również
pracy 13 instytutów badawczych i różnych międzynarodowych zespołów
powołanych specjalnie dla tych celów przez Grupę Konsultacyjną (Consultative
Group of International Agricultural Research) (Jasiorowski, 2011).
Druga połowa XX wieku to przyspieszenie zmian w organizacji
i technologii produkcji rolniczej (Kosicki, 2003), w rozwoju rolnictwa
i konsumpcji żywności (Kosicki i Kosicka, 2003; Kosicki i Kosicka 2004;
Kosicki i Kosicka-Gębska 2006). Nieustająca pogoń za wzrostem wydajności
pracy, nowa technika i nowe technologie przyśpieszają ten wzrost. W ostatnich
latach ujawnia się znaczący wpływ globalizacji. Rynki i produkcja stają się
coraz bardziej zintegrowane. To gwałtowne przyspieszenie rozwoju
gospodarczego, m.in. poprzez wprowadzanie osiągnięć nauki do praktyki
sprzyjających rozwojowi nowoczesnych technologii w produkcji (Kosicki,
Kosicka, 2004). Zwiększa się moc i wydajność ciągników i innych maszyn
rolniczych. Pojawia się agregatowanie maszyn i wykonywanie podczas prac
polowych kilku zabiegów równocześnie. Po kombajnach zbożowych, które
wprowadzane w Polsce w latach 50. wzbudzały tyle sprzeciwu, pojawiają się
kombajny ziemniaczane, buraczane, samorozładowujące wozy paszowe, hale
udojowe, a ostatnio roboty udojowe, automatyka prac w szklarniach, rozwój
mechanizacji i logistyki transportu płodów rolnych.
Nowoczesna technologia produkcji rolniczej zapoczątkowana w latach
50. i 60. XX wieku w USA, o których autor pisał już w czasopismach
rolniczych w 1965 roku (Kosicki, 2003), została przeniesiona do Europy
i dostosowana do miejscowej skali produkcji. Najpierw do Holandii – kraju
nowoczesnego, intensywnego rolnictwa, charakteryzującego się dużą
wydajnością pracy, a później do innych krajów europejskich, także do Polski.
Wprowadzenie powszechnej mechanizacji i jej ciągłe doskonalenie
pozwoliło zmniejszyć w rolnictwie holenderskim zapotrzebowanie na pracę
ludzką w latach 1950-1980 prawie trzykrotnie w produkcji roślinnej, np. przy
zbożach – ze 132 godzin/ha do 44godzin/ha i pięciokrotnie w obsłudze krów
mlecznych – z 314 godzin/szt do 61 godzin/szt (Kosicki, 1997).
Wzrasta średnia powierzchnia gospodarstw. W USA, największym
światowym producencie żywności w latach 50.-80. podwoiła się ona i wynosi
obecnie około 188 ha. Również w krajach Unii Europejskiej następuje wyraźna
tendencja do zwiększania powierzchni gospodarstw. Np. we Francji, która jest
głównym europejskim producentem żywności w latach 1970-1995 wzrosła ona
z 21 ha do 38,5 ha, czy w Danii, słynącej również z dobrego rolnictwa – z 20,6
ha do 39,6 ha (Kosicki, 1998a).
W rolnictwie Europy dominuje wysoki stopień specjalizacji, osiąga się
wysoki stopień efektów produkcyjnych, dzięki wysokiemu poziomowi
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nakładów obejmującemu m. in. sztuczne nawozy mineralne, chemiczne środki
ochrony roślin, pasze treściwe pochodzenia przemysłowego i koncentraty
paszowe. Intensywność produkcji jest szczególnie wysoka w rejonach
o korzystnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych (Kosicki i Kosicka,
2004).
W 2000 roku, w krajach Unii Europejskiej, średnie plony ziemiopłodów
z hektara w dt były, z wyjątkiem rzepaku i warzyw ok. 100% wyższe,
w porównaniu z plonami uzyskiwanymi w Polsce. Niektóre z państw Unii,
charakteryzowały się bardzo wysokimi średnimi plonami i wydajnością
w produkcji zwierzęcej, np.:
- zboża: Belgia 80,3 dt/ha, Holandia 75,7 dt/ha,
- ziemniaki: Holandia 451 dt/ha, Belgia 444dt/ha,
- buraki cukrowe: Francja 750,8 dt/ha,
- roczna produkcja mleka od jednej krowy: Dania 7687 kg, Holandia 7268 kg,
Polska 3778 kg (Kosicki i Kosicka, 2004).
Poprawia się racjonalność żywienia zwierząt i ich wydajność.
Wprowadzany w USA, począwszy od lat 60. XX wieku system TMR (Total
Mixed Ration) z zastosowaniem wozów paszowych oraz automatycznych
dozowników pasz treściwych, znacznie usprawnił racjonalność żywienia
zwierząt, zapewnił wysoki wzrost produkcji i wydajności pracy (Jasiorowski,
2011).
Kukurydza i soja oraz ich przetwory stają się podstawą żywienia
zwierząt w intensywnych produkcjach. W Polsce nie ma zakazu karmienia
zwierząt hodowlanych zmodyfikowaną paszą. Przypuszcza się, że dzisiaj
w naszym kraju aż 80% pasz treściwych opartych jest na roślinach GMO.
Polska nie ma ich czym zastąpić. W Unii obowiązuje zakaz stosowania mączek
mięsno-kostnych, a rośliny strączkowe jako alternatywa, są produkowane u nas
w zbyt małych ilościach.
Śruta sojowa staje się jednym z podstawowych składników pasz
zwierząt. Pochodzi ona głównie z roślin genetycznie zmodyfikowanych,
szczególnie z USA, Brazylii i Argentyny, które to kraje w ostatnich latach
bardzo rozwinęły uprawy soi i kukurydzy GMO.
Analizując wielkość upraw roślin GMO na świecie, już od wielu lat
zauważa się znaczący wzrost ich powierzchni. Dane za 2010 rok dowodzą, że
w porównaniu z 2009 rokiem, nastąpił 10% wzrost powierzchni uprawy GMO
do 148 mln ha. W 2009 roku bowiem uprawy te zajmowały powierzchnię 134
mln ha, a dla przykładu w 1996 roku uprawy GMO zajmowały 1,7 mln ha.
Można stwierdzić, że w latach 1996-2010 nastąpił na świecie 87-krotny wzrost
powierzchni upraw roślin GMO. Jak podaje ISAAA w 2010 roku wzrosła z 25
do 29 liczba krajów, w których są uprawiane rośliny GMO (James, 2011).

145

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

Raport ISAAA dowodzi też, że uprawą GMO są przede wszystkim
zainteresowani właściciele małych i niezamożnych gospodarstw z krajów
rozwijających się. Stanowią oni ok. 90% wszystkich rolników uprawiających
rośliny genetycznie modyfikowane (James, 2011). Natomiast w państwach
rozwiniętych gospodarczo, jak np. w USA, uprawa roślin GMO ma na celu
wzrost plonów i wydajności pracy, oszczędność środków ochrony roślin,
obniżenie kosztów produkcji.
Głównymi państwami produkującymi rośliny GMO są Stany
Zjednoczone (66,8 mln ha), Brazylia (25,4 mln ha), Argentyna (22,9 mln ha),
Indie (9,4 mln ha), Kanada (8,8 mln ha), Chiny (3.5 mln ha), Paragwaj (2.6 mln
ha), Pakistan (2,4 mln ha), RPA (2,2 mln ha) i Urugwaj (1,1 mln ha).
Wymienione kraje określa się mianem mega krajów GMO ze względu na to, że
uprawy roślin tego rodzaju przekraczają w nich powierzchnię 50 tys. ha.
Najczęściej uprawianymi roślinami GM są: kukurydza (większość
produkowanej w USA jest zmodyfikowana), soja, rzepak, pomidory, ziemniaki,
bawełna, melony i inne owoce oraz tytoń.
Stany Zjednoczone są głównym producentem soi, ale mimo to nie
należą do największych światowych konsumentów tego rodzaju żywności.
Połowa amerykańskich zbiorów soi jest eksportowana za granicę, z pozostałej
części znaczna część jest zużywana do produkcji oleju spożywczego lub paszy
dla zwierząt. Dla porównania, w wielu regionach Azji przetwory otrzymywane
z ziaren soi są głównym produktem spożywczym.
Do krajów UE dopuszczone zostały do uprawy dwie rośliny
genetycznie zmodyfikowane: kukurydza z genem Bt oraz ziemniak Amflora. Są
one uprawiane w ośmiu krajach członkowskich, do których zalicza się:
Hiszpanię, Portugalię, Niemcy, Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię i Szwecję.
Według szacunków, kukurydza GMO rośnie w Europie na powierzchni ponad
91 tys. hektarów (James, 2011; Koniuch, 2011).
Nasuwa się pytanie, co powoduje, że w Europie i w Polsce,
w porównaniu z innymi regionami świata, tak wolno rozszerza się powierzchnia
upraw roślin GMO. Niektóre z przyczyn pokazuje prof. P. Węglański –
genetyk, prof. nauk biologicznych, wieloletni Rektor Uniwersytetu
Warszawskiego. Według tego autora, najistotniejsza z nich jest związana
z ustawodawstwem. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski są bardziej
restrykcyjne niż np. w USA. W Polsce, w przeciwieństwie do USA, proponuje
się poddanie wszystkich prac z zakresu inżynierii genetycznej, niezależnie od
tego, czy są prowadzone na rzecz przemysłu, rolnictwa, czy zdrowia, kontroli
Ministerstwa Ochrony Środowiska, które na sprawy GMO często patrzy przez
pryzmat ekologów, a nie lekarzy, czy biologów molekularnych. W USA
kontrole nad stosowaniem GMO sprawuje ten sam organ administracji (FDA),
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który zajmuje się bezpieczeństwem leków i żywności, a w przypadku upraw
GMO taką instytucją jest Departament Rolnictwa (Węglański, 2012).
Wnioski
Analiza przeglądu dostępnej literatury dotyczącej organizmów
zmodyfikowanych genetycznie i żywności zmodyfikowanej genetycznie nie
uprawnia do wyciągnięcia jednoznacznego wniosku wskazującego na
występowanie jedynie korzyści lub zagrożeń wynikających z ich bezpośredniej
konsumpcji. Konsumenci zasadnie czują niedosyt w przekazywaniu informacji
o tych produktach. Można przypuszczać, że problem ten będzie wzbudzał
jeszcze przez wiele lat kontrowersje, a jedynie przeprowadzanie badań
naukowych i dzielenie się ich wynikami ze społeczeństwem, może przyczynić
się do określonych postaw wobec nich i wzrostu poziomu świadomości
konsumentów.
Jak wykazuje doświadczenie wielu krajów świata, szczególnie USA,
największego producenta żywności, charakteryzującego się nowoczesnym
i wydajnym rolnictwem, uprawy roślin genetycznie modyfikowanych obejmują
w ostatnich latach coraz większe powierzchnie.
Streszczenie
Temat GMO stał się w ostatnich latach tematem często poruszanym przez
konsumentów, naukowców, czy polityków, a ponadto zagadnieniem kontrowersyjnym,
głównie ze względu na sprzeczność pojawiających się informacji, które pokazują
pozytywny lub negatywny wpływ produktów tego typu na zdrowie ludzi, czy też stan
i funkcjonowanie środowiska. Stąd też celem podjętych w artykule badań polegających
na przeglądzie danych literaturowych jest działanie zmierzające do podnoszenia
poziomu świadomości konsumenckiej poprzez pokazanie istoty modyfikacji
genetycznych, korzyści i zagrożeń związanych z nimi oraz możliwego zastosowania
i wykorzystania tych produktów w różnych dziedzinach.
Zgromadzone dane dowodzą, że na świecie powierzchnia upraw roślin
zmodyfikowanych genetycznie od wielu lat ulega systematycznemu wzrostowi. W 1996
roku wynosiła ona 1,7 mln ha, a w 2010 roku - 148 mln ha.
Pomimo wielu zakazów i uregulowań prawnych mających chronić granice
Polski przed organizmami zmodyfikowanymi genetycznie i żywnością zmodyfikowaną
genetycznie, wielu konsumentów jest przekonanych, że w naszym kraju są one
dostępne. Podejrzewa się, że produkty sprowadzane do Polski, takie jak: soja,
kukurydza, oleje, owoce czy czekolada mogą zawierać znaczne ilości substancji
pochodzących z upraw genetycznie modyfikowanych, a konsumenci spożywający te
produkty nie są świadomi ich obecności. Wiedza rolników i konsumentów o produktach
GMO kształtuje się wciąż na niskim poziomie.
Słowa kluczowe: żywność, żywność modyfikowana genetycznie, rolnictwo, przemysł
żywnościowy
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Summary
About GMOs has become in recent years, the subject frequently raised by
consumers, scientists, and politicians, as well as a controversial issue, mainly because of
the inconsistency of information emerging that show positive or negative impact of
these products on human health or condition and functioning environment. Therefore,
the aim of the article tests that rely on a review of the literature is the effect aimed at
raising consumer awareness by showing the essence of genetic modification, the
benefits and risks associated with them and the possible application and use of these
products in various fields. The collected data indicate that the area of genetically
modified crops for many years is systematically increasing. In 1996 it amounted to 1.7
million ha, and in 2010 - 148 million hectares.
Despite the many restrictions and regulations to protect the Polish borders
against genetically modified organisms and genetically modified foods, many
consumers are convinced that in our country they are available. It is suspected that the
products imported into Polish, such as soybeans, corn, oil, fruit and chocolate may
contain significant amounts of substances derived from genetically modified crops, and
consumers consume these products are not aware of their presence. Knowledge of
farmers and consumers about GMOs is still low.
Key words: food, genetically modified food, agriculture and food industry
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Antoni Krauz
Globalne i społeczne skutki zagrożenia narkomanią.
Przeciwdziałania prawne Polski i Europy
Global and social consequences drug abuse risk
anti-Polish and European law

Skala zagrożenia narkomanią wśród młodzieży szkolnej
Charakter zjawiska narkomanii rozpowszechniającej się wśród młodzieży
skierował poszukiwania jej przyczyn na problemy, które związane są z okresem
dorastania i dojrzewania oraz na zakłócony przebieg procesu socjalizacji.
Dorastający nastolatek jest jakby jeszcze w dzieciństwie, a z drugiej strony
wchodzi w świat dorosłych. Sytuacja ta sprawia, że może on odczuwać brak
swojego miejsca wśród rówieśników oraz w świecie dorosłych. Okres
adolescencji to czas rozwoju tych funkcji i właściwości człowieka, które
umożliwiają włączenie się w życie społeczeństwa ludzi dorosłych. O ile rozwój
fizyczny umożliwia podjęcie funkcji, które są przypisane ludziom dorosłym, to
rozwój społeczny i psychiczny jest znacznie zróżnicowany i opóźniony.
Zdaniem Z. Juczyńskiego zażywanie narkotyków jest najczęstsze wśród
ludzi młodych. Znaczący udział ma tu środowisko rówieśnicze wywierające
presję i namawiające do zażywania. Wykształcona w ten sposób subkultura
młodzieżowa ma własny system norm i przekonań. Zażywanie narkotyków jest
więc aktem manifestacji własnej odrębności wobec norm i przekonań świata
dorosłych [Juczyński, 2002, s. 47]. Wyniki raportu Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie na przełomie lat następująco przedstawiają stan
zagrożenia narkomanią wśród młodzieży szkolnej.
Pierwszym
ogólnopolskim
badaniem
spełniającym
warunki
międzynarodowej porównywalności i jednocześnie podjętym z intencją
śledzenia trendu było badanie ESPAD zrealizowane w 1995 r. na próbie
losowej uczniów klas I i III szkół ponadpodstawowych. Badanie to zostało
powtórzone w 1999 r. i 2003 r. Kolejne badanie z tej serii przeprowadzone
zostało w 2007 roku. Badanie objęło dwie grupy młodzieży - urodzonych
w 1989 i 1987 roku. Założono, że 95% tej młodzieży uczęszcza do szkół,
w zdecydowanej większości do trzecich klas gimnazjów i drugich klas szkół
ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika,
zasadnicze szkoły zawodowe). Założono objęcie badaniem próby o wielkości
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ok. 6500 uczniów, tj. ok. 224 klas szkolnych z obu poziomów 1. W odniesieniu
do zagadnienia wybrane wyniki badań, raportu ESPAD, które dotyczył
młodzieży gimnazjalnej przedstawia tabela 1, 2, 3, 4, 5:
Tabela 1. Używanie przetworów konopi w Polsce
Klasa

Czasookres

Kiedykolwiek w życiu
W czasie 12 miesięcy
Trzecie klasy
przed badaniem
gimnazjum
W czasie 30 dni przed
badaniem
Źródło: Instytut Psychiatrii i Neurologii 2.

1995
rok
10,1

1999
rok
15,1

2003
rok
19,2

2005
rok
14,2

6,9

12,3

14,5

10,0

3,1

7,4

8,3

4,3

Analiza powyższych danych ukazuje tendencję spadkową zażywania
przetworów konopi od roku 2003 z 19,2 do 14,2 w roku 2005.
Tabela 2. Używanie substancji kiedykolwiek w życiu w Polsce
Poziom
1995
1999
Nazwa substancji
klasy
rok
rok
Marihuana lub haszysz
10,1
15,1
Substancje wziewne
10,4
9,1
Leki uspokajające i nasenne bez
18,5
18,3
przepisu lekarza
Trzecie
Amfetamina
2,9
7,4
klasy
LSD lub inne halucynogeny
1,9
4,0
gimnazjum
Kokaina
0,8
1,9
Heroina
0,8
5,7
Ecstasy
0,8
2,8
Sterydy anaboliczne
2,8
3,4
Źródło: Instytut Psychiatrii i Neurologii

2003
rok
19,2
9,3

2005
rok
14,2
7,5

17,3

15,1

6,0
2,5
2,2
1,8
2,8
2,9

3,6
1,6
2,1
1,2
2,5
2,5

Analizując wyniki tabeli 2 można zauważyć, że badani najczęściej sięgają
po marihuanę i haszysz. Następne w kolejności są leki uspokajające i nasenne
oraz substancje wziewne. Od 2003 roku dane wskazują na tendencję spadkową
zażywania wymienionych w tabeli środków.
Według danych tabeli 3 najłatwiej dostępne są substancje wziewne, leki
uspokajające i nasenne oraz marihuana i haszysz. Miejscami gdzie najłatwiej
1
2

http://www.narkomania.gov.pl/espad.zip, dnia 20.01.2011 r.
Tamże.
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kupić można marihuanę lub haszysz w ocenie ankietowanych są: dyskoteka,
bar, mieszkania dealera oraz ulica i park. Respondenci wskazali również na
szkołę jako miejsce gdzie można kupić narkotyki. Według raportu porównanie
wyników badania z 2005 r. z wynikami badań wcześniejszych, tj. z 2003 r.,
1999 r. i 1995 r. napotyka bariery porównywalności będące wynikiem innego
terminu realizacji badania.
Pamiętając o tym zastrzeżeniu, wskazać trzeba na załamanie się trendu
wzrostowego używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Spadek
wskaźników dotyczy zarówno większości substancji legalnych (alkohol, tytoń),
jak i nielegalnych3. Zażywanie przez młodzież nielegalnych substancji
psychoaktywnych od początku lat 90. zyskiwało rangę priorytetową.
Tabela 3. Ocena dostępności poszczególnych substancji
Poziom
klasy

Nazwa substancji

Marihuana lub haszysz
LSD lub inny środek
halucynogenny
Amfetamina
Leki uspokajające lub
nasenne
Trzecie klasy
Kokaina
gimnazjum
Ecstasy
Heroina
Grzyby halucynogenne
Substancje wziewne
Sterydy anaboliczne
Źródło: Instytut Psychiatrii i Neurologii

1995
rok
6,3

1999
rok
11,5

2003
rok
15,7

2005
rok
12,3

3,3

7,3

8,6

5,3

4,7

10,4

11,8

8,5

16,5

17,4

19,6

22,9

2,6
2,4
3,8
X
25,7
6,1

5,8
7,2
6,0
9,9
30,7
11,8

8,3
9,6
8,5
10,8
28,6
13,8

6,2
8,1
6,7
8,5
31,6
12,2

Coraz więcej prowadzonych jest działań profilaktycznych skierowanych
do młodzieży, mających na celu uświadomienie jej, jakie są skutki zażywania
narkotyków oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą narkomania. Wydawać by się
mogło, że przy wykorzystaniu środków karnych nie jesteśmy w stanie
skutecznie kontrolować tego problemu. Dlatego też zasadnym jest rozwijanie
odpowiedniej profilaktyki zapobiegającej szerzeniu się narkomanii.
Optymistycznym jest to, że na podstawie w/w raportu zauważalny jest
pewien spadek wskaźników wzrostowych, wskazujących na używanie
substancji psychoaktywnych przez młodzież. Narkomania jest zwykle
wynikiem wielokrotnego zażycia środka uzależniającego, jedynie wyjątkowo,
np. przy zażyciu kokainy czy heroiny, rozwija się po jednorazowej dawce.
3

Instytut Psychiatrii i Neurologii, http://www.narkomania.gov.pl/espad.zip, dnia 20.01.2011 r.
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Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod
postacią obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej4, zaburzeń
krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości. Często staje się przyczyną wejścia na
drogę przestępczą.
Tabela 4. Rodzaje substancji - narkotyków
AMFETAMINA

ECSTASY

MARIHUANA

HASZYSZ

OPIUM

MORFINA

HEROINA

KODEINA

KOKAINA

CRAC

LSD

GRZYBY HALUCYNOG.

Źródło: www.wojsko-polskie.pl/wortal/Skins/default/download/03%20-%20NARKOTYKI%20%20PREZENTACJA%20(wp).pdf, dnia 12.12.2010r.
4

A. Olak, Bezpieczeństwo rodziny w warunkach zagrożeń, MAX-DRUK Rzeszów 2010, s.4144.
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Produkcja narkotyków, fałszowanie recept, kradzież leków w szpitalach
i aptekach, popełnianie przestępstw w celu uzyskania środków na narkotyki są
nieodłączną stroną uzależnienia. Zaawansowane stadium narkomanii jest ciężką
chorobą wyniszczającą organizm, prowadzącą do śmierci. Śmiertelność
u narkomanów jest bardzo wysoka (najczęściej w wyniku przedawkowania).
Metody leczenia są zazwyczaj nieskuteczne. Bardzo często zmiany psychiczne
i uzależnienie są nieodwracalne. Medyczne metody leczenia nie przynoszą
większych skutków. Nieco lepsze wyniki dają niekonwencjonalne metody
terapii polegające na długotrwałym odosobnieniu i oddziaływaniach
psychoterapeutycznych, połączonych z terapią pracą.
Ograniczenie narkomanii jest trudne, gdyż zyski z handlu, produkcji,
przemytu narkotyków są ogromne. Kartele narkotykowe działają sprawnie,
posługując się korupcją i przemocą. Poszczególne kraje w różny sposób
odpowiadają na problem narkomanii. Od kar długoletniego więzienia, a nawet
śmierci dla handlarzy, jak w części państw azjatyckich, po próby legalizacji
ograniczonej sprzedaży narkotyków miękkich (Holandia). Karalność dotyczy
czasami tylko handlarzy, producentów, a niekiedy również kupujących na
własne potrzeby. Skala zjawiska wzrasta, obejmując coraz młodsze dzieci5,
sytuację utrudnia fakt, iż wykrywalność uzależnienia we wczesnym stadium jest
sporadyczna ze względu na wielość stosowanych środków, brak wiedzy
opiekunów.
Tabela 5. Miejsce gdzie można łatwo kupić marihuanę lub haszysz
Poziom klasy
Miejsce
1999 rok 2003 rok 2005 rok
Ulica, park
20,5
22,8
20,4
Szkoła
24,1
23,4
17,7
Trzecie klasy gimnazjum
Dyskoteka, bar
29,6
32,3
34,0
Mieszkanie dealera
18,3
22,9
25,7
Źródło: Instytut Psychiatrii i Neurologii

Przeciwdziałanie w rozszerzaniu się narkomanii w Polsce
Współczesny człowiek jako istota społeczna jest przystosowany do życia
w obecnym społeczeństwie informacyjnym [por. Piątek, 2008, s. 169-178]. Aby
mógł bezkonfliktowo funkcjonować w społeczności ludzkiej, musi często
rezygnować z zaspakajania swoich potrzeb i celów indywidualnych, które
czasami z punktu widzenia interesu społecznego są szkodliwe. Kiedy występuje
sytuacja, że jednostka nie może powstrzymać się od działań społecznie
nieporządnych, wtedy następuje ingerencja państwa w sferę jej prywatności.
Celem tej ingerencji jest stanowienie prawa, które powinno być wypadkową
interesu ogółu i poszczególnych jednostek. Zjawisko narkomanii jest
5

A. Olak, Bezpieczeństwo rodziny w warunkach zagrożeń, MAX-DRUK Rzeszów 2010, s. 41-48.
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działaniem społecznie szkodliwym i w związku z tym wymagana jest
interwencja państwa w celu zwalczania i przeciwdziałania jej skutkom. Zarys
historyczny polskiego prawodawstwa odnośnie środków odurzających
przedstawiają następujące akty prawne, które regulowały tą problematykę od
czasów dwudziestolecia międzywojennego.
Pierwszymi aktami prawnymi w Polsce regulującym sposób kontroli
środków odurzających były:
1. Ustawa przeciwnarkotykowa z dnia 22 czerwca 1923 roku. Stworzyła ona
podstawy polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1928 roku
o uznaniu eteru etylowego i jego mieszanin za szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia oraz Rozporządzenie z dnia 20 lutego 1929 dotyczące
detalicznej sprzedaży substancji i przetworów odurzających.
3. Okólnik z 1935 roku w sprawie ścigania przestępstw związanych z
narkomanią.
4. Ustawa o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach
sanitarnych z dnia 08.01. 1951 roku.
5. Ustawa o zapobieganiu narkomanii z 08.01.1985 roku.
6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24.04.1997 roku6.
W chwili obecnej obowiązującym aktem prawny regulującym
problematykę środków odurzających, substancji psychoaktywnych oraz zasady
i tryb przeciwdziałania narkomanii, jest Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29.07.2005 r. (z póź. zm.), która zmieniła poprzednią ustawę z dnia
24.04.1997 roku. Jest to akt normatywny, który zakłada, że przeciwdziałanie
narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności
obejmuje swoją regulacją takie dziedziny jak:
1. Działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.
Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych. Ograniczanie
szkód zdrowotnych i społecznych.
2. Nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do
narkomanii.
Zwalczanie
niedozwolonego
obrotu,
wytwarzania,
przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może
prowadzić do narkomanii.
3. Nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie
może prowadzić do narkomanii7.
Ustawę cechuje to, że wymienia ona dużą liczbę podmiotów do
podejmowania działań, których celem jest ograniczenie zjawiska narkomanii
6
7

System Elektronicznej Informacji Prawnej LEX.
Art.2, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005, Dz.Us.179/1485/2005 r.
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w Polsce. Są to:
1. Przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art.2 pkt.
3-5 i 7-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. Szkoły
wyższe.
2. Zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające w ochronie zdrowia.
3. Jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej. Organy celne.
Jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze
i schroniska dla nieletnich.
4. Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie
i regionalne. Ośrodki polityki społecznej. Środki masowego przekazu8.
Podmioty te są zobligowane ustawowo do wypełniania określonych,
obowiązków. Ustawodawca określił też osoby i instytucje pozarządowe9, które
mogą brać udział w realizacji pewnych zadań, pomocnych w zwalczaniu
narkomanii. Ustawodawca przyjął, że tak znaczne rozszerzenie kręgu osób
uprawnionych może wpływać korzystnie na rozwój inicjatyw społecznych
w tym zakresie. Ustawa powołuje Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii, które jest podległe Ministrowi Zdrowia. Najważniejsze zadania
tego organu przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Zadania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Opracowywanie projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz
1. koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy współpracy z innymi
podmiotami
Opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
2.
raportu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Inicjowanie działań zmierzających do ograniczania używania środków
3.
odurzających substancji psychotropowych i środków zastępczych
Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych nad
4. problematyką narkomanii, w tym sporządzanie oceny epidemiologicznej zagrożeń
narkomanią
Inicjowanie prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi
5.
przeciwdziałaniu narkomanii
Dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych,
6.
rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod względem ich skuteczności
Opracowywanie standardów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz leczenia i
7.
rehabilitacji osób uzależnionych
Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania
8.
w zakresie przeciwdziałania narkomanii

8
9

Tamże, Art. 5.
A. Olak, Zjawisko przemocy w rodzinie, MAX-DRUK Rzeszów 2007, s. 121-166.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

158

Udzielanie pomocy fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, oraz
9.
podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-informacyjną, badawczą,
profilaktyczną, leczniczą, rehabilitacyjną i reintegracyjną
Współpraca z organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w
10.
zakresie przeciwdziałania narkomanii i likwidacji szkód nią wywołanych
Prowadzenie Krajowego Systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie
11. działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie
krajowym i międzynarodowym
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ważnym punktem ustawy jest zbiór definicji wyrażeń w niej użytych.
Wytłumaczenia pojęć, zawierających zarówno nomenklaturę medyczną,
chemiczną i prawniczą zostały tak sformułowane, by być zrozumiałymi dla
wszystkich, którzy potencjalnie będą z ustawy korzystać. Bez korzystania
z pomocy specjalistów innych dziedzin sformułowania zawarte w tym akcie
powinny być jasne dla prawników, lekarzy, przyrodników. Ustawodawca
poświęcił dużo uwagi problematyce prowadzenia działalności wychowawczej
i zapobiegawczej. Wskazał, jaka powinna być prowadzona pożądana
działalność zapobiegawczo-informacyjna i edukacyjna. I tak między innymi
wymienia: promocję zdrowia psychicznego, zdrowy styl życia, informowanie
o szkodliwości środków, których zażywanie może doprowadzić do narkomanii,
edukację psychologiczną i społeczną, działania interwencyjne.
Ustawa nakłada na ministrów: zdrowia, szkolnictwa wyższego, finansów
publicznych, spraw wewnętrznych, administracji publicznej, transportu, pracy,
nauki i sprawiedliwości, obowiązek stworzenia warunków do prowadzenia
badań naukowych nad problematyką narkomanii oraz badań statystycznych
i epidemiologicznych. Czwarty rozdział ustawy poświęcono postępowaniu
z osobami uzależnionymi. Ustawodawca przyjął słuszne założenie, że leczenie,
rehabilitacja i readaptacja są dobrowolne, a ograniczenie tej dobrowolności na
rzecz przymusu może odbywać się tylko wyjątkowo, na podstawie
szczegółowych unormowań. Jak ważnym problemem w skali kraju jest
narkomania może świadczyć fakt, że ustawodawca nałożył na jednostki
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli zadania, których celem jest
przeciwdziałanie rozszerzaniu się tego zjawiska.
Organem koordynacyjno doradczym w sprawach z zakresu
przeciwdziałania narkomanii jest Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
która działa przy Radzie Ministrów. Zadania tego organu określa art. 15 ustawy.
Rozdział 7 ustawy przedstawia skatalogowane czyny związane z narkomanią,
za złamanie których grozi odpowiedzialność karna. Należy tu zwrócić uwagę,
że przepisy są bardzo restrykcyjne w przypadku popełniania takich czynów jak:
posiadanie narkotyków, zbywanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
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wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
W dokumencie tym są również zapisy dostosowujące tą ustawę do
unijnych aktów prawnych. Ponadto istnieje też wiele rozporządzeń regulujących
postanowienia ustawy. Część tych rozporządzeń została wydana jeszcze w
okresie obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia
24.04.1997 roku. W poniższej tabeli przedstawiono spis rozporządzeń
wydanych w związku z w/w ustawą.
Tabela 7. Rozporządzenia wydane do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Nazwa
Dz.U./poz./
Lp
Czego dotyczy
aktu
Rok wydania
Postępowanie w celach szkoleniowych ze środkami 21/1761. Rozp
odurzającymi
26.01.2005
Podmioty uprawnione do przechowywania oraz 219/2231
2. Rozp
niszczenia środków odurzających
22.09.2004
Postępowanie w celach naukowych ze środkami 236/23703. Rozp
odurzającymi
28.09.2004
Warunki przechowywania przez apteki środków 37/323
4. Rozp
odurzających i substancji psychotropowych.
13.01.2003
Szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań z
działalności w zakresie wytwarzania przetwarzania lub 37/3255. Rozp
przerabiania środków odurzających i substancji 13.01.2003
psychoaktywnych
Warunki i tryb wydawania zezwoleń na wytwarzanie, 36/315
6. Rozp
przetwarzanie lub przerób środków odurzających, 13.01.2003
substancji psychotropowych
Szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń na 36/316
7. Rozp
przywóz z zagranicy środków odurzających
13.01.2003
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie obrotu 36/317
8. Rozp
hurtowego środkami odurzającymi
13.01.2003
Formy działalności wychowawczej i zapobiegania wśród 26/226
9. Rozp
dzieci i młodzieży zagrożeniem uzależnionej
31.01.2003
Rozliczenie kosztów badań do ustalenia zawartości 70/646
10. Rozp
alkoholu, środka odurzającego w organizmie
10.04.2003
Postępowanie z produktami leczniczymi podrobionymi, 21/181
11. Rozp
zepsutymi, sfałszowanymi, którym upłynął termin 20.12.2002
ważności zawierającymi środki odurzające
Określenie
składu
zadań
Rady
do
Spraw 17/188
12. Rozp
Przeciwdziałania Narkomanii
06.03.2001
Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych skazanych 101/1111
13. Rozp
za przestępstwa w związku z używaniem środków 29.08.2001
odurzających
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14. Rozp

15. Rozp

16. Rozp

17. Rozp

Wydawanie i cofanie zezwoleń na zbiór mleczka
makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy
konopi w celu prowadzenia badań naukowych
Wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, przywóz, przywóz
lub wywóz za granicę środków odurzających ,substancji
psychotropowych i prekursorów
Wykaz
specjalności
lekarskich
i
zawodów
niemedycznych do prowadzenia leczenia i rehabilitacji
osób uzależnionych.
Leczenie rehabilitacyjne i readaptacyjne osób
uzależnionych
w zakładach karnych i aresztach
śledczych

18. Rozp

Leczenie substytucyjne

19. Rozp

Leczenie rehabilitacyjne i readaptacyjne
uzależnionych w zakładach poprawczych
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40/473
04.05.2000
77/885
03.08.2000
70/830
04.08.2000
77/880
07.08.2000

77/873
06.09.1999
osób 88/991
18.10.1999

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Elektronicznego System Informacji Prawnej LEX

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, przedstawiającej,
w jaki sposób prowadzone są inicjatywy mające na celu zapobieganie szerzenia
się narkomanii w Polsce, możemy zauważyć, że problem ten potraktowany jest
bardzo poważnie. Polski system prawny szczegółowo określa sposoby działania
w wielu obszarach takich, jak: gospodarka, edukacja, nauka, medycyna,
samorządy, handel, prawo, które mają zapobiegać szerzeniu się narkomanii oraz
łagodzić jej skutki.
Międzynarodowe aspekty przeciwdziałania zagrożeniom narkomanii
Liczne wysiłki społeczności innych państw w zakresie walki
z narkomanią obserwujemy od dawna. Problematyka przeciwdziałania
i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami i substancjami psychotropowymi
jest też przedmiotem regulacji prawa międzynarodowego. Poniżej w ujęciu
chronologicznym przedstawiono najważniejsze międzynarodowe akty
i konwencje dotyczące tej problematyki począwszy od 1912 roku:
Tabela 8. Międzynarodowe akty prawne dotyczące środków odurzających
Lp
1
2
3
4

Nazwa aktu
Międzynarodowa Konwencja Opiumowa- Haga
Konwencja międzynarodowa dotycząca opium - Genewa
Konwencja o ograniczeniu fabrykacji i podziału środków
odurzających
Prot. umieszczający pod kontrolą międzynarodowe pewne
środki odurzające

Rok
wydania
23.01.1912
19.02.1925
13.07.1931
19.11.1948
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Jednolita konwencja o środkach odurzających
Konwencja o substancjach psychotropowych - Wiedeń
Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu
nielegalnego obrotu środkami odurzającymi

30.03.1961
21.02.1971
20.12.1988

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Elektronicznego System Informacji Prawnej LEX

W Unii Europejskiej została przyjęta w grudniu 2004 roku przez Radę
Europejską, Strategia Antynarkotykowa UE 2005-2012. Bierze ona pod uwagę
wyniki końcowej oceny postępów poczynionych w poprzednim okresie (20002004). Jej celem jest dodanie wartości krajowym strategiom przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad subsydiarności i proporcjonalności, określonych
w traktatach. Strategia ta obejmuje dwa generalne cele dla UE w odniesieniu do
narkotyków:
1. Osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności
społecznej poprzez uzupełnianie działań Państw Członkowskich w zakresie
zapobiegania i ograniczenia stosowania narkotyków, uzależnień oraz
związanych z narkotykami szkód dla zdrowia i tkanki społecznej.
2. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla ogółu społeczeństwa,
poprzez podejmowanie działań przeciwko produkcji, podaży oraz handlowi
transgranicznemu narkotyków, a także poprzez wzmacnianie działań
zapobiegawczych wobec przestępstw związanych z narkotykami dzięki
efektywnej współpracy między Państwami Członkowskimi.
Podążając za przykładem Unii Europejskiej, większość Państw
Członkowskich przyjęła Krajowe Strategie Antynarkotykowe. Z 29 państw
objętych niniejszym sprawozdaniem, 26 prowadzi krajową politykę
antynarkotykową według planu krajowego, strategii lub podobnego
dokumentu10.
Streszczenie
Niniejszy artykuł przestawia nowe symptomy i trendy występujące we
współczesnej narkomanii. Przedstawia obraz współczesnego Polaka narkomana, którym
jest osoba dorastająca w okresie transformacji społeczno ustrojowej w Polsce oraz
globalnej gospodarki wolnorynkowej, w globalnej wiosce. W chwili obecnej w okresie
swobodnego przepływu emigracji osób, symptomami narkomanii są: obniżanie się
wieku osób odurzających się, zmiana preferencji zażywanych środków oraz zmiany w
sposobie rozprowadzania narkotyków. Niepokojącym zjawiskiem społecznym Polski
i świata jest traktowanie zażywania narkotyków jako elementu stylu życia. Również
sprzedaż narkotyków jest obecnie drugim obok handlu bronią i ludźmi najbardziej
dochodowym interesem mafijnym. Narkotyki stają się powszechne, studenci, młodzi
ludzie biznesu nie traktują np. amfetaminy jako narkotyku, lecz jako środek
10

EMCDDA - http://annualreport.emcdda.europa.eu/pl/page006-pl.html, na dzień 25.07.2009 r
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pobudzający do większej wydolności organizmu albo dla relaksu i dobrej zabawy.
Kolejna kwestia, to sposoby przeciwdziałania rozszerzaniu się narkomanii w Polsce,
poprzez pojawienie się aktów prawnych regulujących tą problematykę w naszym kraju
oraz na płaszczyźnie międzynarodowej.
Słowa kluczowe: zagrożenie narkomanią młodzieży, rodzaje narkotyków,
przeciwdziałania narkomanii w Polsce i na arenie międzynarodowej.
Summary
This article Introduces new symptoms and trends occurring in today's drug addiction.
Presents a picture of contemporary Polish drug addict who is a person growing up in the
political and social transition in Poland and the global free market economy, the global
village. At the moment, during the emigration of free movement of persons, symptoms
of addiction are: lowering the age of drugs to change the preferences are taking
measures and changes in drug distribution. Polish disturbing social phenomenon and the
World is to treat drug use as part of lifestyle. Also, sale of drugs is now second next to
the arms trade and human. Drugs are becoming common, students, young business
people do not treat such as amphetamines as a drug but as a stimulant to greater
efficiency of the organism, or for relaxation and fun. Another issue is how to prevent
the spread of drug addiction in Poland, through the emergence of legal acts regulating
the issues in our country and at international level.
Key words: risk youth drug abuse, types of drugs, drug prevention in Poland and
internationally.
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Olak1, A. Bonusiak2

Zagrożenia w funkcjonowaniu organizacji związane z patologiami
kadrowymi
A threat to the functioning of the organization associated with the staff
pathology
Słowo wstępne
Określone patologie pojawiają się praktycznie w każdej organizacji – bez
względu na jej wielkość czy profil działania. Z racji, że faktycznym tworzywem
organizacji są ludzie, występujące patologie są zawsze ich dziełem. Oczywiście
pojęcie patologii organizacyjnej jest niezwykle szerokie – najczęściej jednak
przybiera ona formę szeroko rozumianego konfliktu między członkami
organizacji, który może mieć różny przebieg, natężenie, zakres oraz przedmiot.
Wynika to z tego, że ludzie w organizacjach kierują się w swoich działaniach
różnymi motywami, chcą osiągnąć różne cele, mają różne zapatrywania na
przebieg określonych działań itd. Ich postawy i zachowania mogą być jednak
mniej lub bardziej etyczne.
Jedną ze szczególnie niebezpiecznych patologii miejsca pracy jest
konflikt i mobbing3, który wykorzystuje mechanizm przemocy psychicznej.
Lekceważenie, upokarzanie, zastraszanie, pomniejszanie kompetencji,
izolowanie czy utrudnianie wykonywania pracy, to jedne ze stwierdzeń, które
stosunkowo dobrze oddają istotę tej patologii. Mobbing mogą stosować
zarówno przełożeni, jak i współpracownicy. Jego efektem jest swoiste
osaczenie ofiary, które może mieć dla niej szereg niebezpiecznych skutków
natury psychicznej czy zdrowotnej. Mimo że mechanizm mobbingu jest znany
od dłuższego czasu, to wspomniane powyżej działania zaczęto określać w ten
sposób stosunkowo niedawno. Poznano także nieco lepiej zakres tego problemu
w praktyce organizacyjnej.
Preliminary word
The definite pathologies appear at every organization practically without regard on her size czy the profile of working. With right, that men are
the actual material of organization, stepping out pathologies are their work
always. The notion of organizational pathology is unusually wide obviously 1
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the most often however she rises the form of wide understood conflict between
the members the organization, which can have the different course the,
intensity, the range as well as the object. This of this results, that men at
organizations act in their workings with different motives, different aims want
to reach, different views have on course definite workings of Their attitude and
behaviours can be however less or more ethical.
Conflict is with particularly dangerous pathologies of place of work one
and mobbing which uses the mechanism of psychical violence. The disrespect,
humilitating, frightening the, diminishing the competence, isolating czy the
making difficult of executing the work, then one with affirming which give
back creature of this pathology comparatively well. Mobbing can apply both
superior, as and collaborator. The encirclement the victim is his effect special,
who can have for her the row of dangerous results of psychical nature czy
wholesome. Despite, that mechanism mobbingu be well-known from longer
time, then remembered working was begun above defining in this way
comparatively recently. Range of this problem was has got to know also
somewhat better in organizational practice.
Konflikty
Konflikty są charakterystycznym elementem relacji międzyludzkich 4.
Pojęcie konfliktu najczęściej definiuje się jako jawną walkę między dwiema lub
więcej grupami należącymi do danej organizacji, lub między dwiema lub więcej
organizacjami5. W wymienionej definicji pojawiają się pewne uogólnienia pomija ona konflikty między jednostkami. Definicja ta kładzie nacisk na
konflikty grupowe - organizację też można postrzegać jako grupę ludzką, przez
co konflikt między organizacjami ma znamiona grupowego. W tym miejscu
należy określić, czym właściwie jest grupa.
Zgodnie z definicją socjologiczną, grupa to wszelki zbiór ludzi,
obejmujący co najmniej trzy osoby i wykazujący w swoim współżyciu,
postępowaniu i zachowaniu jakąś organizację społeczną. Każda grupa posiada
własną odrębność od innych grup i różnych zbiorowości, wyrażoną poczuciem
świadomości „my”6. Istotne jest także posiadanie przez grupę społeczną
pewnych ośrodków skupienia, którymi mogą być różnorakie idee, poglądy, czy
nawet miejsca, w którym dochodzi do spotkań członków grupy. Poza tym,
zazwyczaj grupa społeczna ma określone cele i zadania, które chce osiągnąć.
W swej organizacji wewnętrznej, każda grupa ma określoną strukturę - ważne
tutaj są takie elementy, jak: pozycja, rola, władza, wzory działania
4
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poszczególnych ludzi oraz formy kontroli7. Tworzenie się grup jest zjawiskiem
powszechnym i wynika ze specyfiki ludzkiej natury. Człowiek już w momencie
urodzenia staje się członkiem jednej z grup – rodziny, następnie w szkole, staje
się członkiem grup rówieśniczych. Praca zawodowa także wymusza
konieczność funkcjonowania człowieka w ramach kolejnych grup działających
tym razem w miejscu pracy. Aby o zbiorze ludzi można powiedzieć, że stanowi
on grupę, muszą być spełnione przynajmniej cztery warunki8: między tymi
osobami musi istnieć bezpośrednia interakcja, osoby te muszą mieć wspólny
cel, w zbiorze tym muszą istnieć normy, zbiór ten musi posiadać strukturę.
Każdą grupę cechuje odpowiednia zwartość, czyli solidarność grupy,
wskazuje ona na siłę wpływu grupy jako całości na poszczególnych jej
członków. Im grupa jest bardziej zwarta, to znaczy im pozytywniejsze są
odczucia członków grupy, co do przynależności do niej, tym większy jest
potencjalny wpływ grupy. Zwartość grupy rozwija się w sposób cykliczny, tj.
poszczególne osoby przystępują do grup, których członków podziwiają lub
z którymi się identyfikują. Gdy staną się uczestnikami grupy i poznają oraz
polubią pozostałych jej członków, poczucie ich identyfikacji z grupą narasta,
zatem zwartość grupy zwiększa się9. W przypadku przedsiębiorstwa, do
powstania różnego rodzaju grup przyczynia się w dużej mierze specyfika
procesu pracy, wymagająca bardzo często zbiorowego (grupowego) działania.
Dwa
główne
czynniki,
które
warunkują
powstawanie
grup
w przedsiębiorstwach to: organizacyjny i przestrzenny. Pracownicy wykonując
określone zadania powiązani są ze sobą funkcjami, które zmuszają ich do
nawiązywania bliskich styczności przestrzennych. Należy podkreślić, iż nie
każda taka styczność prowadzi do powstania grupy, ale niewątpliwie proces taki
może ułatwić10.
Sprowadzenie konfliktów organizacyjnych, przez Mary Hatch, wyłącznie
do aspektu grupowego oraz międzyorganizacyjnego nie wyczerpuje zatem
problemu, gdyż w organizacjach, powszechnie wstępują także konflikty między
jednostkami lub między grupą a jednostką. W tym kontekście, „pełniejsza” jest
definicja konfliktu organizacyjnego Charlesa Wankla. W jej ujęciu, konflikt
w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający
z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub
zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń.
Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa
lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych11.
7

Tamże, s. 37-39.
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Zbliżony charakter ma definicja Andrzeja Koźmińskiego i Włodzimierza
Piotrowskiego. Według tych autorów, konflikt organizacyjny to sytuacja,
w której co najmniej dwie wzajemnie od siebie zależne strony spostrzegają, że
ich wartości, cele, interesy, zadania, zachowania itp. są ze sobą sprzeczne.
Konflikt to zatem sytuacja, w której oponenci dostosowują wzajemnie swoje
zachowania, odwzajemniając reakcje i „wymieniając” emocje, niekiedy także
w formie agresji12. Po zdefiniowaniu pojęcia konfliktu organizacyjnego, można
już przejść do ogólnego scharakteryzowania poszczególnych typów konfliktów.
Wykorzystuje się tutaj różne kryteria klasyfikacyjne. Biorąc pod uwagę
podmioty zaangażowane w konflikt wyróżnia się konflikty13:
- Intergrupowe, czyli między grupami pracowników. Są to konflikty
działające najbardziej destruktywnie na załogę. Angażując większą
liczbę pracowników, mogą one doprowadzić do powstania
przeciwstawnych sobie obozów i tym samym osłabić spójność załogi.
Nie znaczy to oczywiście, że konflikty te spełniają tylko funkcje
negatywne. Współzawodniczące ze sobą i zwalczające się grupy
rozsadzają wprawdzie załogę przedsiębiorstwa, ale także równocześnie
dynamizują ją i niekiedy przyczyniają się skutecznie do jej
oczyszczenia z najbardziej „szkodliwych” ludzi.
- Interpersonalne, czyli między pracownikami. Konflikty między
jednostkami to konflikty, których źródeł trzeba szukać w przeróżnych
kolizjach osobistych interesów poszczególnych ludzi, w kolizjach ich
pragnień i aspiracji oraz ról społecznych. Ze względu na ograniczony
zasięg tych konfliktów, nie są one w zasadzie istotne dla rozwoju danej
struktury społecznej, ale w miarę zaostrzania się mogą wyzwalać
przecież różne namiętności innych ludzi, przyglądających się danemu
konfliktowi, ponieważ konflikty między jednostkami nie rozgrywają się
w próżni społecznej. Oczywiście w miarę angażowania się innych ludzi
tego typu konflikt może przeobrazić się w konflikt o szerszym zasięgu.
- Intragrupowe, wewnątrz grupy pracowników;
- Intrapersonalnej, czyli wewnętrzne (wynikające np. z konfliktu ról).
Innym kryterium klasyfikacyjnym konfliktów organizacyjnych jest ich
przedmiot. Biorąc pod uwagę to kryterium można wymienić14: konflikty
interesów (np. w miejscu pracy między zarządem a pracownikami lub ich
reprezentantami), konflikty poglądów (np. wartości, przekonań, ocen). Poza
wymienionymi powyżej klasyfikacjami konfliktów, socjologowie wyróżniają
12
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także konflikty15: jawne i ukryte, racjonalne i irracjonalne, twórcze i
destrukcyjne.
Konflikty jawne przejawiają się w otwartym działaniu jako strajk,
utarczki słowne, zażalenia, rywalizacje itp. Ujawniają się one na zebraniach,
naradach. Źródła przedmiotu konfliktu oraz sposoby jego rozwiązania są znane.
Rozwiązanie tego rodzaju konfliktu przyczynia się do rozwoju i postępu
w organizacji społecznej zakładu pracy. Z kolei konflikty ukryte to takie, które
nie mają charakteru otwartego działania. Świadomość konfliktu znajduje
odzwierciedlenie w złej atmosferze pracy, plotkach, rozgrywkach personalnych,
wzmożonej fluktuacji, absencji. Konflikty ukryte, jeśli są wywołane przez
niezbyt istotne przyczyny mogą z czasem same się rozładować. W przypadku
nasilenia się przyczyn konfliktu ukrytego, może przerodzić się on w ostry
konflikt jawny.
Konflikty, które mają obiektywne przyczyny, nazywa się racjonalnymi.
Natomiast te, które nie mają sensu, ponieważ polegają jedynie na
uprzedzeniach, wyładowaniu złości, zaspokojeniu nadmiernych ambicji określa się mianem konfliktów irracjonalnych. Te kategorie konfliktów są
również popularne w praktyce organizacyjnej.
Każdy konflikt, który w efekcie doprowadził do pozytywnego - ze
społecznego punktu widzenia - rozwiązania problemu kwalifikuje się jako
konflikt twórczy. Taki konflikt natomiast, który z powodu braku właściwego
rozwiązania działa rozkładowo na organizację zakładu i załogę, określa się
mianem konfliktu destrukcyjnego. Konflikty mają również swój zasięg i
wyróżniamy tutaj konflikty obejmujące całą organizację (makro), konflikty w
części organizacji (mikro)16. Kryterium podziału jest też ostrość konfliktu.
Wtedy można wskazać na konflikty antagonistyczne (właściwie niemożliwe do
rozwiązania, bo związane z fanatycznym wyznawaniem określonego poglądu,
którego nie można zmienić) oraz nieantagonistyczne (przyczyny konfliktu
można zniwelować).
Biorąc za kryterium trwałość wymienia się: konflikty stare, trwające
latami, konflikty świeże, pojawiające się i znikające praktycznie na bieżąco. Jak
zatem widać, konflikty organizacyjne mogą w różnorodny sposób
klasyfikowane. Bardzo często podziały te wzajemnie się uzupełniają oraz
nakładają. Wymienione typy konfliktów nie zostały przedstawione w porządku,
który odpowiadałby stopniowi ich ważności lub wskaźnikowi częstotliwości.
Brak odpowiednich badań uniemożliwia ustalenie takiego porządku. Nie jest to
zatem pełny wykaz wszystkich możliwych konfliktów organizacyjnych,
spośród tych, jakie uważa się za specyficzne dla zakładów pracy.
15
16
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Stosunkowo dobrze oddaje typologię konfliktów organizacyjnych podział
zaproponowany przez Jamesa Stonera i Charlesa Wankla. Zakłada on
następujące rodzaje konfliktów17:
- Wewnętrzny konflikt u danej osoby, występujący przykładowo w
sytuacji, gdy dana osoba nie wie, jakie wymogi powinna spełniać jej
praca lub, gdy oczekuje się od niej więcej, niż jest w stanie zrobić. Jest
to konflikt typowo psychologiczny.
- Konflikt między poszczególnymi osobami, wynikający z różnic
osobowości. W organizacji konflikty tego typu pojawiają się zazwyczaj
między osobami zajmującymi poszczególna stanowiska (np. między
kierownikami w wyniku nakładania się zakresów obowiązków).
- Konflikt między jednostką a grupą, spowodowany sposobem
reagowania poszczególnych osób na naciski grupy, których celem jest
wymuszenie konformizmu.
- Konflikt między grupami w tej samej organizacji. Przykładem może
być tutaj konflikt między kierownictwem i pracownikami.
- Konflikt między organizacjami. Przykładem tego rodzaju konfliktu
może być konkurencja między podmiotami działającymi w określonej
branży.
Widać zatem, że pojęcie konfliktu organizacyjnego jest złożone
i wieloaspektowe. W swojej istocie, konflikt pojawia się wówczas, gdy
sprzeczność poglądów pozostaje niezmieniona w pewnym okresie i w
konsekwencji doprowadza do działań wzajemnego zwalczania się. Fakt ten
powoduje dezorganizację istniejących struktur i utrudnia, a niejednokrotnie
uniemożliwia realizację celów organizacji, w których zaistniał. Walka, której
powodem jest zderzenie się interesu, ma swój początek w różnicy poglądów lub
różnicy zachowań. Różnice te mogą się utrzymywać, nie wywołując konfliktu.
Istnieje wiele różniących ludzi poglądów, jednak nie wywołują one konfliktu
i walki z niego wynikającej, gdyż nie naruszają wzajemnych interesów. Osoby
lub grupy, o przeciwnych poglądach oraz zachowaniach, mogą się tolerować,
będąc wobec siebie neutralnymi. Działania jako składowe zachowań powodują
początek konfliktu wtedy, gdy natrafią na opór, także działaniowy, innej strony
uznającej działanie wcześniejsze jako zagrażające jej interesowi.
Przyczyny konfliktów w organizacji mogą być różnorodne. W dużej
mierze wynikają one z szeroko rozumianej specyfiki organizacji. W tym
kontekście, większość przyczyn konfliktów będzie wynikać z „wadliwej”
struktury organizacyjnej i złych rozwiązań formalnych, ze złej organizacji pracy
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oraz z całej gamy trudności związanych z kadrami. Ricky Griffin wskazuje na
następujące, zasadnicze grupy przyczyn konfliktów w organizacjach18:
- Współzależność. Większa
współzależność potęguje
problemy
koordynacji, ale i zwiększa potencjał konfliktu. We współzależności
sekwencyjnej, praca przechodzi kolejno przez różne jednostki organizacji.
Konflikt może powstać w sytuacji, gdy jedna grupa wytwarza za dużą
ilość produkcji (druga grupa nie nadąża), zbyt małą (następna grupa nie
jest w stanie wykonać swoich zadań) lub też, gdy praca pierwszej grupy
jest nieodpowiedniej jakości.
- Różnice celów. Różne wydziały mają różne cele, które czasami nie dadzą
się ze sobą pogodzić. Przykładowo, marketingowy cel maksymalizacji
sprzedaży, osiągnięty częściowo przez zaoferowanie szerszego zestawu
rozmiarów, kształtów, kolorów i modeli, może stać w sprzeczności
z celem produkcyjnym polegającym na minimalizacji kosztów,
osiąganym częściowo dzięki wytwarzaniu długich serii ograniczonej
liczby pozycji asortymentowych.
- Konkurencja o zasoby. Większość organizacji — zwłaszcza naukowych,
szpitali, agencji rządowych i innych organizacji nienastawionych na zysk,
a także przedsiębiorstw w gałęziach schyłkowych — dysponuje
ograniczonymi zasobami, konkurencja o nie może być więc kolejnym
źródłem konfliktu. Także w samym przedsiębiorstwie może pojawić się
rywalizacja o zasoby, np. dział badań i rozwoju może domagać się
większych nakładów finansowych na opracowywanie nowych produktów,
tym samym, może wejść w konflikt z innymi działami przedsiębiorstwa,
które mogą również chcieć nasilić swoje działania i żądać dodatkowych
nakładów.
- Dynamika interpersonalna. Konflikty mogą też wynikać z dynamiki
interpersonalnej. Najbardziej ogólna sytuacja polega na tzw. zderzeniu
osobowości, kiedy ludzie nie mają zaufania do intencji partnera konfliktu,
nie lubią się wzajemnie albo z jakiegokolwiek innego powodu po prostu
nie mogą się ze sobą dogadać. Osoby szkolone w dziedzinie zarządzania
mogą nie lubić uczenia się rutynowych obowiązków administracyjnych,
podczas gdy członkowie wyższego kierownictwa mogą być przekonani,
że nowy narybek kadr menedżerskich powinien się uczyć fachu od
samych podstaw. Niektórzy ludzie mają naturę niezwykle konkurencyjną,
a więc konflikt może powstać wtedy, gdy dwóch menedżerów za wszelką
cenę chce dostać awans.

18

R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami ... dz. cyt., s. 545-546.
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Powyższą listę zasadniczych przyczyn konfliktów można uzupełnić,
przez wskazywane przez Jamesa A.F. Stonera i Charlesa Wankla, różnice
wartości lub poglądów. Różnorodnym celom członków różnych działów często
towarzyszą różnice postaw, wartości i poglądy, które również mogą prowadzić
do konfliktów. Na przykład, członkowie pionu technicznego mogą
przywiązywać wagę do wysokiej jakości wyrobów, złożonej konstrukcji
i trwałości, pracownicy zaś pionu produkcyjnego do prostoty konstrukcji
i niskich kosztów wytwarzania. Taka niezgodność wartości może prowadzić do
konfliktów. („Robienie tego waszym sposobem jest zbyt kosztowne”. „Ale
stracimy reputację wysokiej jakości, jeśli to będziemy robić po waszemu”)19.
Przyczyny konfliktów w organizacji można uogólnić i przypisać im pewne
charakterystyczne objawy. Przedstawia to tabela 2.
Tabela 2. Najczęstsze przyczyny konfliktów i ich objawy.
Przyczyny
Odmienne wartości cele i metody

Objawy
Ujawnienie się różnych osobowości i
zachowań
Za trudne zadania, niemożliwe do wykonania Walka o własną pozycję z firmie, nie
zwracania uwagi na sytuację zespołu
Kwestie związane z zarządzaniem
Walka o władzę, o przywództwo, brak
podziału obowiązków, brak zaufania do
przywódcy
Problemy komunikacyjne
Brak wymiany informacji, niejasne
zadania, procedury, różne oczekiwania
Problemy dotyczące lojalności
Brak lojalności wobec organizacji jako
całości, np. w stosunku do
poszczególnych jej części
Źródło: J. Szaban, Miękkie zarządzanie, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 170.

Reasumując, najogólniej przyczyny konfliktów w organizacji zakładu
pracy mogą być: subiektywne i obiektywne. Subiektywne źródła konfliktów
wynikają stąd, że każdy myśli i działa pozytywnie stosownie do tego, co
podnosi jego samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa, a z kolei reaguje
negatywnie na wszystko to, co jest lub wydaje się temu przeciwne.
Subiektywnym źródłem konfliktów są określone cechy charakteru każdego
człowieka, jego postawa, zachowanie się, opinie, cele marzenia życiowe,
oczekiwania i przewidywania wynikające z pracy w danym przedsiębiorstwie.
Z kolei obiektywne źródła konfliktów wynikają z rozmaitych
sprzeczności między potrzebami a możliwościami ich zaspokojenia,
19

J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie ... dz. cyt., s. 333.
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sprzeczności między jednostkowym interesem pracownika a ogólnie
sprzecznym
interesem
państwa,
sprzeczności
między
bieżącymi
a przyszłymi interesami pracowników itd. Obiektywne źródła konfliktów
znajdują się w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, w sprzecznościach
tkwiących w systemie technicznym, systemie ekonomicznym, systemie
społecznym, polityce personalnej, warunkach socjalno-bytowych, ogólnej
sytuacji kryzysu społecznego itp.20.
Grupy nieformalne
Grupy nieformalne - inaczej spontaniczne - powstają obok obowiązujących
uregulowań prawnych i regulaminów (odróżnia je to w sposób zasadniczy od
grup formalnych funkcjonujących oficjalnie w organizacji, gdzie ludzie siłą
rzeczy muszą ze sobą współpracować). Grupy takie są tworzone pod wpływem
działania różnych motywów , w celu zaspokojenia różnych potrzeb społecznych
i osobistych swoich członków21. Grupy nieformalne powstają w wyniku
wspólnych przeżyć, sympatii, wspólnych przekonań bądź interesów. Styczności
i stosunki między osobami wchodzącymi w skład grupy regulowane są poprzez
kontrolę nieformalną tzn. zaakceptowane normy współżycia grupowego 22,
zwyczaje przyjęte przez członków grupy bądź uznawane obyczaje23.
Grupy nieformalne24 przybierają określoną formę i reguły działania
w zależności od potrzeb ludzi, którzy je tworzą. Powstają one zawsze tam,
gdzie ludzie się stale spotykają i współdziałają. Członkowie grup nieformalnych
podporządkowują niektóre swoje indywidualne potrzeby potrzebom grupy jako
całości, w zamian za co grupa ich chroni i w razie potrzeby popiera.
Identyfikacja członków grup nieformalnych może się okazać już znacznie
trudniejsza, gdyż grupy takie mogą prowadzić działalność konspiracyjną i
niektórzy członkowie mogą oficjalnie ukrywać swoją przynależność do nich.
Cechą charakterystyczną grup nieformalnych jest także to, że ich
działania mogą mieć zarówno korzystny, jak i negatywny wpływ na
organizację. Niektóre wady i zalety grup nieformalnych mogą jednak być
zamienne, tj. potencjalne zalety mogą stać się wadami i na odwrót. Wszystko to
jest uzależnione od indywidualnego przypadku, w jakim działalność danej
grupy nieformalnej jest rozpatrywana.

20

H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy ... dz. cyt. s. 205.
Tamże, s. 42.
22
E. Socha, M. Wiater, Determinanty zachowań agresywnych wychowanków internatów i burs
szkolnych, MAX-MED. Rzeszów 2009, s. 19-20.
23
A. Bańka, M. Tarniowa-Bagieńska, Psychologia pracy ... dz. cyt., s. 148.
24
A. Olak, M. Wiater, J. Maślanka, Wokół rodziny i patologii społecznych, MAX-MED. Rzeszów
2008, s. 93.
21
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James Stoner i Charles Wankel wśród zalet grup nieformalnych
wymieniają następujące funkcje25:
- grupy nieformalne utrwalają wspólne wartości społeczne i kulturalne,
gdyż członkowie grup nieformalnych na ogół podzielają wspólne
normy i wartości. W codziennych kontaktach te normy i wartości
oddziałują na zachowania i następuje dalsze ich wzmacnianie. Należy
jednak podkreślić, iż nie wszystkie wartości mogą być zgodne
z interesem organizacji - jest to wtedy przejaw negatywnego
zabarwienia tej funkcji.
- Grupy nieformalne zapewniają społeczne zadowolenie, pozycję
i bezpieczeństwo - w dużej korporacji wielu pracowników uważa, że
dla pracodawcy są oni jedynie anonimowymi wykonawcami. W swoich
grupach nieformalnych zaś stanowią grono przyjaciół, dzielących się
żartami i troskami, niekiedy prowadzących wspólne życie towarzyskie
poza pracą. Grupy nieformalne zaspokajają ludzkie potrzeby przyjaźni
i wsparcia, dostrzegają indywidualność. Ułatwiają ludziom
utwierdzenie się w swojej tożsamości, określenie swojej pozycji oraz
zachowanie szacunku dla siebie w ramach tej tożsamości - zwiększa się
też poczucie bezpieczeństwa pracowników, co wynika z liczebności
grupy oraz psychologicznych korzyści płynących ze świadomości tego,
że inni są w takiej samej sytuacji.
- Grupy nieformalne ułatwiają porozumiewanie się członków między
sobą - członkowie grupy nieformalnej, dla zdobycia informacji
dotyczących ich spraw, tworzą własne kanały komunikacyjne obok
oficjalnie ustanowionych w organizacji. Mogą one także być
wykorzystywane do przekazywania informacji niezgodnych z interesem
organizacji, np. ostrzeganie przed planowaną kontrolą.
- Grupy nieformalne pomagają w rozwiązywaniu problemów - grupa
może poradzić sobie z troskami i problemami jej członków, np. grupa
może udzielać pomocy choremu członkowi grupy czy zbierać
informacje o podstawowym znaczeniu dla pracy lub interesów grupy.
Przykładem negatywnego aspektu tej funkcji dla organizacji może być
sytuacja, w której członkowie grupy maskują przewinienie jednego z jej
członków.
Jak widać, wymienione zalety grup nieformalnych mogą jednak
w określonych sytuacjach posiadać zabarwienie negatywne dla organizacji.
Wynika to z tego, iż grupy nieformalne powstają, aby przede wszystkim
zapewniać korzyści swym członkom, co nie zawsze idzie w parze z dobrem
organizacji i innych zatrudnionych w niej ludzi.
25

J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie ... dz. cyt., s. 410.
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Z kolei wśród zdecydowanych wad grup nieformalnych można
wymienić26:
- Konformizm, gdyż grupy nieformalne zazwyczaj działają jako grupy
odniesienia, skłaniając swoich członków do konformizmu. W pewnych
granicach jest to korzystne: wspólne normy i wartości mogą ułatwić
bieżącą działalność członka grupy, a nawet wyzwolić jego energię
twórczą w poszukiwaniu nowych sposobów wykonywania pracy.
Jednakże nadmierny konformizm może także zniechęcać go do
działalności innej, twórczej czy stanowczej, z obawy przed utratą
aprobaty grupy.
- Konflikt. Zapewnienie społecznego zadowolenia może ulepszyć
środowisko pracy, ale może też pozostawać w sprzeczności
z potrzebami kierownictwa.
- Sieć plotkarska, z którą styka się praktycznie każda organizacja. Jest to
system łączności grup nieformalnych, za pomocą której równie szybko
rozprzestrzeniane są prawdziwe i nieprawdziwe pogłoski. Gdy
pracowników nie informuje się na bieżąco o ich sprawach, mogą
rozprzestrzeniać fałszywe wiadomości, podminowujące morale lub
skłaniające ludzi do podejmowania błędnych decyzji.
- Opór wobec zmian. Utrwalanie wspólnych wartości integruje grupę
i zwiększa stabilizację sytuacji roboczej. Jednakże może też stanowić
przeszkodę w dążeniu do zmian, Na przykład nowo przyjęci
pracownicy, należący do grup mniejszościowych, mogą mieć duże
trudności zanim zostaną zaakceptowani przez istniejące grupy
nieformalne.
Oceniając, zatem znaczenie grup nieformalnych27 w organizacji trudno jest
jednoznacznie ocenić ich przydatność. Wiele w tym zakresie zależy od ludzi,
którzy je tworzą, od tego jakie założyli sobie cele do osiągnięcia oraz jakie
drogi wybrali do ich realizacji. Nie ulega wątpliwości, iż łączenie się
pracowników w grupy nieformalne umożliwia zaspokojenie wielu potrzeb
natury psychologicznej. W niejednym przedsiębiorstwie jednak działalność
grup nieformalnych ma charakter zdecydowanie negatywny. Dochodzi między
nimi do rywalizacji i konfliktów, które negatywnie odbijają się zarówno na
członkach grup, jak i funkcjonowaniu całej organizacji.

26
27

Tamże, s. 410-411.
A. Olak, Bezpieczeństwo rodziny w warunkach zagrożeń, MAX-MED. Rzeszów 2010, s. 29.
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Patologiczne zachowania pracowników
Jednostka przystępuje do organizacji z dość mocno utrwalonym zbiorem
wartości i postaw oraz z zasadniczo ukształtowaną osobowością. Choć wartości,
osobowość i postawy pracownika nie są ustalone raz na zawsze - w zasadzie są
dane jednostce w momencie, gdy staje się ona członkiem organizacji.
Interpretacja środowiska pracy (postrzeganie) wpływa na poziom motywacji
pracowników, na to, czego się uczą w pracy, oraz — stopniowo — na ich
indywidualne zachowania związane z wykonywanym zajęciem. Dodać tutaj
jeszcze należy posiadane zdolności celem podkreślenia, że efektywność pracy
zależy też od umiejętności i sprawności, jakimi może się wykazać jednostka,
przystępując do organizacji28.
Specyfika psychologiczna pracownika oraz jego dotychczasowe
doświadczenia mogą być często źródłem problemów. Wiele osób wnosi do
organizacji niewłaściwe wzorce w zakresie pracy. Przykładowo, starsi wiekiem
pracownicy mogą charakteryzować się tendencją do rutyny, którą „zarażają”
innych pracowników. W rezultacie może spadać efektywność i jakość pracy,
mogą pojawiać się sytuacje niebezpieczne, wypadki itd.
Szereg problemów wynika też ze wspomnianej specyfiki psychologicznej
pracowników. Może ona decydować o określonych zachowaniach w miejscu
pracy, np. skłonności do konfliktów, nieumiejętności współpracy z niektórymi
pracownikami, patologicznym relacjom wzajemnym (np. donosicielstwo,
złośliwość itd.). Generalnie chodzi tutaj o różnice w sposobie myślenia
i zachowania, odmiennością przekonań, zainteresowań i celów życiowych,
odmiennością wyznawanego światopoglądu i systemu wartości29, utrwalonego
sposobu bycia i percepcji sytuacji pracy, z ciasnotą umysłową, dogmatyzmem
i uprzedzeniami, z procesami starzenia się (konflikt między pracownikami,
młodymi a starszymi), z nieumiejętnością przyjmowania krytyki, brakiem
odporności na frustracje, rozbieżnością w ocenie cudzych i własnych
obowiązków, z nadwrażliwością na symbole zajmowanej pozycji, z potrzebą
przezwyciężania niskiej samooceny, infantylnie rozbudzonymi aspiracjami
itp.30
Problemem wielu organizacji są także używki w miejscu pracy. Mimo
wyraźnych zakazów i sankcji, wielu pracowników spożywa alkohol w miejscu
pracy (zakazy dotyczą coraz częściej także papierosów). Podobne problemy

28

S.P. Robbins: Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i Ska, Poznań 2001, s. 42-43.
Zob.: F. Kozaczuk, Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego,
Rzeszów 2006, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
30
J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji – konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój
organizacji, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001, s. 139.
29
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wiążą się również z narkotykami. Czasem pojawiają się jeszcze inne patologie,
np. molestowanie seksualne czy opisywany dalej mobbing31.
Nieodpowiednie relacje pracownik-organizacja
Każdą organizację można postrzegać jako grupę współpracujących ze sobą
ludzi. Współpraca ta, i w konsekwencji wspólne realizowanie określonych
działań i założonych celów, jest w pewnym sensie ogólną ideą funkcjonowania
każdej organizacji. Aby organizacja mogła funkcjonować jako całość, należy
w określony sposób kształtować zachowania i koordynować działania zarówno
poszczególnych pracowników, jak i całych grup roboczych. Tylko wtedy
organizacja będzie mogła funkcjonować jako system, który jest w stanie osiągać
założone cele. Bez określonej modyfikacji zachowań pracowniczych, osiąganie
zamierzonych celów organizacyjnych mogłoby okazać się niemożliwe. W tym
zakresie może jednak pojawić się wiele problemów.
Organizacje wykorzystują szereg formalnych systemów służących
modyfikacji zachowań pracowniczych. Szczególne znaczenie mają tutaj
przepisy prawa, które narzucają zarówno pracownikom, jak i pracodawcom
określone powinności, sposoby postępowania, wzajemne relacje itp. W polskich
realiach podstawę stanowi tutaj Kodeks Pracy32 oraz inne przepisy
szczegółowe. Na wstępie Kodeks Pracy określa podstawowe zasady prawa
pracy. W dalszych artykułach, omówiono w nim kwestie związane ze
stosunkiem pracy (m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
uprawnienia pracownika oraz pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, kwestie związane
z wygaśnięciem umowy o pracę itp.). Następnie Kodeks przedstawia zasady
stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz
spółdzielczej umowy o pracę. Kolejne kwestie zawarte w Kodeksie dotyczą:
wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą (np.
w okresie czasowej niezdolności do pracy, odprawy rentowe lub emerytalne
itd.). Poza tym, Kodeks określa także obowiązki pracodawcy i pracownika,
kwestie związane z odpowiedzialnością materialną pracownika, unormowania
czasu pracy oraz zasady udzielania urlopów pracowniczych. Następną istotną
kwestią zawartą w Kodeksie Pracy są: uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem, zasady zatrudniania młodocianych oraz kwestie związane
z BHP. Kodeks kończą przepisy normujące układy zbiorowe pracy, zasady
rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunków pracy, odpowiedzialność za
wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz określenie przedawniania
roszczeń.
31

A. Olak, F. Rejkowicz, M. Wiater, Mobbing & stres- Zjawisko czy rzeczywistość naszych
czasów, Rzeszów 2008, s.19-22.
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USTAWA z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.
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Szereg problemów w organizacjach pojawia się właśnie na tle praktycznego
stosowania obowiązującego prawa. Problemy, a także często i konflikty
powstają na skutek naruszania przepisów prawa przez pracodawcę, bądź przez
pracownika. Przykładem może tutaj być nierespektowanie wymogów
w zakresie BHP oraz warunków socjalnych, uchylanie się od płacenia
odszkodowań, niewłaściwe wynagradzanie za godziny nadliczbowe, łamanie
dyscypliny pracy, itp. Problemy te stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa
prawnego pracownika i są bardzo szkodliwe33.
Zauważyć trzeba, że przepisy prawne regulują w ogólny sposób kwestie
związane z relacją pracownik-pracodawca. Szczegółowe rozwiązania pozostają
w ręku pracodawcy, który może w określony sposób je kształtować
i dostosowywać do specyfiki swojej działalności. W zakresie modyfikacji
i kształtowania zachowań pracowniczych w przedsiębiorstwie, kluczowe
znaczenie mają działania w ramach systemu motywacyjnego – ich zakres jest
niezwykle szeroki i złożony.
Standardy w zakresie motywacji kadr zmieniają się w czasie.
Początkowo, kluczowe znaczenie przykładano do czynników materialnych
(głównie odpowiedniego poziomu płac), z czasem wraz z rozwojem teorii
i praktyki organizacji i zarządzania, wymiar motywacji uległ znacznemu
rozszerzeniu – oprócz czynników materialnych w motywacji, pojawiły się także
takie, które mają podłoże psychologiczne.
Współczesne systemy motywacyjne wykorzystują coraz częściej,
zarówno oddziaływanie materialne, jak i niematerialne w celu odpowiedniego
kształtowania zachowań pracowniczych. Motywacja materialna to głównie
wynagrodzenie pieniężne, które oczywiście może być w różnorodny sposób
naliczane. Znacznie szerszą grupę stanowią czynniki pozapłacowe – zarówno
materialne, jak i niematerialne. Bardziej szczegółowy podział pozapłacowych
czynników motywacyjnych przedstawia poniżej schemat nr. 1.

33
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Schemat 1. Charakterystyka pozapłacowych czynników motywacyjnych

Źródło: W. Kopertyńska: System motywacyjny w organizacji (II).
http://www.wiedzainfo.pl/ystem_motywacyjny_w_organizacji, z dn. 20.10.2010.

Ze schematu wynika, że motywacyjny wymiar może mieć szeroka gama
czynników – zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Z niewłaściwej
koncepcji poszczególnych działań regulujących relacje między pracownikami
i organizacją wynika wiele problemów. Przykładowo, problemy mogą pojawić
się na tle podziału korzyści materialnych związanych z pracą – dotyczą one
wtedy poziomu uposażeń, płac, nagród, premii, rozdziału prac zapewniających
wyższe zarobki, przyznawania świadczeń socjalnych itp. Problemy
i konflikty tej grupy wynikają bądź z błędów w podziale środków (np.
nadmierne uprzywilejowanie pewnych grup pracowniczych, premiowanie
i nagradzanie wciąż tych samych osób), bądź z podziału równościowego osłabiającego motywację, lub też z subiektywnej podejrzliwości i nieufności
pracowników wobec kierownictwa. Z uwagi na znaczenie konsumpcyjne tych
korzyści (dochody z pracy określają możliwości i stopień zaspokojenia
podstawowych potrzeb materialnych), a także znaczenie „symboliczne” stratyfikacyjne (dochody z pracy określają pozycję społeczną, prestiż oraz
poczucie ważności i użyteczności społecznej pracownika), problemy i konflikty
z nimi związane mogą być wyjątkowo ostre i uciążliwe.
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Częstym problemem jest też przyjęty w organizacji „mechanizm”
awansowania. Awans powszechnie uważany jest za formę oceny wkładu pracy,
postawy i zaangażowania, za wyraz zaufania - dążenie do awansu jest naturalną
potrzebą każdego pracownika. Awans zaspokaja potrzebę uznania, co daje
wiarę we własne siły, przekonuje o własnej wartości, wzmacnia poczucie
godności osobistej. Brak możliwości awansu, bądź nieprawidłowy awans innych (nie potwierdzony kwalifikacjami i osiągnięciami zawodowymi) odbiera
chęć do pracy, pozbawia pracowników inwencji i inicjatywy, czyni ich
apatycznymi i zgorzkniałymi, wzmaga poczucie krzywdy i niechęci do
przełożonych, a także do współpracowników34.
Podsumowując, znaczenie szeroko rozumianej motywacji jest niezwykle
ważne dla pracownika, gdyż zaspokaja szereg jego potrzeb. Ludzie nie pracują
za darmo - oczekują zapłaty: pensji, korzyści, możliwości awansu, uznania,
kontaktu społecznego itd. Jeśli pracownicy dostrzegają, że ich wysiłki są
właściwie oceniane, a wartościowe dla nich nagrody ściśle wiążą się z uzyskaną
oceną, to znaczy, iż kierownictwo stosuje optymalne zasady i systemy ocen
i wynagrodzeń. Dokładniej mówiąc, nagrody przyczyniają się do zwiększenia
wydajności i zadowolenia pracowników, jeżeli: są uważane przez pracowników
za sprawiedliwe, wiążą się z wydajnością oraz są dostosowane do potrzeb
jednostki. Takie warunki powinny łagodzić niezadowolenie wśród
pracowników, ograniczać absencję i rezygnacje z pracy oraz zwiększać
zaangażowanie w działalność organizacji. Jeśli warunki te nie są spełnione,
wzrasta prawdopodobieństwo bierności pracowników i słabej lub zaledwie
dostatecznej wydajności. Jeżeli pracownicy uważają, że ich wysiłki nie są
doceniane lub nagradzane, ale mają ograniczoną możliwość wyboru, to nie
rezygnują z pracy, ale mogą ją wykonywać znacznie poniżej poziomu swoich
możliwości35.
Generalnie organizacja powinna dbać o odpowiednią atmosferę oraz
zadowolenie z pracy. Atmosferę w pracy to nic innego jak ogół czynników
decydujących o jakości uczestnictwa poszczególnych pracowników w procesie
pracy. Korzystna atmosfera w pracy jest czynnikiem stymulującym działania
pracowników, którzy stają się bardziej aktywni i zaangażowani w pełnione
funkcje. Z kolei zła atmosfera pracy zniechęca do działania i sprawia, że proces
pracy niejednokrotnie staje się przykrą koniecznością. W skrajnym przypadku,
pracownik może nawet świadomie zrezygnować z pracy w danej organizacji.
Z pojęciem atmosfery pracy łączy się także satysfakcja z pracy, która rzutuje na
pozytywne lub negatywne uczucia i postawy wobec pracy. Satysfakcja z pracy
zależy od wielu czynników związanych z pracą, poczynając np. od miejsca
34
35
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parkowania samochodu do poczucia samospełnienia przy realizacji codziennych
zadań. Poza tym na satysfakcję z pracy mogą także wpływać czynniki
indywidualne, np. wiek, stan zdrowia, staż pracy, status społeczny itp.36.
Zadowolenie z pracy to również zaspokojona potrzeba przynależności,
ujawniająca się poprzez zapewnienie dobrej atmosfery pracy, zadbanie
o odpowiednie stosunki interpersonalne z innymi pracownikami, dobre relacje z
przełożonym, to również zaspokojona potrzeba samorealizacji, czyli możliwość
i perspektywa rozwoju w firmie, realizowania własnych możliwości,
podnoszenia kwalifikacji. Istotną kwestią jest, aby pracownik był przekonany
o tym, że jego praca jest odpowiedzialna, działania przez niego podejmowane
są ważne z punktu widzenia rozwoju firmy. Trzeba mu to odpowiednio często
powtarzać, nagradzać przez docenianie zwłaszcza gdy rzetelnie wykonuje
powierzone mu obowiązki. Podkreślić należy, iż samo nagradzanie przez
docenianie nie wystarczy, gdyż nikt nie oczekuje, że będzie pracował za darmo.
I nie chodzi tu o płacę zasadniczą, która jest czymś co występować musi, raczej
o coś ponad pensję, czyli tak zwane premie czy bonusy pieniężne traktowane
jako swojego rodzaju nagroda dla pracownika i jednocześnie motywator.
Pracownik, który jest nagradzany słownie i finansowo czuje się
dowartościowany, jednak w nagradzaniu pracodawca nie może przesadzać, lecz
zachowywać zdrowy rozsądek37.
Skuteczna i efektywna organizacja to taka, która wybiera właściwą strategię
osiągania celów, tworzy strukturę organizacyjną odpowiednią do realizacji
wybranej strategii i wyposaża się w skuteczne systemy informacji, planowania,
kontroli i zachęt umożliwiające wykonanie zadania38. Mówiąc o trudnościach
we wzajemnych relacjach organizacji i pracowników wspomnieć trzeba jeszcze
także o zmianach organizacyjnych. Wiele problemów związanych jest tutaj
z wprowadzeniem zmian technicznych i organizacyjnych. Źródłem napięć są
obawy pracowników (czasem słuszne, a czasem wyimaginowane), że
wprowadzana zmiana zmniejszy ich przydatność zawodową, szanse na awans,
zwiększy trudność pracy i uczyni ją bardziej uciążliwą, utrudni wzrost
zarobków, spowoduje utratę zajmowanej pozycji i posiadanych kontaktów
społecznych, narazi innych na straty itp. Sytuacji takich nie da się jednak
uniknąć, gdyż nie można wyeliminować ich źródła, ponieważ zmiany są
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D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2006, s. 296.
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Juralewicz I.: Pracownik zadowolony i niezadowolony z pracy,
http://www.hotjobs.pl/library.nsf/ zdn. 12.12.2010.
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D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania – jak kierować sobą, innymi i firmą, PWE, Warszawa
2004, s. 392.
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koniecznością rozwoju (strategią) i przystosowania przedsiębiorstwa do
wymagań i potrzeb rynku (marketing)39.
Problemy wynikające z realizowanych stylów kierowania
Wiele problemów wynika także z działań ludzi zajmujących stanowiska
kierownicze. Prawdą jest, że jedne osoby mają lepsze predyspozycje do
wypełniania ról kierowniczych, a inne gorsze. Predyspozycje do efektywnego
wykonywania obowiązków kierowniczych wydają się jednym z podstawowych
elementów budujących przywództwo organizacyjne. Często dochodzi do
nadużywania władzy, a wielu kierowników stosuje autokratyczne style
zarządzania. W ujęciu definicyjnym, styl kierowania jest utrwalonym sposobem
oddziaływania przełożonego na podwładnych tak, aby zachowywali się zgodnie
z jego wolą. W stylu autokratycznym lider sam podejmuje wszelkie decyzje i
mówi podwładnym, co należy robić. Przeciwieństwem stylu autokratyczne jest
przywództwo demokratyczne, w którym lider wraz z podwładnymi omawiają
problemy i wspólnie podejmują decyzje40. W ramach stylów autokratycznych
kierownik bardzo często dąży do całkowitego podporządkowania sobie
podwładnych, którzy bez dyskusji powinni wypełniać jego – nie zawsze trafne –
polecenia. Wielu kierowników nie ma zdolności przywódczych – nie potrafią
oni planować, organizować pracy, motywować podwładnych itd.
W kierowaniu niezwykle przydatna jest wiedza psychologiczna
i doświadczenie, ponieważ przedsiębiorstwo nawet w swych najmniejszych
jednostkach organizacyjnych stanowi zintegrowany zespół ludzi. Dodatkowo
należy podkreślić, iż każde przedsiębiorstwo jest specyficznym, a przez to
niepowtarzalnym, systemem społecznym obejmującym nie tylko system
stanowisk i pozycji społecznych, układ określonych grup zawodowych, ale
także mnogość różnorodnych stosunków międzyludzkich, których
uwzględnienie jest niezbędnym czynnikiem sprawnego zarządzania
i organizacji pracy. Powoduje to potrzebę indywidualnego podejścia
kierowników operacyjnych do sposobu zarządzania podległym im czynnikiem
ludzkim.
Faktycznie jednak, wielu kierowników popełnia szereg błędów. Wśród
najczęstszych błędów, jakie popełniane są przez kierowników, niezależnie od
kwalifikacji i szczebla w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa można
wskazać41:
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Odkładanie sprawy na następny dzień i w związku z tym nadmierne
gromadzenie się niezałatwionych spraw. Wynika to najczęściej
z charakteru kierownika.
Połowiczne wykonywanie pracy. Kierownik może wykonywać
równocześnie wiele rzeczy, ale do końca doprowadzić niewiele spraw.
Mając na uwadze wydajność pracy, zrealizowanie kilku zadań jest
istotniejsze niż rozpoczynanie wielu zadań, których nie udaje się
doprowadzić do końca.
Opracowywanie wszystkiego jednocześnie. Kumulując w tym samym
czasie rozwiązywanie wielu problemów, kierownik zmuszony jest do
koncentrowania uwagi raz na jednym, raz drugim zagadnieniu. Jest to
sytuacja częsta w przypadku kierowników obciążonych nadmiarem
obowiązków. Zwiększa to prawdopodobieństwo błędów, a także
niedokładnego wykonania zadania.
Chęć załatwiania wszystkiego osobiście. Kierownicy zbyt często
zajmują się sprawami, które z powodzeniem mogą powierzyć
podwładnym. Czynią tak dlatego, że są osobiście głęboko przekonani,
iż daną pracę tylko oni mogą wykonać.
Przekonanie, że dany kierownik wie wszystko najlepiej. Często, gdy
zachodzi potrzeba rozwiązań w sferze koncepcyjnej, kierownicy
podejmują się ich sami. Dokonują tego kosztem o wiele większego
nakładu czasu, czasem starają się wykonywać zadania w obcych im
dziedzinach, choć specjaliści mogliby je wykonać szybciej i lepiej.
Pretensje do wszechstronnej kompetencji. Przyczyną tego zjawiska jest
wadliwy podział kompetencji, nieprecyzyjne rozgraniczenie
obowiązków i uprawnień. Prowadzi to do rywalizacji osobistej,
podkopuje istniejące stosunki międzyludzkie, zwłaszcza wśród kadry
kierowniczej. Nieład kompetencyjny odbija się niekorzystnie na całej
organizacji.
Przerzucanie winy na innych. Występuje to najczęściej wówczas, gdy
realizacja ważnego zadania kończy się niepowodzeniem. Wtedy zdarza
się, że kierownik stara się przerzucić winę na inne osoby, w hierarchii
niżej stojące od niego.
Nieumiejętność zorganizowania sobie dnia pracy, zły rozkład
obowiązków.
Faworyzowanie niektórych pracowników, stawianie nadmiernych
wymagań innym.
Tolerowanie istniejących klik, realizujących własne cele, często
sprzeczne z interesem przedsiębiorstwa.
Chwiejność w zajmowaniu stanowiska dotyczącego da sprawy. Często
wynika to z charakteru kierownika.
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Brak krytycznego spojrzenia na osiągnięcia zespołu.
Zbytnia pewność siebie, pochopność w podejmowaniu decyzji bez
zasięgnięcia niezbędnej opinii współpracowników.
Bezkompromisowość postępowania, nieliczenie się z nikim, stawianie
ostrych i bezwzględnych wymagań w stosunku pracowników.
Pomijanie kierowników bezpośrednio odpowiedzialnych przy
wydawaniu decyzji i przeznaczaniu nagród.
Powodowanie stanów depresji u pracowników oraz stałe
niezadowolenie z każdego nawet najbardziej efektywnego działania,
malkontenctwo.

Lista błędów, które mogą dotyczyć pracy kierownika jest długa. Nie
wymieniono tutaj oczywiście wszystkim możliwych błędów, które mogą
zaważyć o zaniżonej skuteczności procesu kierowania. Wymienione błędy
wynikają zarówno z indywidualnych cech kierownika, jak i problemów
tkwiących w organizacji. Błędy kierowników w postępowaniu z pracownikami
niejednokrotnie pociągają za sobą skutki nie do naprawienia. Z drugiej jednak
strony, funkcjonowanie w skomplikowanej strukturze przedsiębiorstwa
(zarówno społecznej, jak i organizacyjnej) bywa dla kadry kierowniczej
poważnym źródłem stresu, co również niekorzystnie odbija się na stosowanych
praktykach kierowniczych, a także zwiększa ryzyko błędów.
Aby lepiej zrozumieć sens i znaczenie psychologicznych wytycznych
kierowania ludźmi, należy uwzględnić dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystkie
koncepcje zarządzania czy kierowania dotyczące takich rzeczy jak płace,
pobudzanie do pracy, przewodzenie, itp. są z reguły oparte na pewnych
koncepcjach psychologicznych, które stanowią w tym zakresie swoistą „ramę
teoretyczną” działania. Po drugie zaś, większość innowacji w kierowaniu
ludźmi ma swoje źródło w teoriach psychologicznych, gdyż dostarczają one
standardów, według których oceniane są pewne osiągnięcia w praktyce
zarządzania. Wśród najważniejszych psychologicznych problemów w praktyce
kierowania są: problem uczenia się i sposobu, w jaki zachowanie się jest
modyfikowane, rodzaje motywów inspirujących i ukierunkowujących
zachowania, sposób, w jaki ludzie kształtują swoje postawy do otaczającego ich
świata42.
Kolejnym szczególnie ważnym aspektem dla kierowników (zwłaszcza
operacyjnych) jest odpowiednia praktyczna wiedza związana z wykonywanym
zakresem obowiązków (oczywiście wiedza ta musi wykraczać także poza ten
zakres i dotyczyć całej organizacji, co ułatwia realizację wszelkich procesów).
Czasami jednak tak nie jest, co podważa autorytet kierownika w oczach
42
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pracowników. Niejednokrotnie nawet, to doświadczeni pracownicy dysponują
wiedzą szerszą od swoich przełożonych i to oni de facto powinni zajmować
określone stanowisko kierownicze. W sytuacjach takich często dochodzi do
konfliktów. Zespół czasem nie wie, czyją stronę wybrać, choć za kierownikiem
stoi władza formalna. W innym przypadku, zręczny kierownik może
improwizować przed swoimi przełożonymi i przypisywać sobie zasługi innych.
W każdym przypadku niekorzystnie wpływa to na pracę zespołu.
Problemy pojawiają się także w relacjach międzykierowniczych. Wynikać
one mogą z różnic między kompetencjami wyższego i średniego kierownictwa.
Niejednokrotnie się zdarza, że kierownictwo średniego i niższego szczebla
zarządzania często fachowo lepiej zna specyfikę produkcji niż władze naczelne
organizacji. Ta fachowa przewaga niższego kierownictwa powoduje, że u władz
naczelnych organizacji rodzi się często niepewność związana ze wzmacnianiem
się wpływów średniej i niższej kadry kierowniczej, która zgłasza roszczenia do
współdecydowania w kształtowaniu polityki i strategii przedsiębiorstwa.
W związku z tym, pojawiają się w pracy kierownictwa niższych szczebli takie
negatywne zjawiska, jak np.: próżnia informacyjna, niedostatek powiązań
służbowych, nieidentyfikowanie się z odgórnymi decyzjami, wzrost luki
partycypacyjnej, niekonsekwentność wymagań naczelnego kierownictwa,
niechęć do przejmowania odpowiedzialności, hamowanie inicjatywy
podwładnych, rozwój stosunków nieformalnych itp. To powoduje
w konsekwencji tworzenie się klik, rezygnację z pracy (niższego kierownictwa),
frustracje, poczucie niepewności, lokowanie zainteresowań poza miejscem
pracy.
Często problemy wynikają także z nierealnych oczekiwań kierowników,
braku aprobaty i akceptacji, „tłamszenia” pracowników (pozbawianie ich
uczestnictwa w procesie decyzyjnym), wymagania uległości, nadmiernej
biurokracji, restrykcyjnej kontroli, forsowania „na siłę” własnego zdania,
niejasnych
stosunków
nadrzędności,
podległości
i
kompetencji,
wieloznaczności i przeciążenie roli, braku poczucia przynależności do grupy,
brak pewności jutra itp. Przyczyną trudności może tutaj także być poczucie
zagrożenia kierownika ze strony kreatywnych podwładnych43.
Problemy złej organizacji procesu pracy
Wiele problemów w organizacjach wynika ze złej organizacji pracy.
Problem ten w szczególności dotyczy kierowników operacyjnych, czyli tych,
którzy bezpośrednio z pracownikami realizują określone zadania. Kierownik
operacyjny zazwyczaj w większym stopniu obcuje z podwładnymi niż
kierownicy wyższych szczebli (często wydają oni określone polecenia właśnie
43
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kierownikom operacyjnym i sami nie mają bezpośredniego kontaktu
z pracownikami). W przypadku zarządzania operacyjnego wszelkie interakcje i
działania nabierają praktycznego charakteru. Kierownikom operacyjnym, jako
praktykom zajmującym się procesami związanymi z bezpośrednią organizacją
pracy, powinno szczególnie zależeć aby procesy te przebiegały maksymalnie
sprawnie, przy minimalnych skutkach ubocznych, a szczególnie aby wszelkie
uwarunkowania związane z pracą były optymalne44.
Często jednak z różnych przyczyn tak nie jest. Częstym problemem
zarządzania operacyjnego może być niemożność zapewnienia zespołowi
odpowiednich zasobów do realizacji działań i stworzenia właściwych
warunków pracy. Czasem może być to wina kierownika operacyjnego, który nie
umie planować, jest nieterminowy, nie umie organizować pracy. W innym
przypadku problemy wynikają z samej organizacji jako całości, która nie potrafi
odpowiednio organizować pracy, mimo że kierownicy operacyjni usiłują
działać efektywnie. Znaczenie fizycznych warunków pracy i jej przygotowania
jest kluczowe. Postęp technologiczny i ustawodawstwo pracy przynosi coraz
większe osiągnięcia w zakresie polepszania fizycznych warunków pracy. Wśród
fizycznych warunków pracy można wymienić m.in.: rozmieszczenie
obsługiwanych urządzeń, ich stan techniczny łączący się bezpieczeństwem
pracy, wygodna pozycja pracy, odzież ochronna, oświetlenie pomieszczeń,
poziom hałasu czy ich wentylacja pomieszczeń. Innymi słowy pracownik na
miejscu pracy powinien mieć zapewnione wszystkie niezbędne czynniki dla
prawidłowego przebiegu danego procesu. Brak któregoś z tych czynników
może negatywnie wpływać na efektywność pracy i dyskomfort psychiczny
samego pracownika (np. praca w niebezpiecznych warunkach bez odpowiedniej
odzieży).
Niedostatki te, to także źle urządzone stanowiska pracy, przypisane im
niejasne zadania, niewłaściwy podział i koordynacja działań, uciążliwe warunki
pracy, powodujące fizyczną i psychiczną degradację pracownika, uboga praca,
pozbawiona wartości intelektualnych i funkcji autonomicznych, nadmierne
obciążenie bądź niedociążenie pracą, zagrożenie wypadkowe, izolacja, sztywno
uregulowany czas pracy (brak tzw. suwerenności czasowej), bałagan
i nieporządek, zły rozdział robót, złe zaopatrzenie. Wady w organizacji pracy
i produkcji powodują zagrożenie dla zdrowia, a często i życia pracowników, a
także dla ich interesów ekonomicznych, utrudniają wykonanie zadań, wywołują
niekorzystne zmiany w stanie emocjonalnym (wzrost pobudliwości, napięcia,
niepokoju, lęku, przygnębienia) powodują sytuacje konfliktowe45.
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Znaczenie tych kwestii znalazło odbicie w powstaniu różnego rodzaju
uregulowań prawnych, np. w postaci zestawień normatywnych (np.
warunkujących czas pracy, dopuszczalne stężenia określonych substancji,
poziom hałasu itp.). Zauważyć trzeba, że zła organizacja pracy może dotyczyć
zarówno konkretnych pracowników, jak i całych komórek organizacyjnych czy
wydziałów przedsiębiorstwa (także we wzajemnych relacjach). Problemy
wynikają, zatem ze złej współpracy międzywydziałowej, z rozbieżności celów
poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych zakładu (produkcja,
planowanie, zbyt, finanse, zaopatrzenie itp.). Przyczyną tych problemów jest nie
tylko zła organizacja produkcji (np. brak elastycznych systemów produkcyjnych), ale i zbyt mały kapitał własny przedsiębiorstwa. Nadmierne uzależnienie
kredytowe powoduje, że przedsiębiorstwo wprowadza oszczędności, nie
promuje innowacji, odkłada inwestycje, traci kontakt z postępem i traci
odbiorców, nie dba o warunki pracy i sprawy pracownicze itd.46
Jeszcze inny problem w omawianym zakresie dotyczy komunikacji
w przedsiębiorstwie, tj. przekazywania i interpretowania informacji.
Komunikacja i przepływ informacji wywierają bardzo ważny wpływ na
zachowania i postępowanie ludzi. Zła komunikacja, niedoinformowanie i
niewłaściwy jej przepływ (brak sprzężeń zwrotnych) powodują, że pracownicy
mają poczucie niepewności, nie ufają przełożonym, rywalizują ze sobą i myślą
tylko o własnych sprawach, przekazują przełożonym nierzeczowe, niepełne a
nawet fałszywe informacje, ważniejsze zachowując dla siebie, aby imponować
kolegom lub „podlizywać się” przełożonemu, zachowują się egoistycznie
i słuchają informacji nieformalnej (propaganda szeptana). Efektem tego jest zły
klimat w organizacji, atmosfera napięcia i nieufności, brak partnerstwa, niechęć
do współpracy i ponoszenia odpowiedzialności za wyniki oraz postępująca
dezintegracja zespołu i nasilenie się konfliktów47.
Inne problemy
Charakterystyczną cechą gospodarki światowej po II wojnie światowej
jest pojawienie się dużych korporacji gospodarczych, np. koncernów czy
konglomeratów. Z czasem, podmioty te przybrały postać organizacji
międzynarodowych. Opanowywały one różne dziedziny produkcji i uzyskiwały
dominującą pozycję ekonomiczną w gospodarce różnych obszarów
i segmentów rynku. Międzynarodowe korporacje rozwijały formy
długookresowego planowania, uruchamiały filie w różnych częściach świata,
coraz skuteczniej oddziaływały na układy cen, wywierały coraz częściej silne
naciski na rządy i ich politykę gospodarczą48. Duże międzynarodowe
46
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organizacje gospodarcze wykazują zaawansowany etap umiędzynarodawiania
działalności, który polega na funkcjonalnej integracji rozproszonych po świecie
jednostek organizacyjnych. Działalność badawcza, produkcyjna i handlowa
przedsiębiorstwa ulega fragmentaryzacji, a poszczególne zadania są
delokalizowane do tych jednostek, które są w stanie zrealizować je najbardziej
efektywnie w układzie globalnym. Działalność poszczególnych jednostek jest
organizowana, łączona i koordynowana w ramach transnarodowych sieci49.
W dobie globalizacji szereg problemów wynika ze wzajemnych kontaktów
pracowników wywodzących się odmiennych sfer kulturowych.
I tak, zachodnia kultura organizacyjna, choć nie każda, charakteryzuje się,
z grubsza rzecz biorąc, silnym indywidualizmem, niezależnością działania,
mobilnością i orientacją na sukces osobisty. Można mówić także o silnej - w tej
kulturze - tendencji do unikania niepewności i do podkreślania ideałów, misji
firmy50. W realiach takich, ważną kwestią staje się pozyskanie przez
organizację możliwie najlepszych ludzi – posiadających odpowiednie cechy,
umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Naturalnym staje się, zatem przykładanie
dużej uwagi do doboru kadr – kandydatów do pracy wnikliwie się analizuje tak,
aby wybrać możliwie najlepszych. W państwach zachodnich, firmy często
stosują działania ZZL zgodnie z modelem sita. Dla modelu tego
charakterystyczna jest rywalizacja miedzy kandydatami, (co często jest źródłem
wielu patologii). Przyjęcie do pracy nie kończy jednak rywalizacji - pracownicy
efektywni są awansowani, a słabsi odpadają. W codziennej pracy, pracownicy
muszą zatem rywalizować ze sobą.
Nieco inaczej jest w drugim zasadniczym obszarze kulturowym, tj.
w krajach Dalekiego Wschodu. Podkreślić tutaj trzeba ważność guanxi (czyli
dobrych stosunków międzyludzkich nazywanych częściej w krajach zachodnich
„znajomościami”) w praktyce funkcjonowania chińskich organizacji. Tam
większe znaczenie ma sieć powiązań międzyludzkich, niż daleko ważniejsze w
Europie i w USA alianse strategiczne firm. Inne znaczenie mają też dla
Chińczyków umowy. W krajach zachodnich obowiązuje zasada „pacta sunt
seruanda” (tzn. że należy przestrzegać podpisanych porozumień), podczas gdy
w Chinach zrozumiałe jest renegocjowanie umów np. w wypadku, gdy zmieniło
się kierownictwo czy układy międzyludzkie. Inna różnica dotyczy
rozwiązywania konfliktów w organizacji.
W kulturze zachodniej studenci zarządzania i menedżerowie uczeni są, że
konflikt może być konstruktywny, w związku, z czym czasem należy go nawet
stymulować. Dla Chińczyka nie stanowi kontrastu przeciwstawienie
niepewność - unikanie niepewności według dychotomii Geert Hofstede (czy
49
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konflikt - unikanie konfliktu); przeciwstawią sobie oni raczej konflikt
i harmonię, i sprzyjać będą funkcjonowaniu bez sytuacji konfliktowych, które
nigdy w tamtej kulturze nie są oceniane pozytywnie. Dążenie do harmonii jest
uważane za konstruktywne postępowanie i do niej się dąży, a nie do tego, by
unikać konfliktów, gdy się już pojawią.
W kulturach zachodnich daje się następujące wskazówki, rady, jak
rozwiązywać pojawiające się w firmie problemy. Najpierw trzeba problem
zidentyfikować, następnie zastanowić się nad alternatywnymi sposobami
rozwiązania problemu i po ich analizie podjąć optymalną decyzję. Tradycyjni
chińscy menedżerowie rozumują zupełnie inaczej - koncentrują się raczej na
tym, jak postępować, by problemy (rozumiane jako trudności) w ogóle się nie
pojawiały. Gdy problemu nie ma, nie trzeba go identyfikować, analizować itd.
Inne są kulturowe uwarunkowania zarządzania w Japonii. Chociaż jest to
kraj demokratyczny, życie ludzi jest w różny sposób regulowane, stylizowane
i sformalizowane - od urodzenia aż do śmierci. Charakterystyczne dla
japońskich stosunków pracy jest to, że pracownicy nie są zachęcani do
indywidualnych zachowań; przeciwnie, kładzie się nacisk na pracę zespołową, a
tym co motywuje, w negatywnym sensie, jest „utrata twarzy” wobec kolegów,
zespołu, kolektywu. Dla honorowego Japończyka jest to nie do przyjęcia.
Jednym z zasadniczych celów jest dla japońskich firm „seiko”, czyli wzrost,
osiąganie zysku. W organizacjach nie podejmuje się żadnych większych
przedsięwzięć, dopóki nie zostaną one przedyskutowane przez zarząd, związki
zawodowe, ministerstwo, banki itd. (to wstępne uzgadnianie nazywa się
„ringi”), Zabiegi takie zabierają sporo czasu, a w dyskusję włączani są także
młodsi pracownicy.
Styl kierowania jest na ogół autokratyczny, ale z silnymi elementami
paternalizmu. W wypadku trudności firma „uwalnia pracowników od
świadczenia pracy”, co nie oznacza, że ich definitywnie zwalnia. Często kieruje
się ich do innych prac, (w których, tak naprawdę, są zbędni) lub odsyła do
domu, płacąc im pensje i inne benefity. Takiej sytuacji japońscy pracownicy nie
znoszą, bowiem nie czują się dobrze nie pracując, nie znane jest im pojęcie
wykorzystywania okoliczności lub systemu na swoją korzyść. Często domy,
mieszkania pracowników należą do firmy, wszyscy razem wyjeżdżają na
kilkudniowe wakacje, a po pracy udają się z przełożonym na relaks, np. do
restauracji. Wpływ firmy na życie jej pracowników jest wyraźny, nawet
przemożny, a na lojalność kładzie się duży nacisk (nosi się np. w klapach
znaczki z logo firmy), podobnie jak na podporządkowanie się obowiązującym
regułom. Około 1/3 pracowników należy do związków zawodowych. Strajki
często mają miejsce w czasie przerw obiadowych — w ten sposób pracownicy
wyrażają swoje niezadowolenia, kierownicy odnotowują to i starają się wyjść
naprzeciw oczekiwaniom strajkujących a firma nie ponosi strat. Gotowość do
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strajkowania ogranicza w Japonii nie tyle obawa przed wyrzuceniem z pracy,
jak to ma miejsce w innych krajach, co raczej presja na podporządkowanie się
grupie, konformizm, a także rozumowanie w kategoriach szerszych niż własny
interes pracownika51.
Generalnie, zatem w organizacjach wschodnich dużą uwagę przykłada się
do kolektywizmu. ZZL przybiera zazwyczaj model kapitału ludzkiego. Model
ten preferuje kulturę organizacyjna opartą na lojalności, zaangażowaniu
i współpracy. Taki model zakłada przyjmowanie do pracy osób niekoniecznie
z wysokimi kwalifikacjami, ale otwartymi i chętnymi do samodoskonalenia.
Przewiduje długotrwały okres zatrudniania – często nawet dożywotnio.
Organizacja w zasadzie pełni funkcję opiekuńczą, zapewnia pracownikom
szkolenia i możliwości dalszej edukacji. Pracownicy są rzadko zwalniani,
przesuwa się ich na inne stanowiska, aż znajdą dla siebie odpowiednie
stanowisko.
Podsumowanie
Model kapitału ludzkiego zakłada, że człowiek jest z natury zdolny
i skłonny do rozwoju. W organizacjach takich przykłada się dużo uwagi do
grupowej organizacji pracy i współdziałania (np. koła jakości, stymulujące
innowacyjność i kreatywność pracowników). O ile w organizacjach zachodnich
najlepsi menedżerowi mogą awansować stosunkowo szybko, do
w organizacjach wschodnich jest to proces długotrwały, uzależniony od
doświadczenia, stażu pracy i szacunku innych. Firmy takie niejednokrotnie
przypominają rodzinę, względem, której należy być lojalnym. Sukces
organizacji jest sukcesem wszystkich pracowników, a nie tylko kadry
menedżerskiej. W kulturze wschodniej dużo uwagi przykłada się do
samodoskonalenia pracowników, sprawiedliwego oceniania, pozamaterialnego
motywowania itd. Zazwyczaj są oni także zaangażowani w kierowanie
organizacją i wytyczanie kierunków jej rozwoju.
Widać zatem, że w wymienionych obszarach kulturowych pojawiają się
znacznie odmienne zasady traktowania pracowników, a tym samym i ZZL.
W pewnej części, dochodzi jednak do swoistego zlewania się tych praktyk.
Organizacje wykazują złożoną strukturą wewnętrzną i angażują szereg
zasobów. Szczególne problemy pojawiają się jednak z czynnikiem ludzkim
organizacji – czyli jej załogą, wykonującą różnorodne zadania – w określonej
hierarchii, także przy niebagatelnym wpływie otoczenia. Załogę organizacji
można postrzegać jako typową grupę społeczną, gdzie pojawia się szereg
specyficznych relacji oraz określona hierarcha, normy itd.
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Każdy człowiek charakteryzuje się pewnym niepowtarzalnym zestawem
cech psychicznych, które „odbijają się” na zachowaniach innych ludzi. Nie
mniej jednak działa to na zasadach sprzężenia zwrotnego. Tym samym, załoga
organizacji stanowi specyficzną mozaikę społeczną, która funkcjonuje w mniej
lub bardziej efektywny sposób.
Miejsce pracy dotyka szereg patologii, które pojawiają się różnych
konfiguracjach i z różnym natężeniem. Przykładowo, niezwykle częstą
patologią organizacyjną są konflikty. Mogą mieć one zarówno charakter
jednostkowy (między dwoma pracownikami), jak i międzygrupowy czy
w układzie jednostka-grupa. Przedmiotem konfliktu może być zarówno
wykonywana praca, jak i specyficzne uwarunkowania psychologiczne (np.
różnica charakterów). Jak już wspomniano, różne też może być natężenie
konfliktu – drobna sprzeczka czy długotrwały konflikt rozsadzający organizację
od środka i destabilizujący jej funkcjonowanie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, konflikt, mobbing, pracownik, organizacja.
Key words: safety, conflict, mobbing, worker, organization.
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Mária Hudáková
Súčasné trendy vo vzdelávaní manažérov vo svete a na Slovensku
Actual trends in eduaction of managers in the world and in Slovakia
Úvod
V dobe vysokej konkurencie, kedy podniky disponujú rovnakými alebo
podobnými technológiami, rozhodujú o úspechu podniku predovšetkým
procesy, za ktorými stoji človek, či už sú to inovácie, zákazníci, výrobná ale aj
predajná efektivita a ďalšie. To je dôvod, prečo by podniky mali investovať do
rozvoja svojich zamestnancov. Investovanie do ľudských zdrojov vedie k ich
celkovému zhodnoteniu, ktoré sa konkrétne prejaví prostredníctvom zvýšenia
výkonu zamestnancov a úrovne poskytovaných služieb, zvýšenia
konkurencieschopnosti podniku, možnosti využitia vlastných zdrojov na
pokrytie potreby zamestnancov, sebarealizácii a spokojnosti zamestnancov, ich
lojality voči podniku, úspory času a finančných nákladov pri rozmiestňovaní
zamestnancov. Formovanie pracovných schopností prekračuje hranice
kvalifikácie a stále viac zahŕňa aj formovanie sociálnych vlastností a osobnosti
zamestnancov (správanie, postoje, motiváciu a pracovný výkon). Preto by sa v
súčasnosti vzdelávanie a formovanie pracovných znalostí a schopností malo
považovať za celoživotný proces a dôležitú súčasť personálnej práce.
Štandardné formy a Metódy vzdelávania zamestnancov
Problematikou foriem a metód vzdelávania sa zaoberá veľké množstvo
autorov. Efektívnosť vzdelávacích programov je teda vo veľkej miere
podmienená výberom vhodných metód vzdelávania zamestnancov, ktoré
predstavujú prostriedky a spôsoby využívané pri prenose a osvojovaní si
vedomostí, zručností, postojov a skúseností.
Pokiaľ ide o miesto vzdelávania, existujú dva spôsoby vzdelávania
zamestnancov [1]:
1. Metódy vzdelávania na pracovisku (in the job) – sú spôsoby vzdelávania
zamestnanca odvíjajúce sa v priebehu výkonu práce, obvykle vedené
skúsenejším kolegom alebo vedúcim nového zamestnanca, zamerané na
praktické zručnosti, napríklad vyučovaním či koučovaním manažérov,
zadanie špeciálnej úlohy alebo projektu, atď. Výhodou je reálnosť
podmienok a bezprostrednosť vzdelávania. Nevýhodou je, že manažéri nie
sú celkom kompetentní a vzdelávacia aktivita nedosiahne očakávaný
výsledok.
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Medzi najznámejšie metódy vzdelávania na pracovisku patria:
demonštrovanie, inštruktáž, koučovanie, mentorovanie, konzultovanie,
asistovanie,
rotácia
práce,
poverenie
úlohou,
pracovné
porady, sebavzdelávanie, atď.
2. Metódy vzdelávania mimo pracoviska (off the job) - odohráva sa
zvyčajne formou kurzov, školení či výcvikov. Je to veľmi efektívny spôsob
na rozvoj rôznych interpersonálnych či iných zručností, získavanie
vedomostí o produktoch alebo procedúrach organizácie a podobne. Viac sa
zameriava na odborné znalosti, využívajú sa najmä na rozvoj zručností
manažérov. Pri takomto vzdelávaní sa dosahuje najvyššia úroveň školiteľov
a poskytuje možnosť konfrontovať sa s manažérmi z iných organizácií.
Výhodou je používanie kvalifikovaných školiteľov. Nevýhodou je riziko
neprenesenia naučeného späť do reality konkrétneho pracovného miesta.
Medzi najznámejšie metódy vzdelávania mimo pracoviska patria:
prednáška, prípadová štúdia, simulácie, hranie rol, workschop, výučba
využitím techniky (dištančné vzdelávanie, elearning, videokonferencie),
školenie hrou (outdoor training), assessment centre (diagnostickovýcvikový program), atď.
Najvyužívanejšie formy a metódy vzdelávania zamestnancov
Rozvoj vedy a techniky v oblasti informatiky, globalizácie a procesy
internacionalizácie spolu so značnými sociálno-ekonomickými zmenami
ustavične kladú nové nároky na zdokonaľovanie manažmentu. Tie sa odrážajú
v hľadaní nových efektívnejších metód a techník riadenia a v zovšeobecňovaní
poznatkov praxe. Zastarané metódy, techniky a prístupy sa nahrádzajú novými,
ktoré zodpovedajú meniacim sa podmienkam. Súčasní manažéri sú tak
konfrontovaní s nepredvídateľne sa meniacimi prostredím. V 21. storočí musia
byť úspešné organizácie schopné sa rýchle učiť a reagovať. Učiaca
sa organizácia je taká, ktorá má schopnosť sa trvalo učiť, prispôsobovať a meniť
v svojom prostredí. Súčasťou zodpovednosti manažérov je vytváranie vhodného
prostredia, ktoré bude napomáhať učeniu sa v celej organizácii.
Uplatnenie uvedených metód vzdelávania je podmienené konkrétnymi
potrebami a podmienkami v organizácii (zloženie študijnej skupiny, ciele
programu, časový priestor na vzdelávanie, finančné a materiálne podmienky).
Vývoj však smeruje skôr k využívaniu aktívnejších metód vzdelávania a metód
vedúcich k sebarozvoju zamestnancov, ktorý sa takisto musí plánovať
a podporovať. Vzdelávacie aktivity je potrebné orientovať nielen na
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vedomostný profil zamestnancov, ale aj na ich hodnotový systém, čím sa
rozumie pôsobenie na celkovú kompetenciu jednotlivých zamestnancov. [5]
Vzhľadom na súčasné rýchle spoločenské zmeny, podliehajú dynamickému
vývoju aj formy a metódy vzdelávania zamestnancov. Rozvíjať obchodné a
prezentačné zručnosti či efektívne spôsoby zvládania stresu je možné aj
netradičným spôsobom. Medzi najvyužívanejšie formy a metódy vzdelávania
zamestnancov patria:
- koučovanie (Coaching),
- mentorovanie (Mentoring),
- vzdelávanie pomocou počítača - dištančné vzdelávanie, interaktívne
video, elearning,
- videokonferencie,
- diagnosticko-výcvikový program (Assessment Centre),
- vzdelávanie v teréne (Outdoor Training),
- vzdelávanie pri extrémnych situáciách (Outward Bound),
- zameriavanie sa (Focusing),
- MBA (Master of Business Administration).
Úspech pri uplatňovaní uvedených metód vzdelávania bude závisieť najmä od
celkovej koncepcie vzdelávania v organizácii, ale aj od úrovne lektorského
zboru, pružného reagovania na meniace sa podmienky v organizácii, miery
akceptovania potreby vzdelávania jednotlivými účastníkmi, informačného
prepojenie a koordinácie subjektov podieľajúcich sa na vzdelávaní,
rešpektovania stanoveného harmonogramu vzdelávania, celkových podmienok
na vzdelávanie, úrovne doplnkových služieb a priebežného monitorovania
priebehu vzdelávania ako východiska na prípadnú korekciu vzdelávacieho
procesu. [5]
Trendy vo vzdelávaní manažérov vo svete
Hospodárska kríza ovplyvnila takmer všetky procesy vo organizáciách.
A to nielen tie, ktoré boli priamo zasiahnuté. Slová šetriť, šporiť, znižovať
náklady sa skloňujú stále. Organizácie menia spôsoby prístupu k vzdelávaniu
manažérov v súvislosti s tým, ako im ekonomická realita vnucuje inovatívne
praktiky a postupy. A to ako samotným organizáciám, tak aj vzdelávacím
inštitúciám.
Prostredníctvom štúdie „The Institute of Executive Development“ sa zistilo, že
organizácie majú v súčasnosti problém so vzdelavaním. Na jednej strane
potrebujú dodať manažmentu elán nutný pre zmenu a nové stratégie, na druhej
strane sa rozpočty pre vzdelávanie a rozvoj manažérov neustále znižujú alebo
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jednoducho neexistujú. Štúdia „Cost Executive Development“ (Nákladovo
efektívny rozvoj manažmentu) bola spracovaná na základe poskytnutia
informácií od viac než 25 globálnych spoločností z Ázie, Ameriky a Európy,
ktoré pôsobia v 10 hospodárskych odvetviach. Táto štúdia poskytuje
nasledujúce kľúčové zistenia o aktuálnych trendoch vzdelávania a rozvoja
manažérov vo svete [10]:
- Ľudia s vysokým potenciálom rozvoja sa vzdelávajú virtuálne.
Počet ľudí s vysokým potenciálom rastie. Sú stále viac spokojní
s využívaním moderných technológií vo všetkých oblastiach podnikania,
vrátane oblasti vlastného rozvoja. Niektoré vzdelávacie inštitúcie pre „higpotentials“ v súčasnosti považujú moderné technológie za základný kameň
vzdelávacích a rozvojových aktivít. Tieto moderné technológie znižujú
časové zaťaženie manažérov, cestovanie, finančné náklady a prinášajú nové
rozvojové príležitosti pre globálnych poslucháčov.
- Modely poskytované vzdelávaním sa menia.
Pre nízke rozpočty a znižovanie počtov zamestnancom menia niektoré
organizácie svoje modely v oblasti poskytovania vzdelávania. Posielajú
inštruktorov a lektorov do jednotlivých oblastí miesto toho, aby účastníci
vzdelávacích kurzov cestovali do centrály. Tieto korporatívne programy
odstraňujú cestovné náklady účastníkov a znižujú čas strávený
zamestnancami mimo kancelárie, čo výrazne šetrí peniaze.
- Akčné vzdelávanie je bežnejšie.
V mnohých organizáciách je stále populárnejšie akčné vzdelávanie.
Rozvojový program je zaradený do reálnych pracovných činností a je tak
oveľa efektívnejší. Využitie akčného vzdelávania stúpa hlavne preto, že
vyžaduje málo priamych nákladov.
- Vedúci zamestnanci sa stávajú učiteľmi.
Aktívna účasť vlastných manažérov organizácie je ďalším spôsobom, ako
znižovať náklady na vzdelávacie programy a sprostredkovať skúsenosti
najlepších manažérov. Využívanie manažérov ako mentorov je výborným
spôsobom, ako šíriť znalosti v rámci organizácie a zdieľať získané
skúsenosti.
- Vzdelávanie a rozvoj sa robí na mieru jednotlivým zamestnancom.
Jednotné vzdelávacie programy pre rozsiahlejšie skupiny pracovníkov sa
dnes prehodnocujú. Organizácie majú záujem o programy presne zacielene
na rozvoj konkrétnych vybraných jednotlivcov, prípadne na menšie
skupinky manažérov.
- Vrcholoví manažéri na rozvoj zamestnancov majú obmedzené
možnosti.
Doba vyžaduje robiť strategické škrty pomocou analýzy nákladov, investícií
a priorít, a revidovať plány tak, aby sa udržala vysoká kvalita rozvoja vo
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vybraných oblastiach, avšak pri najnižších výdajoch. Často je potrebné
škrtať to, čo bolo naplánované, alebo zatiaľ nebolo zahájené, a pokračuje sa
iba v tých aktivitách, ktoré sú už rozbehnuté.
Informácie zo spracovanej štúdie ponúkajú aj súbor odporučení, ktoré majú
pomoc organizáciám prejsť krízou a dlhodobými zmenami v danom odvetví.
Potrebné je, aby organizácie:
- preskúmali nové technológie,
- preštudovali nové modely rozvoja,
- preskúmali potreby organizácie,
- vykonali kritickú inventúru súčasných programov vzdelávania a
rozvoja, či je vhodné niektoré z nich prepracovať alebo vyradiť,
- merali dopad účinnosti vzdelávacích aktivít zameraných na vedúcich
zamestnancov pomocou relevantných údajov.
Trendy vo vzdelávaní manažérov na slovensku
V súčasnosti sa nielen vo svete ale aj na Slovensku kladie dôraz na metódy
zdokonaľujúce prirodzené schopnosti a vrodené dispozície každého účastníka
vzdelávacieho tréningu. Dôležité je zamyslieť sa nad správnou voľbou
vzdelávania, ako aj výberom vzdelávacej organizácie. Na Slovensku
najfrekventovanejšou vzdelávacou aktivitou je vzdelávanie mimo pracoviska
(on the job training), potom vnútropodnikové tréningy, či návšteva externých
tréningov. Tradičnejšie vzdelávacie metódy, ako sú formálne vzdelávanie či
konferencie zostávajú stále populárne, ale využívajú sa však príležitostne.
Hlavný trend vzdelávania v súčasnosti spočíva vo vzdialení sa v klasickej
učebne. Čoraz väčší dôraz je kladený na líniových manažérov, nakoľko sú
v priamom dotyku so zamestnancami, ovplyvňujú produktivitu a úspech
jednotlivca, či tímu. Od nich sa očakáva, že budú čoraz viac preberať na seba
aktívnu rolu vo vzdelávaní organizácie. Najčastejšími aktivitami je posúdenie
hodnotenia výkonu, odsúhlasovanie osobných rozvojových plánov či
koučovanie svojich zamestnancov.
Aj na Slovensku sa v organizáciách čoraz viac presadzuje koučing. Je
využívaný príležitostne, častejšie sa realizuje formou líniových manažérov, než
externým koučom.
Tak ako v iných oblastiach života človeka, aj v oblasti vzdelávania sa
zodpovednosť za profesionálny a osobný rast prenáša na jednotlivca a to
formou e-learning či samovzdelávaním. Spoločnosti začínajú prinášať tréningy
na CD, či lekcie na webe (Web Based Training - WBT). Majú rôzny charakter,
niektoré sú platené a niektoré sa poskytujú zadarmo.
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Podľa prognóz odborníkov z oblastí vzdelávania budú interný koučing, elearning a metoring čoraz viac preferovanejšími metódami vzdelávania,
pretože sa pozornosť začína viac sústreďovať na jednotlivca a zároveň to
neprináša veľké finančné náklady pre organizáciu.
Vzdelávanie je potrebné vnímať ako bežný proces, v ktorom sa posudzuje
úroveň vstupov a výstupov tohto procesu. Z ich porovnania musí byť pridaná
hodnota, ktorú by si malo vedenie podniku ochotne kúpiť a rozumne do nej
investovať.
Ak si organizácie odmyslia zložité a nie príliš vypovedajúce možnosti merania
investícii do vzdelávania, je dôležité zamerať sa na dve základné oblasti:
1. Ako zabezpečiť, že nové získané znalosti zo školenia budú zamestnanci
v skutočnosti v praxi používať?
2. Koľko peňazí do rozvoja zamestnancov investovať a u koho školenie
nakúpiť?
Netreba zabúdať, že existujú aj chyby, ktoré manažéri robia pri vlastnom
vzdelávania sa a rozvoji. Podnik dostanú z problémovej situácie jedine takí
manažéri, ktorí majú aktuálne znalosti, vedomosti a skúsenosti. Ak to chcú
dosiahnuť mali by sa vyvarovať uvedeným chybám, ktoré sa najčastejšie
vyskytujú v oblasti ich vzdelávania [12]:
- ďalšie vzdelávanie nepotrebujem som tu predsa šéf,
- mám už predsa vysokú školu, potrebujem niečo ešte viac,
- vzdelanie je zodpovednosťou podniku, nie moje,
- v tomto roku som bol dvakrát na celodennom školení,
- urobím si MBA a budem „guru manažmentu“.
Záver
To čo dnes odlišuje víťazov od porazených sú vlastne informácie a znalosti. Z tohto
dôvodu je manažérske vzdelávanie pre udržanie konkurencieschopnosti podniku veľmi
dôležité. Efektívne výsledky a potrebná zmena vždy závisia od kvalitnej analýzy
vzdelávacích potrieb a od zvolenia vhodných foriem i metód vzdelávania. Dôležité je,
aby organizácie vedeli predvídať smer vývoja svojej oblasti podnikania a cielene na to
pripravili svojich zamestnancov a nielen odpovedali na objavujúce sa potrebné
zručnosti. Nie každá organizácia si to vie definovať. V ponuke je niekoľko vzdelávacích
inštitúcii, ktoré organizáciám môžu pomôcť. Organizácia však musí mať jasne
zadefinované, čo chce dosiahnuť. Pri výbere kvalitnej vzdelávacej inštitúcii treba
prihliadať nielen na atraktívnosť ponuky, ale aj na serióznosť a kvalitu lektorov, na
skúsenosti z tréningov.
Pokiaľ má vzdelávanie získať postavenie v organizácii, ktoré mu patrí, musí byť
vnímané ako dôležité a potrebné pre organizáciu, musí zabezpečiť naplnenie ich
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skutočných potrieb. Takýmto potrebám môže byť rozvoj, ktorý prinesie preukázateľnú
pozitívnu zmenu doterajšie praxe, motivácie ľudí sa rozvíjať, zefektívniť procesy,
zvýšiť produktivitu, motiváciou podporovať ostaný rozvoj, návratnosť investícii,
stabilita kľúčových pracovníkov a mnoho ďalších.
Summary
At present investing in human potential is considered to be the most important step for
enterprise competitiveness sustainment. Therefore the top managers should consider the
importance of education and its effectiveness for the enterprise. The goal of the paper is
to point out to the educational methods of employees in organizations, actual trends and
methods of managers' education in the world and in Slovakia. The organization changes
approaching to manager’s education in fact how the real economic situation provides
the innovated practices and procedures. The education change applies in the education
institute and in an enterprise education itself.
Presently not even in the world also in Slovakia we prioritize the methods where we can
perform the natural ability and birth given ability of each member of the course.
It’s very important thinking of the correct education way, furthermore, choosing the
right education enterprise. The most common education way in Slovakia is taking
education classes out of business place(on the job training), less common is taking
„inside education program“ and finally visiting outsource training education classes. In
majority the formal education and conference education are still very popular but they
usage it’s very occasional.
Different between winners and defeaters are in information worship and knowledge
owned. Consequently, in this way the manager’s education is very important to keep the
competitiveness sustainment in high level. Sufficient results and required changes
depend on qualitative analysis the education needs and from suitable forms and methods
of education. It’s very important if enterprise have prediction attitude in corporate
business way and being able to prepare their employees.
Key words: methods, education, manager, enterprise, trends
JEL kvalifikácia: M 53, M 12
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Łukasz Śliwiński
Informacja katastralna
Cadastral information
Wstęp
Rozwój społeczno-gospodarczy kraju jest ściśle związany ze zmianami
przestrzennymi, które zachodzą w wyniku prowadzonych inwestycji.
Inwestycje te dotyczące budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, estakad,
budynków mieszkalnych i użytkowych czy budowli o innym przeznaczeniu np.
stadionów, hal sportowych, parkingów podziemnych i nadziemnych itp.
posiadają ścisły związek z gruntem, na którym są realizowane. Z kolei grunt ten
stanowi fragment Ziemi, której zasoby powierzchniowe są ograniczone.
Szczególnie daje się to zauważyć w dużych miastach, gdzie ceny ziemi potrafią
osiągać niewyobrażalne kwoty, a inwestycje budowlane zaczynają piąć się w
górę, nad powierzchnię ziemi lub są realizowane pod jej powierzchnią. Skutkuje
to licznymi problemami w realizacji inwestycji, gdy inwestor nie posiada praw
do nieruchomości zajętych pod taką inwestycję lub gdy nie ma możliwości
określenia właściciela bądź władającego takiej nieruchomości. Ponadto
powstają sytuacje konfliktowe podczas realizacji inwestycji bądź podczas ich
eksploatacji i konserwacji, w przypadkach kiedy kilka obiektów budowlanych
jest realizowanych na różnych poziomach tej samej nieruchomości gruntowej.
Stąd wynika potrzeba coraz dokładniejszego określania i rejestracji granic
nieruchomości w przestrzeni oraz praw do nich.
Należy zaznaczyć, że rejestracja zasięgu praw do nieruchomości dotyczy
nieruchomości definiowanych jako części powierzchni ziemskiej stanowiące
odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynków trwale z gruntem
związanych lub części takich budynków, którymi są lokale będące przedmiotem
odrębnej własności. W wymienionym zakresie podstawowe założenia rejestracji
realizowane są obecnie przez system ewidencji gruntów i budynków oraz
system ksiąg wieczystych. Z kolei rejestracja powinna również dotyczyć innych
budowli, jak np.: obiekty liniowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu.
Artykuł niniejszy porusza problematykę szeroko pojętej informacji
katastralnej, niezbędnej do efektywnego zarządzania i gospodarowania
nieruchomościami. Wskazuje na źródła danych tworzących informację
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katastralną oraz na podstawowe cechy jakie powinna spełniać. W dalszej części
podkreśla potrzebę rejestracji zasięgu praw do nieruchomości zwracając uwagę
na historyczny aspekt katastru. Ewolucja katastru zawsze związana była
z dostosowaniem do aktualnych potrzeb gospodarczych i społecznych,
natomiast sposób realizacji uzależniony był od dostępnych technologii. Przyszłe
zamierzenia dotyczące problematyki rozwoju systemów katastralnych zostały
przedstawione na podstawie założeń Katastru 2014 opracowanych przez
Międzynarodową Federację Geodetów FIG. Zwrócono również uwagę na
realizację prac projektowych nad nowymi przepisami dotyczącymi odrębnej
własności obiektów budowlanych, jak również na prace nad budową
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Na zakończenie
wskazano potrzebę przyjęcia rozwiązań pozwalających na definiowanie
obiektów 3D oraz rejestrację zasięgu praw do nieruchomości w przestrzeni, tzw.
Kataster 3D.
Informacja katastralna
W Polsce pojęcie kataster pod względem prawnym i faktycznym
utożsamiane jest z ewidencją gruntów i budynków. Zgodnie z definicją zawartą
w Prawie geodezyjnym i kartograficznym przez ewidencję gruntów i budynków
(kataster nieruchomości) rozumie się jednolity dla kraju, systematycznie
aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich
właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających
tymi gruntami, budynkami i lokalami. W przywołanej definicji zauważyć
można zamienne używanie pojęć ewidencja i kataster. Naturalnie powstaje więc
pytanie czy pojęcia te są tożsame? Pojęcie ewidencja gruntów i budynków
funkcjonuje od czasu wydania dekretu o ewidencji gruntów i budynków w
1955r. Od tego czasu praktycznie przestano używać pojęcia kataster, co
prawdopodobnie było spowodowane względami ideowymi. Kataster większy
nacisk kładł na właściciela (własność prywatną), natomiast ewidencja gruntów
na przedmiot, jakim jest działka ewidencyjna, która była we władaniu
określonej osoby (WOLSKI, 2001). Jednak na potrzeby niniejszego artykułu
autor przyjął wyjaśnienie zawarte w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, iż
do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster
nieruchomości przez użyte pojęcie „kataster” rozumie się tę ewidencję.
W ogólnym rozumieniu ewidencja to zestawienie, wykaz rzeczywistego
stanu, przybytku i ubytku osób, akt, materiałów lub sporządzanie takich
wykazów1. Zatem ewidencję gruntów i budynków będzie stanowił zbiór danych
wzajemnie powiązanych między sobą tworzący informację katastralną
dotyczącą przedmiotu i podmiotu podlegającego ewidencji. Ogólny zakres i
1

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych – www.slownik-online.pl
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rodzaj ewidencjonowanych danych zawiera Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Mianowicie ewidencja gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym
obejmuje informacje dotyczące:
1. gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków
gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg
wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla
nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
2. budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych
i ogólnych danych technicznych;
3. lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
Natomiast zakres podmiotowy obejmuje informacje dotyczące:
1. właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych
i samorządowych – innych osób fizycznych lub prawnych, w których
władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;
2. miejsca zamieszkania lub siedziby osób wymienionych w punkcie 1;
3. wpisania do rejestru zabytków;
4. wartości nieruchomości.
Biorąc pod uwagę polskie uwarunkowania prawne i technologiczne o pełno
wartościowym systemie katastralnym, a co za tym idzie informacji katastralnej,
którą taki system będzie generował, możemy jednak mówić dopiero w
momencie połączenia dwóch rejestrów. Pierwszy to już wspomniany rejestr
ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości). Drugi to rejestr ksiąg
wieczystych prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości,
regulowany ustawą o księgach wieczystych i hipotece. Funkcją ksiąg
wieczystych jest przede wszystkim ujawnianie praw rzeczowych na
nieruchomościach. Obok prawa własności wpisuje się zatem do nich
użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe obciążające
nieruchomość, takie jak użytkowanie, służebności, hipoteka czy prawa
spółdzielcze do lokalu lub domu jednorodzinnego. W pewnych wypadkach
mogą być także ujawnione w księgach wieczystych prawa osobiste i roszczenia.
Przy czym podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z
katastru nieruchomości. Zatem mianem informacji katastralnej można określić
uporządkowany zbiór danych o nieruchomościach, pochodzących z różnych
źródeł, w którym elementy tego zbioru powiązane są ze sobą ściśle określonymi
relacjami.
Należy zwrócić uwagę, że ewidencjonowanie danych nie jest celem samym
w sobie lecz służy zdobyciu wiedzy, a następnie jej wykorzystaniu. Pozyskane
dane tworzą informacje, które powiązane relacjami dają wiedzę, a ta z kolei
prowadzi do mądrości [rys.1]. Wiedza wykorzystywana jest w procesach
decyzyjnych pozwalając na skuteczne dokonywanie wyborów, jak i
podejmowanie rozstrzygnięć, mierzonych obiektywnie stwierdzonymi efektami.
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Z kolei mądrość jest cechą indywidualną, niezależną wprost od ilości
pozyskanych danych i informacji, trudną do podzielenia się z innymi
(FELCENLOBEN, 2011, s.13-14).

Rysunek 1. Piramida mądrości. Oprac. na podst.Felcenloben, 2011, rys.1.1

W celu świadomego i racjonalnego podejmowania właściwych decyzji oraz
efektywnego zarządzania, informacja katastralna powinna być przede
wszystkim prawdziwa (aktualna, zgodna ze stanem faktycznym), szybka (na
bieżąco aktualizowana) i właściwa (znacząca dla podjęcia określonych działań).
Tylko taka informacja katastralna jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom
wielu procesom decyzyjnym.
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Rysunek 2. Cechy informacji katastralnej (oprac. własne)
Jak widać odpowiednio pozyskana i przygotowana informacja katastralna
może służyć różnym celom. Posiadając taką informację można skutecznie ją
wykorzystać do:
1. planowania gospodarczego,
2. planowania przestrzennego,
3. wymiaru podatków i świadczeń,
4. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
5. statystyki publicznej,
6. gospodarki nieruchomościami,
7. ewidencji gospodarstw rolnych.
Informacja
katastralna
ma
zatem
charakter
wielozadaniowy,
wykorzystywany w różnych dziedzinach zarówno przez jednostki sektora
publicznego, jak i prywatnego. Stanowi pewien szkielet i materiał wyjściowy
do wykonywania dalszych opracowań. Zatem istnieje uzasadniona potrzeba
pozyskiwania danych ewidencyjnych i prawnych w celu tworzenia z nich
informacji na potrzeby rozwoju gospodarki oraz zrównoważonego zarządzania
przestrzenią.
Historyczny aspekt katastru
Obecna formuła katastru ukształtowała się przez tysiąclecia odkąd człowiek
rozpoczął dokumentowanie zasięgu praw do gruntu. Przejście z koczowniczego
do osiadłego trybu życia powodowało naturalną konieczność dostosowywania
przestrzeni do potrzeb społecznych, ekonomicznych i gospodarczych. Było to
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m.in. realizowane poprzez tworzenie zasad, a później systemów dających
gwarancję ochrony prawa własności do gruntu.
O ważności tego problemu na przestrzeni dziejów może świadczyć fragment
instrukcji wydanej już około 1400 lat p.n.e przez Departament Pomiarów
Państwa Faraonów, w którym zapisano (BROCK, 2004): „Nie usuwać kamieni
granicznych na polach i nie zmieniać pozycji taśm mierniczych” [Amenhotope,
syn Kanakhta, Nauczania, Rozdział VI].
Początkowo głównym celem dokumentowania granic gruntów była potrzeba
wydzielenia z otaczającej przestrzeni gruntów należących do różnych
społeczności. Jednak w miarę postępu cywilizacyjnego i rozwoju społeczeństwa
zaczęto dokonywać coraz to bardziej dokładnych opisów działek gruntów, ich
pomiarów czy też rejestracji cen. Uzyskane w ten sposób dane stanowiły już nie
tylko gwarancję ochrony prawa własności ale zaczęto je wykorzystywać do
naliczania podatków. Powstała zatem konieczność tworzenia i bieżącej
aktualizacji rejestrów zawierających te dane.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w państwach, w których nie było
prywatnej własności w dzisiejszym rozumieniu, tworzone rejestry gruntów
miały jedynie charakter fiskalny. Cytując w ślad za Herodotem2, opisującym
króla Egiptu Sezostrysa „Król ten, opowiadali, rozdzielił kraj między wszystkich
Egipcjan w ten sposób, że każdemu dał równy czworokątny kawał gruntu i
stworzył sobie z tego dochody, każąc poddanym corocznie płacić podatek”
(Herodot, s.164).
Nie zmienia to jednak faktu konieczności weryfikacji i aktualizacji
rejestrów. O wadze tego zagadnienia może świadczyć kolejny zapis Herodota:
„Jeżeli zaś rzeka z czyjegoś gruntu coś urwała, to szedł on wtedy do króla i
donosił o wypadku. Wówczas król wysyłał ludzi, którzy mieli rzecz skontrolować
i odmierzyć, o ile mniejszym stał się grunt, ażeby poszkodowany na przyszłość
płacił czynsz swój w stosunku do ustalonego podatku”. Mając na uwadze
współczesny ustawowy zapis Prawa geodezyjnego i kartograficznego - art. 22
ust.2 można stwierdzić, jak niewiele zmieniło się do chwili obecnej w zakresie
zasad i potrzeb aktualizacji danych ewidencyjnych. W przywołanym przepisie
mamy bowiem zapis, że właściciele lub władający nieruchomościami są
obowiązani zgłaszać wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i
budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Analizując rozwiązania katastralne stosowane historycznie jak również
obecnie nasuwa się wniosek, iż stanowiły one ważny element technologiczny
rozwoju państw. Jako przykład podać można ziemie polskie, gdzie w czasie
2

Herodot - historyk grecki ur. ok. 484 p.n.e. w Halikarnasie, zm. ok. 426 p.n.e. Jedynym
zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, opisująca także geografię i
historię Hellady, Persji i Egiptu oraz okolicznych krain, zatytułowana Dzieje

207

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

zaborów funkcjonował dawny austriacki kataster podatku gruntowego oraz
pruski i niemiecki kataster podatku gruntowego i budynkowego. Z kolei na
ziemiach obejmujących były zabór rosyjski, gdzie nie istniał żaden system
katastralny (z wyłączeniem tzw. „katastru zamoyskiego”), naliczanie podatków
dokonywane było w sposób mało usystematyzowany, a przy okazji
niesprawiedliwy (Hycner, 2004, s.15-17). Pozostało to nie bez znaczenia na
późniejszy rozwój gospodarczy tych ziem.
Funkcjonujące obecnie rozwiązania katastralne ewoluowały w różny sposób,
w zależności od kraju oraz jego historii. Sposób wykorzystania danych oraz ich
zakres zawsze uzależniony był od celu dla jakiego te dane pozyskiwano.
Ewolucję roli systemu katastralnego w zależności od celu jaki pełnił, można
prześledzić na podstawie schematu [rys.3] zaproponowanego przez
(Williamson, Ting, 1999) oraz zmodyfikowanego przez (Dawidowicz, Źróbek,
2011) oraz autora.
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Rysunek 3. Ewolucja roli katastru z uwzględnieniem aspektu technologicznoorganizacyjnego,opracowanie własne na podstawie (Dawidowicz, Źróbek, 2011) oraz
(Wilkowski i inni, 2006)
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Należy zwrócić uwagę, że cel katastru uzależniony był od charakteru ziemi
w danych okolicznościach historycznych. Początkowy nacisk kładziono na
odnotowywanie własności dla celów podatkowych. W dalszej kolejności kiedy
cena gruntu jako dobra ograniczonego rosła kataster stanowił wsparcie dla
obrotu nieruchomościami. Lata powojenne, kiedy rozpoczęto odbudowę państw
spowodowały wykorzystanie danych katastru do celów planistycznych,
umożliwiających racjonalne gospodarowanie zasobami ziemi. Należy zwrócić
uwagę, że cele te realizowane były poprzez rejestrację stanów prawnych,
ewidencyjnych oraz tworzenie opracowań geodezyjno-kartograficznych
przedstawiających dokładnie kształt, położenie i wielkość poszczególnych
działek gruntu. Ze względów technologiczno-organizacyjnych rejestracja
odbywała się w postaci analogowej tj. ręcznie prowadzonych rejestrów oraz
map. Prezentacja graficzna odbywała się w postaci dwuwymiarowej (2D),
określającej położenie obiektów w układzie współrzędnych płaskich
z ewentualnym opisem rzędnych określających wysokość. Wraz z upływem
czasu oraz wzrostem potencjału informatycznego rozpoczęto komputeryzację
rejestrów oraz map. Początkowo polegało to na zwykłym przepisaniu danych z
rejestrów analogowych i digitalizacji map, dzięki czemu tworzono bazy danych
w formie cyfrowej. Równocześnie bazy danych zasilane były przez dane
pozyskiwane z bezpośrednich źródeł tj. operatów pomiarowych, dokumentów
prawnych,
co
zdecydowanie
zwiększyło
poziom
ufności
do
ewidencjonowanych danych. Pozyskane w ten sposób dane stanowiły już
podstawę zarówno do wymiaru podatków, planowania gospodarczego i
przestrzennego, zabezpieczenia obrotu ziemią ale również służyły statystyce
publicznej. Jednak pomimo wielozadaniowości nadal widoczny był rozłam
pomiędzy systemami rejestrującymi stany prawne, stany ewidencyjne oraz
systemami geometrycznej prezentacji danych. Postępująca rewolucja
informatyczna pozwoliła na coraz bardziej efektywne powiązanie danych
rejestrów opisowych wraz z mapami. Interoperacyjność baz danych oraz rozwój
Internetu dał możliwość prezentacji danych katastralnych w sieci. Dane
ewidencyjne można już przeglądać za pomocą licznych Geoportali, natomiast
dane prawne dotyczące własności, za pomocą systemu Elektronicznej Księgi
Wieczystej. Jednak systemy te nie są bezpośrednio ze sobą powiązane, a
zadanie ich prowadzenia powierzone jest innym organom. W przypadku danych
ewidencyjnych (katastralnych) zadania te wykonuje starosta, jako zadania z
zakresu administracji rządowej, które obecnie należą do właściwości
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Natomiast księgi wieczyste
prowadzone są przez sądy rejonowe podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości.
Obecnie daje się zauważyć ukierunkowanie roli katastru na powszechność
dostępu do informacji. Przez powszechność należy rozumieć równy dostęp do
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rzetelnej informacji katastralnej już nie tylko przez sektor publiczny ale również
sektor prywatny.
Należy w tym miejscu podkreślić, że każdy model katastru ma stanowić
źródło wiarygodnej i aktualnej informacji o gruntach, budynkach, lokalach, o
ich wartości oraz o ich właścicielach. Realizując to założenie kataster jako
rejestr zawierający dane geometryczne i opisowe dotyczące gruntów stał się
prapoczątkiem ładu i porządku, a jego idea pierwotna zweryfikowana została
przez trudne do zliczenia ilości tysiącleci (Żak, 2011).
Przyszłe zamierzenia w zakresie systemów katastralnych
Patrząc przez pryzmat zmian jakie dokonały się w katastrze nieruchomości,
nie sposób zastanowić się nad przyszłą rolą informacji katastralnej oraz
koncepcji dalszego rozwijania systemów katastralnych.
Rozważania nad problematyką katastru przede wszystkim prowadzone są
przez Międzynarodową Federację Geodetów FIG (Komisja 3 – Spatial
Information Management oraz Komisja 7 – Cadastre and Land Management).
Wynikiem tych prac była m.in. koncepcja Katastru 2014 stanowiącego wizję
przyszłego systemu katastralnego. Koncepcja ta opracowana prawie 20 lat temu
stworzyła wytyczne w rozwoju systemów katastralnych. Główne założenia
Katastru 2014 dotyczyły:
1. Przedstawienia pełnego stanu prawnego terenu obejmującego prawa
rzeczowe, ograniczone prawa rzeczowe oraz zobowiązania wynikające
z Kodeksu Cywilnego, a także prawa wynikające z ustaw szczególnych.
2. Likwidacji
podziałów
pomiędzy
częścią
opisową
i geometryczną(graficzną) katastru. Przy czym opis obiektów
katastralnych powinien dotyczyć zarówno informacji ewidencyjnych,
jak i danych prawnych dotychczas gromadzonych w księgach
wieczystych.
3. Wprowadzenie modelowania katastralnego.
4. Przejścia z technologii analogowych do technologii cyfrowych
tworzenia map i rejestrów.
5. Sprywatyzowania katastru na zasadzie partnerstwa publicznoprywatnego.
6. Samofinansowanie katastru.
Przyglądając się wyszczególnionym punktom w aspekcie katastru
występującego obecnie w warunkach polskich oraz współczesnej problematyki
ewidencjonowania nieruchomości oraz praw do nich, należy zwrócić
szczególną uwagę na następujące elementy.

211

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

Realizacja pierwszego z założeń jest ściśle uzależniona od ustawodawstwa,
które powinno prawnie zdefiniować obiekty podlegające ewidencji, na
podstawie ich granic. Takimi obiektami są przede wszystkim działki, budynki i
lokale. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, na coraz większą potrzebę
ewidencjonowania innych obiektów budowlanych oraz urządzeń wznoszonych
nad lub pod drogami publicznymi, liniami kolejowymi czy też wodami
płynącymi. Mowa tu o tunelach, wiaduktach, mostach, parkingach nadziemnych
i podziemnych, ale również o elementach infrastruktury uzbrojenia terenu.
Obiekty te stanowiące elementy sytuacji terenowej powinny zostać starannie
zdefiniowane, w celu umożliwienia ich rejestracji w systemach katastralnych
oraz powiązania z odpowiednimi informacjami w zakresie praw rzeczowych.
Biorąc pod uwagę obowiązujące w Polsce przepisy oraz stan faktyczny obecnie
możemy mówić o systemie zawierającym informacje katastralne jedynie
o działkach, budynkach i lokalach. Dane dotyczące ewidencjonowania
położenia i własności obiektów budowlanych obecnie nie są prawnie
uregulowane. Aczkolwiek Ministerstwo Infrastruktury poczyniło pewne kroki,
przedstawiając w 2010r. założenia do projektu ustawy o odrębnej własności
obiektów budowlanych. Celem projektowanej regulacji, jak wskazano w jej
uzasadnieniu, jest wprowadzenie do systemu obowiązującego prawa nowego
rodzaju nieruchomości mogącej stanowić odrębny od gruntu przedmiot
własności obiektu budowlanego. Stworzona byłaby zatem możliwość
ustanawiania odrębnej własności obiektów budowlanych usytuowanych nad lub
pod powierzchnią nieruchomości. Takie rozwiązanie stworzyłoby szanse na
rozwój rynku nieruchomości, w tym rozwój budownictwa w centrach miast,
które do tej pory ze względu na dopuszczalność prawną wyłącznie
konwencjonalnej zabudowy uznawane były za tereny architektonicznie
niemożliwe do dalszego zagospodarowania. Z kolei w zakresie dotyczącym
sieci uzbrojenia terenu przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego
definiują Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) jako
uporządkowany zbiór danych przestrzennych sieci uzbrojenia terenu, zbiór
danych opisowych, a także informacje o podmiotach władających siecią. Biorąc
jednak pod uwagę fakt, że dane wektorowe dotyczące podziemnego uzbrojenia
terenu są głównie pozyskiwane z digitalizacji map analogowych oraz pomiaru
bezpośredniego, a te źródła danych nie zawierają pełnych informacji
branżowych o technicznych parametrach sieci oraz o podmiotach władających
sieciami, nie możemy obecnie mówić o prowadzeniu GESUTu w trybie
rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zatem
założenie pełnej ewidencji GESUT jest również sprawą przyszłościową, ściśle
związaną z prawami własności do sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo należy
wspomnieć, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował projekt
rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
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terenu, bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej, który ma na celu
przyspieszenie realizacji tworzenia bazy danych GESUT poprzez znaczące
uproszczenie sposobu pozyskiwania danych opisowych (Mączka, 2011). Na
przykład pozyskiwanie atrybutów opisowych obiektów bazy danych GESUT
będzie odbywało się bezpośrednio przez relację z bazą ewidencji gruntów
i budynków.
W celu omówienia drugiego postulatu w kontekście polskich uwarunkowań
prawnych należy zauważyć, że istnieje rozdział pomiędzy rejestrem ewidencji
gruntów i budynków, a rejestrem ksiąg wieczystych. Ponadto rejestr ewidencji
gruntów i budynków składa się z części opisowej i części graficznej (map
katastralnych). Taki podział był oczywiście niezbędny ze względu na
technologię analogową warunkującą sposób rejestracji danych. W dobie
obecnie funkcjonujących systemów informatycznych powinno nastąpić
połączenie map katastralnych oraz rejestrów zarówno ewidencji gruntów jak
i ksiąg wieczystych w celu stworzenia zintegrowanej bazy danych
katastralnych. W zakresie baz danych ewidencyjnych w większości jednostek
samorządów terytorialnych prowadzone są już relacyjne bazy danych
pozwalające na połączenie części opisowej z częścią graficzną ewidencji
gruntów. Katalog obiektów bazy danych ewidencyjnych, a także schemat
podstawowych relacji pomiędzy obiektami w ewidencji określony został w
rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ponadto stosownie
do delegacji zawartej w art. 24b ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego
prowadzone są prace nad rozporządzeniem w sprawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach. W świetle tych przepisów Główny Geodeta
Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw,
Ministrem Sprawiedliwości oraz innymi organami administracji rządowej,
w ramach współdziałania i współpracy, jest zobowiązany do utworzenia
i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
będącego
systemem
teleinformatycznym.
Głównym
założeniem
projektowanego systemu jest usprawnienie procesów pozyskiwania, wymiany
danych, aktualizacji i udostępniania informacji o nieruchomościach,
gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków oraz w systemie ksiąg
wieczystych. W tym celu, na podstawie nowoczesnej technologii
informatycznej, zostanie zapewniona wymiana danych w formie dokumentów
elektronicznych w szczególności pomiędzy:
a)
b)

ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez starostów
i prezydentów miast na prawach powiatu,
księgami wieczystymi, prowadzonymi przez sądy rejonowe
w oparciu o centralną bazę ksiąg wieczystych,
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c)
d)

ewidencją podatkową nieruchomości, prowadzoną przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
krajowym systemem ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który
prowadzony jest przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Wprowadzenie przedstawionego rozwiązania powinno wpłynąć na sytuację
gospodarczą i rozwój regionalny. Ułatwiony zostanie dostęp do informacji
zawartych w rejestrach publicznych oraz poprawiona będzie ich wiarygodność
oraz obniżone zostaną koszty ich prowadzenia. Dodatkowo uściślone
i ujednolicone informacje zawarte w systemie będą służyły celom fiskalnym,
jak również będzie można je wykorzystać do realizacji polityki
zrównoważonego rozwoju.
Wprowadzenie modelowania katastralnego, o którym mowa w trzecim
punkcie wymienionych postulatów powinno pozwolić, o czym już wspomniano,
na prowadzenie obiektowych, relacyjnych baz danych. Obiekty te opisane
odpowiednimi atrybutami oraz relacje pomiędzy obiektami powinny tworzyć
bazę danych pozwalającą na generowanie, z informacji w niej zawartych,
różnego rodzaju raportów w zakresie danych katastralnych. Przykładowymi,
najprostszymi raportami są wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki
budynków czy lokali lub standardowe opracowania kartograficzne w postaci
map ewidencyjnych lub zasadniczych w odpowiednich skalach. Jeżeli
modelowaniem obejmiemy wszystkie obiekty fizyczne będące przedmiotem
ewidencji oraz dotyczące ich atrybuty, prawa i ograniczenia, to będziemy mogli
utworzyć model danych, który w sposób kompletny i logiczny opisze nam
przestrzeń zgodnie z jej rzeczywistym i prawnym stanem. Uzyskaną w ten
sposób informację będzie można wykorzystać podczas rozwiązywania
problemów związanych
np. z gospodarowaniem nieruchomościami.
Wykonywanie analiz obejmujących zarówno dane własnościowe jak
i geometryczne o ewidencjonowanych obiektach pozwoli również,
w przeciwieństwie do metod tradycyjnych, na szybkie dostarczenie informacji
w oczekiwanym zakresie.
Punkt czwarty postulatów mianowicie przejścia z technologii analogowych
do technologii cyfrowych tworzenia map i rejestrów jest konsekwencją
realizacji wcześniejszych punktów. Obecnie chyba nie ma w Polsce i na świecie
systemu katastralnego, w który technologia informatyczna nie byłaby
zaangażowana. Jednak transformacja katastru w Polsce do pełnej
informatycznej funkcjonalności będzie rozłożona w czasie. Na taki stan rzeczy
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składa się zróżnicowany
stan danych w jednostkach administracji
samorządowej (część danych nadal gromadzona jest w postaci analogowej),
wysokie koszty doprowadzenia danych analogowych do postaci cyfrowej bądź
numerycznej oraz świadomość potrzeby informatyzacji w aspekcie korzyści
jakie się z tym wiążą.
Postulat piąty dotyczący prywatyzacji katastru jest rozwiązaniem nie
stosowanym w Polsce i nie znajdującym obecnie podstaw prawnych. Jednak
zatrudnianie firm zewnętrznych (tzw. outsourcing) do wykonywania konkretnej
pracy jest trendem ogólnoświatowym, z którym mamy do czynienia coraz
częściej w innych dziedzinach, również w warunkach polskich. Systemy
publiczne, jak wskazuje publikacja (Wilkowski i inni, 2006), okazują się mniej
elastyczne i w mniejszym stopniu nastawione na zaspokajanie potrzeb
konsumentów niż systemy prowadzone przez organizacje prywatne. Wolna
gospodarka wymaga elastyczności w zakresie rynku nieruchomości, planowania
i zagospodarowania terenów oraz ich użytkowania. Taka elastyczność może w
większym stopniu być zaspokajana przez instytucje prywatne. Pozostaje jednak
problem zapewnienia bezpieczeństwa danych i nadzoru nad ich właściwym
prowadzeniem. Dlatego też propozycja uwzględnia współpracę sektora
publicznego i prywatnego, która polegała by na wykonywaniu zadań
nadzorczych i kontrolnych przez sektor publiczny. Zatem system katastralny
stanowiłby nadal rejestr publiczny tylko czynności techniczne związane z jego
prowadzeniem byłyby wykonywane przez jednostki sektora prywatnego.
Ostatnie z założeń ma na celu odzyskiwanie nakładów ponoszonych na
założenie i prowadzenie katastru. Jak zauważono w publikacji (Wilkowski
i inni, 2006), prowadzenie katastru służy m.in. zabezpieczaniu praw do
nieruchomości, przez co tereny posiadające odpowiednią dokumentację
katastralną mają większą wartość w porównaniu z innymi terenami. Biorąc
również pod uwagę fakt wykorzystania danych katastralnych dla innych celów
związanych z rozwojem gospodarczym, jak również wykorzystanie katastru dla
celów fiskalnych, należy zapewnić zwrot kosztów ponoszonych na realizację
zadań katastralnych. Koszty te powinny być w sposób pośredni lub bezpośredni
przeniesione na jednostki odnoszące z tytułu wykorzystania danych katastru
korzyści. Wiele krajów (np. Hiszpania) udowodniło, że zwrot kosztów jest
możliwy np. poprzez przeznaczanie części podatków na ten cel lub poprzez
przeniesienie opłat na inwestorów i inne podmioty zaangażowane
w zagospodarowanie i obrót nieruchomościami. W warunkach polskich zadania
związane z zakładaniem, prowadzeniem i modernizacją katastru są niestety
niedofinansowane. W przypadku organów prowadzących ewidencję gruntów
i budynków środki finansowe pochodzą głównie z opłat pozyskiwanych ze
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sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów
i informacji z zasobów powiatowych. Dochody te zasilają budżet powiatu
i przeznaczane są na finansowanie zadań bieżących związanych z obsługą
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na finansowanie różnego
rodzaju kosztów operacyjnych obejmujących koszty dostarczania mediów,
nakładów na konserwacje i naprawy bieżące. Na typowe zadania związane z
zakładaniem, aktualizacją czy modernizacją ewidencji gruntów i budynków
niestety nie wystarcza środków w ilości zapewniającej właściwy rozwój tych
systemów. Należy mieć na względzie fakt, że system katastralny jest inwestycją
długoterminową i początkowe koszty poniesione na jego wdrożenie mogą być
wysokie ale zwrócą się w dłuższej perspektywie czasu.
Przyglądając się wyszczególnionym punktom w aspekcie katastru
występującego obecnie w warunkach polskich można zauważyć, że polski
system ewidencji gruntów i budynków po części spełnia główne założenia
koncepcji Katastru 2014.
W zakresie rejestracji położenia obiektów podlegających ewidencji nie
możemy jednak mówić o pełnym przestrzennym określeniu ich położenia.
Obecnie położenie takich obiektów jak działki czy budynki przedstawiane jest
na mapach 2D, poprzez podanie współrzędnych prostokątnych płaskich XY w
zadanym układzie odniesienia. Z kolei obiekty lokalowe będące przedmiotem
ewidencji w części opisowej, na mapach w ogóle nie są przedstawiane, nawet w
formie obrysów na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. Także dalsze
reformy katastralne w skali lokalnej jak i globalnej będą dążyły do pełnej
rejestracji przestrzennej obiektów poprzez określenie ich współrzędnych
przestrzennych XYZ (tzw. kataster 3D). Przyjęcie rozwiązań dotyczących
rejestracji 3D spowodowane będzie coraz większą potrzebą wykorzystania
gruntów jako zasobów ograniczonych, a tym samym koniecznością
pozyskiwania pełnej informacji o tym co znajduje się pod ziemią, na ziemi i nad
ziemią oraz czyją jest własnością. Zatem kompleksowa rejestracja będzie
dotyczyła działek, budynków, lokali, ale również budowli, takich jak mosty
tunele, linie metra i sieci uzbrojenia podziemnego. Trend ten widoczny jest w
licznych opracowaniach dotyczących tematyki Katastru 3D, który szczególnie
widoczny jest w literaturze zagranicznej. Przedmiotem badań nie są już
zagadnienia dążące do uzyskania odpowiedzi na pytanie czy powinien być
wprowadzony kataster 3D, tylko jak i kiedy go zrealizować. Problem w głównej
mierze polega na definicji obiektów 3D oraz wyjaśnieniu sposobów ich
rejestracji zarówno w zakresie technicznym, jak również administracyjnym z
uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w danym kraju.
Podsumowanie
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Rozpoczynając pracę nad założeniami ideowymi przyszłych systemów
katastralnych w tym Katastru 3D, należy uwzględnić przede wszystkim:
1. Cel jakiemu przyszły system ma służyć.
2. Warunki techniczne i prawne obecnie prowadzonego systemu.
3. Uwarunkowania historyczne i obecne z jakich nowy system będzie się
wywodził.
4. Uwarunkowania prawne, w których nowy system będzie funkcjonował.
Artykuł wskazuje na wielozadaniowość i powszechność informacji
katastralnej, która w pełnej postaci powinna być obecnie pozyskiwana z dwóch
źródeł: ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Zwraca również
uwagę na rozwój katastru na przestrzeni wieków ze szczególnym
uwzględnieniem roli jaką pełnił w poszczególnych okresach. Gęsto zabudowane
tereny z rosnącą złożonością infrastruktury są przyczyną coraz mniejszej ilości
miejsca na nowe inwestycje szczególnie w miastach. Dlatego sprawne
zarządzanie terenami wymaga odpowiedniej rejestracji obiektów sytuacji
terenowej zarówno pod względem technicznym oraz prawnym. Niestety
rejestracja ta w obecnych systemach 2D może być prowadzona w ograniczonym
zakresie. Dlatego przyszłościowe rozwiązania katastralne muszą być oparte na
obecnie możliwej do pozyskania informacji katastralnej 2D z rozszerzeniem jej
o informacje o nowych obiektach znajdujących się nad i pod ziemią. Tymi
obiektami powinny być istniejące budowle (mosty, wiadukty, tunele, parkingi
podziemne i nadziemne itp.), ale również obiekty niedokończone bądź będące w
trakcie wykonania, a mające istotne znaczenie dla zrównoważonego
zarządzania przestrzenią. Elementami nowoczesnej informacji katastralnej
powinny być również dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz ich
właścicielach i zarządzających.
Przez ostatnie 10 lat podjęto różne działania związane z Katastrem 3D.
Początek międzynarodowej świadomości w tym temacie został podkreślony
przez warsztaty Katastru 3D (sponsorowane przez Komisje FIG 3 i 7)
zorganizowane w 2001r. Pomimo wszystkich badań i postępu technicznego,
obecnie żaden kraj na świecie nie ma Katastru 3D z prawdziwego zdarzenia.
Funkcjonalność istniejących rozwiązań jest zawsze ograniczona do rejestracji
na mapach obiektów 2D lub ogranicza się do określonego typu obiektu
z rozwiązaniem pół 3D np. dla budynków. Na spotkaniu FIG w kwietniu 2010
roku w Sydney zdecydowano o utworzeniu grupy roboczej ds. Katastru 3D, w
celu poczynienia dalszego postępu w tej dziedzinie. Punktem wyjścia grupy
roboczej miała być informacja, że coraz częściej wymagana jest wiedza na
temat praw, wykorzystania i wartości obiektów ewidencyjnych w
skomplikowanych sytuacjach przestrzennych i prawnych.
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Warto dodać, że w dniach 21-22 listopada 2011r. w Warszawie odbyło się
posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (Permanent Committee on Cadastre),
natomiast w dniach 23-25 listopada 2011 również w Warszawie miał miejsce
Trzeci Kongres Katastralny pod hasłem „Kataster w zrównoważonym
zarządzaniu przestrzenią”. Na obu wymienionych spotkaniach, obok dotychczas
omawianych tematów związanych z: katastrem 3D, czy sposobami
wykorzystania, ochrony i gwarancji jakości danych katastralnych poruszona
była rola rejestrów katastralnych w zapobieganiu potencjalnym kryzysom
finansowym.
Zatem realizacja Katastru 3D zdecydowanie wspomoże wszelkie procesy
decyzyjne wynikające z potrzeb gospodarczych i społecznych. Z kolei
powszechność katastru pozwoli na wykonywanie analiz przestrzennych przez
jednostki nie tylko sektora publicznego, ale również prywatnego, co
zdecydowanie wpłynęłoby na optymalny rozwój gospodarki. Nie można
również zapominać o roli katastru w opodatkowaniu nieruchomości
i wprowadzeniu możliwości opodatkowania obiektów będących przedmiotem
odrębnej własności, a znajdujących się pod ziemią, na ziemi i nad ziemią.
Streszczenie
Artykuł porusza problematykę szeroko pojętej informacji katastralnej, niezbędnej do
efektywnego zarządzania i gospodarowania nieruchomościami. Wskazuje na źródła
danych tworzących informację katastralną oraz na podstawowe cechy jakie powinna
spełniać. W dalszej części podkreśla potrzebę rejestracji zasięgu praw do nieruchomości
zwracając uwagę na historyczny aspekt katastru. Ewolucja katastru zawsze związana
była z dostosowaniem do aktualnych potrzeb gospodarczych i społecznych, natomiast
sposób realizacji uzależniony był od dostępnych technologii. Przyszłe zamierzenia
dotyczące problematyki rozwoju systemów katastralnych zostały przedstawione na
podstawie założeń Katastru 2014. Zwrócono również uwagę na realizację prac
projektowych nad nowymi przepisami dotyczącymi odrębnej własności obiektów
budowlanych, jak również na prace nad budową zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach. Na zakończenie wskazano potrzebę przyjęcia rozwiązań
pozwalających na definiowanie obiektów 3D oraz rejestrację zasięgu praw do
nieruchomości w przestrzeni.
Słowa kluczowe: kataster, kataster 3D, informacja, nieruchomość, system katastralny
Summary
The article discusses the broader issues of cadastral information, necessary for
effective management and property management. Indicates the data source and creating
cadastral information on the essential characteristics which should be satisfied. In the
next part emphasizes the need for registration of rights to property coverage drawing
attention to the historical aspect of the cadastre. The evolution of the cadastre has
always been associated with adaptation to the current economic and social needs, while
the method of implementation was dependent on available technology. Future
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development plans relating to the issues of cadastral systems are presented based on
assumptions of Cadastre 2014. It was also noted for project work on the new rules on
separate ownership of buildings, as well as work on building an integrated system of
information on real estate. In conclusion, indicated the need for solutions that allow you
to define 3D objects and registration of property rights within the space.
Key words: cadastre, 3D cadastre, information, real estate, cadastral system
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