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PRZEDMOWA 

MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI 

wieku stanowiło wyzwanie, któremu sprostała Fundacja Innowacji  

i Nowoczesnych Technologii INOTECH. Wzywanie to miało charakter 

dwojaki, z jednej strony była to pierwsza publikacja o charakterze 

naukowym, ukierunkowana na połączenie wielu znanych i wybitnych 

pracowników ze świata nauki i biznesu. Z drugiej zaś strony sytuacja 

epidemiologiczna jaka zapanowała na świecie, związana z wirusem 

COVID-19, wymusiła na organizatorach dostosowanie się do jakże 

zmieniających warunków pracy, nauki oraz biznesu.  

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny, gdzie czytelnik 

odnajdzie wartościowe treści spośród dziedzin naukowych, innowacyjnych 

rozwiązań, nowoczesnych technologii popartych badaniami naukowymi.  

Od wielu lat można zauważyć ogromne znaczenie innowacyjności 

oraz konkurencyjności wśród gospodarek współczesnego społeczeństwa. 

To właśnie innowacyjność sprawia, że gospodarki rozwijają się, tworząc 

coraz to lepsze warunki dla życia człowieka, przyczyniając się tym samym 

do kształtowania pozycji konkurencyjnej regionów. Innowacyjność  

i konkurencyjność wzajemnie się przeplatają oraz oddziałują na siebie,  

a efektem tego są nowe rozwiązania ekonomiczne, organizacyjne, odkrycia 

naukowe, patenty, wynalazki i nowinki technologiczne.  

Jakkolwiek niniejsza monografia jest przeznaczona dla wszystkich 

interesujących się zagadnieniami z zakresu innowacyjności, to jednak 

jednym z głównych celów publikacji jest wspólna wymiana doświadczeń  

i wiedzy.  

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do tego, by ta monografia mogła powstać. 

 

Zapraszam do lektury, pierwszej naukowej publikacji z cyklu MIK 21 

– Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku. 

 

Łukasz Wójtowicz 
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mgr Karol Hermanowski  

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Aktualne regulacje prawne w zakresie usuwania drzew 

i krzewów w Polsce oraz nowe instrumenty w celu ich 

ochrony 

Słowa kluczowe: drzewa, krzewy, usuwanie, instrumenty prawne. 

Streszczenie 

Drzewa i krzewy stanowią istotny składnik środowiska, dlatego ustawodawca zalicza 

je do elementów terenów zielonych i zadrzewień, albowiem w ramach ochrony środowi-

ska normuje zagadnienie ich usuwania. Problematyka prawnej ochrony terenów zieleni 

i zadrzewień podlega regulacji rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej 

oraz krajobrazu. Zgodnie z art. 2 u.o.p. ochrona ta polega na zachowaniu, zrównoważo-

nym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody w tym m. in. 

zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. W ostatnim czasie regulacje prawne 

dotyczące usuwania drzew i krzewów ulegały częstym nowelizacjom. Z tego też powodu, 

przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących przepisów doty-

czących regulacji prawnych odnoszących się do usuwania drzew i krzewów, ze szczegól-

nym uwzględnieniem instrumentów prawnych w tym zakresie. 

1. Definicje legalne dotyczące usuwania drzew i krzewów 

W dotychczasowym stanie prawnym katalog ustawowych definicji związa-

nych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień był bardziej niż ubogi, co stanowiło 

w praktyce źródło wielu wątpliwości interpretacyjnych1. Z tego też powodu, usta-

wodawca zdecydował się doprecyzować i uzupełnić definicje legalne w tekście 

omawianego aktu normatywnego. Jak podkreśla się w doktrynie, „każda definicja 

powinna wypełniać kryteria poprawności, w szczególności dokładnie określać 

zakres i znaczenie definiowanej nazwy, a także winna wskazywać tylko istotne 

własności jej desygnatów. Powinna być formułowana jednoznacznie za pomocą 

słów znanych adresatowi, gdyż w przypadku niespełnienia tego warunku popeł-

niamy błąd ignotum per ignotum. Ponadto definicja powinna być zwięzła, mając 

                                                           
1 K. Gruszecki, Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew i krzewów, PRESSCOM Sp. z o.o., 
Wrocław 2018, s. 37. 
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na celu podanie sposobu odróżnienia desygnatów definiowanej nazwy, a nie 

podanie encyklopedycznych wiadomości o tych desygnatach”2. Dlatego prawo-

dawca w art. 5 u.o.p. wprowadził definicje legalne takich pojęć jak: tereny zieleni, 

drzewo, krzew, wywrot, złom, żywotność drzewa lub krzewu, czy zadrzewienie.  

Zadania w przedmiocie ochrony przyrody stanowią istotny element korzysta-

nia ze środowiska i gmina, mimo niewielkich kompetencji w tym zakresie, 

również odgrywa znaczącą rolę3. Obowiązek zakładania terenów zielonych powie-

rzony został radzie gminy. Polski ustawodawca przyjął, że organem uprawnionym 

do podejmowania i realizowania wszystkich spraw zastrzeżonych dla gminy jest 

rada4. Zgodnie z art. 78 u.o.p. to rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymy-

wać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Przez tereny zieleni należy 

rozumieć tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami 

funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, 

a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, 

zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom 

na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowi-

skom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym. Przedsta-

wiona definicja ma charakter otwarty, o czym świadczy użycie w ustawie zwrotu 

„w szczególności”. Pojęcie terenów zieleni może obejmować zarówno grunty 

publiczne, jak i tę będące własnością prywatną, a o tym czy konkretny teren 

będzie kwalifikowany jako teren zieleni nie decyduje własność danego terenu. 

Także nieruchomości stanowiące własność niepubliczną mogą być uznawane za 

tereny zieleni5. Podkreślił to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27 czerwca 

2019 r. gdzie przyjął, że „za tereny zielone mogą być uznane tereny spełniające 

cele określone w art. 5 pkt 21 ustawy. O tym, czy występuje teren zieleni będzie 

więc przesądzał sposób wykorzystania nieruchomości w danym momencie. 

Zasadniczo tereny zieleni będą przedmiotem własności państwowej bądź jedno-

stek samorządu terytorialnego, choć nie można wykluczyć, że funkcje publiczne 

mogą być realizowane przez podmioty prawa prywatnego (placówki oświatowe 

lub opieki medycznej)”6. 

Nowelą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw7 dodano do słowniczka pojęć nowe defi-

nicje legalne, a wśród nich pojęcie drzewo i krzew. Przez pojęcie drzewa rozumie 

się wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo 

                                                           
2 A. Malinowski, Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, Warszawa 2012, s. 55–56. 
3 J. Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Difin, Warszawa 2019, s. 183. 
4 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 155. 
5 K. Gruszecki, Zieleń pod ochroną, „Zieleń Miejska” 2019, Nr. 1, s. 47. 
6 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. VIII SA/Wa 358/19 

(Legalis 1977674). 
7 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015. Poz. 1045). 
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zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkol-

wiek okresie podczas rozwoju rośliny (art. 5 pkt 26a u.o.p.). Natomiast za krzew 

uznaje się wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrew-

niałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem (art. 5 pkt 26b 

u.o.p.). Jak wskazuje D. Danecka i W. Radecki, do szerszej kategorii krzewów 

należy zaliczać także krzewinki i podkrzewy8. Z kolei żywotność drzewa lub 

krzewu to prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu 

(art. 5 pkt 26e u.o.p.). 

Szczególną kategorią drzew i krzewów, których usunięcie nie było wcześniej 

uregulowane w sposób autonomiczny są złomy i wywroty9. Przez wywrot należy 

rozumieć drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników natural-

nych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub 

katastrofy budowlanej (art. 5 pkt 26c), natomiast złomem jest drzewo, którego 

pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania 

czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub 

powietrznym, lub katastrofy budowlanej (art. 5 pkt 26d u.o.p.). Z przytoczonych 

definicji wynika, że nie obejmują one swoim zakresem podmiotowym wszystkich 

drzew, które uległy przewrócenia bądź się złamały. O zaliczeniu ich do określonej 

kategorii decydować będą konkretne zjawiska, które doprowadziły do ich znisz-

czeń. Jak wskazuje K. Gruszecki, jeżeli przewrócenie lub złamanie drzewa będzie 

wynikiem działań czynnika ludzkiego poprzez np. niszczenie ich korzeni, to 

przewrócone drzewo nie będzie miało statusu wywrotu lub złomu. Będzie nato-

miast uważane za drzewo zniszczone, co uzasadni wymierzenie kary pieniężnej 

za zniszczenie drzewa, którego ewentualne usunięcie będzie mogło nastąpić 

dopiero po uzyskaniu zezwolenia10. 

Za zadrzewienia ustawodawca uznał pojedyncze drzewa, krzewy albo ich sku-

piska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach11, 

lub plantacją12, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami 

szaty roślinnej tego terenu. Jak widać, z prawnej kategorii zadrzewień zostały 

wyłączone lasy, zdefiniowane w art. 3 u.o.l. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt 

o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami 

leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozba-

wiony: przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub 

                                                           
8 D. Danecka, W. Radecki, Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komen-

tarz, C.H. BECK, Warszawa 2017, s. 75. 
9 K. Gruszecki, Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew i krzewów, PRESSCOM Sp. z o.o., 
Wrocław 2018, s. 61. 
10 K. Gruszecki, Ochrona drzew i krzewów po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 25.06.2015 r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, „Uprawa i Ochrona Drzew” 2015, Nr 33, s. 8. 
11 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – tj. z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 6) – dalej 

jako u.o.l. 
12 Plantacja – należy rozumieć uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną 
w celu produkcyjnym – Art. 5 pkt 27a u.o.p. 
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wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków bądź 

związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 

leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału prze-

strzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, 

miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urzą-

dzenia turystyczne. 

Drzewa i krzewy stanowią istotny składnik środowiska, w tym także świata 

przyrodniczego, dlatego ustawodawca klasyfikuje je do elementów terenów zielo-

nych i zadrzewień, albowiem w ramach ochrony tych wartości normuje zagadnie-

nie ich usuwania13. Zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku WSA w Krakowie 

z dnia 22 stycznia 2020 r. „zasadą jest ochrona drzew i ich zachowanie, jako 

podlegającego ochronie prawnej elementu przyrody, a ustawodawca pozwala od 

zasady tej odstąpić w ściśle określonych przypadkach. W mieście o znacznym 

stopniu zanieczyszczenia powietrza, zgoda na usunięcie każdego drzewa, szcze-

gólnie drzewa dużego, którego odtworzenie jest praktycznie niemożliwe w obecnych 

warunkach przyrodniczo – klimatycznych, winna być szczególnie ostrożnie wy-

dawana, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania dowodowego”14. Usuwa-

nie drzewa lub krzewu oznacza każdy rodzaj działania, które zmierza bezpośrednio 

lub pośrednio do fizycznego unicestwienia takiej rośliny. Jak podkreśla B. Rakoczy, 

pojęcie wycinki czy ścięcia drzewa nie jest synonimem jego usunięcia, bowiem 

zakres tego drugiego jest znacznie szerszy niż pojęcia wycinka lub ścięcie. Te dwa 

ostanie pojęcia obejmują tylko jeden ze sposobów usunięcia drzewa lub krzewu15. 

Pojęcie usunięcia drzew lub krzewów odgrywa istotną rolę z punktu widzenia 

analizowanego zagadnienia. Wokół tego pojęcia bowiem koncentrują się klu-

czowe instrumenty prawne, jak chociażby: dokonanie zgłoszenia usunięcia drzewa, 

uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, uiszczenie opłaty czy też 

nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. 

2. Instrumenty prawne w zakresie ochrony drzew i krzewów przed 

ich usunięciem 

Prawem regulowana jest nie tylko całość działań administracji, ale także in-

strumenty, za pomocą których może ona działać16. Podstawowym instrumentem 

reglamentacyjnym w zakresie ochrony terenów zielni i zadrzewień jest zezwolenie na 

                                                           
13 K. Hermanowski, Ograniczenie prawa własności wobec jednostki na przykładzie usuwania drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, (Red. nauk.) E. Ura, E. Feret, 

S. Pieprzny, Rzeszów 2016, s. 551. 
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. II SA/Kr 807/19 
(Legalis 2286890). 
15 B. Rakoczy, Usuwanie drzew i krzewów, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 46. 
16 L. Bielecki, Prawne formy i metody działania administracji, [w:] Prawo administracyjne, (Red. nauk.) 
M. Zdyb, J. Stelmasiak, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 220. 
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usuwanie drzew i krzewów. „Adresat zezwolenia nabywa uprawnienie do gene-

ralnie zabronionego zachowania w zakresie i czasie określonym w treści zezwo-

lenia”17. Warto wskazać za E. Ura, że „każda decyzja administracyjna jest aktem 

administracyjnym, ale nie każdy akt administracyjny przybiera formę decyzji18. 

Zezwolenie to jest aktem administracyjnym posiadającym formę decyzji administra-

cyjnej mającej charakter uznaniowy co podkreślił WSA w Rzeszowie. W wyroku 

z dnia z dnia 9 maja 2018 r. sąd wskazał, że „wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody opiera się o uznanie 

administracyjne, w ramach którego organ konfrontuje interes publiczny warto-

ściujący drzewo, jako element przyrody, który należy zachować i chronić, z innymi 

interesami, tak partykularnymi, jaki i publicznymi, tyle że zawsze o odmiennej 

charakterystyce. Uwzględnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy interes publiczny, reprezento-

wany przez wartość przyrodniczą drzewa, będzie kolidował z realizacją innego 

interesu, którego aksjologiczny ładunek jest wyższy. Rolą organu prowadzącego 

postępowanie w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa jest ów 

konflikt rozstrzygnąć i przesądzić, czy podana we wniosku przyczyna usunięcia 

drzewa jest niezbędna do urzeczywistnienia interesu reprezentującego wartość 

zasługującą na większą ochronę z uwagi na jej aksjologiczne usytuowanie w hie-

rarchii niż to drzewo”19. Uznanie występuje wtedy, gdy norma prawna nie deter-

minuje w sposób jednoznaczny skutku prawnego, lecz pozostawia w sposób 

wyraźny dokonanie takiego wyboru organowi administracyjnemu. Ustawa pozwala 

zatem dokonać wyboru między dwiema lub więcej możliwościami20. 

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może 

nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomo-

ści – za zgodą właściciela tej nieruchomości albo właściciela urządzeń służących 

do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej 

oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nierucho-

mości, jeżeli wchodzą one w skład przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 49 § 1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny21, jeżeli drzewo lub krzew 

zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie 

jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszka-

niową22, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd 

                                                           
17 T. Bąkowski [w:] Leksykon publicznego prawa gospodarczego. 100 pojęć, (Red.) A. Powałowski, C.H. Beck, 

Warszawa 2009, s. 348. 
18 E. Ura, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 120. 
19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2018 r. II SA/Rz 292/18 (Legalis 

1803912). 
20 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń 2018, s. 222; Szerzej na temat uznania 
administracyjnego M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 64 i nast. 
21 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 
22 Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli 
budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym 
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nieruchomością wspólną zarządowi, bądź zarządcę nieruchomości będącej wła-

snością Skarbu Państwa. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana 

także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub 

posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów jest jednym z najbar-

dziej znanych instrumentów ochrony zasobów i tworów przyrody. Obowiązek ten 

jest powiązany z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu usunięcia, zaś usunię-

cie bez zezwolenia co do zasady skutkować powinno nałożeniem administracyjnej 

kary pieniężnej23. Opłaty pomyślane są jako należności za legalne naruszenie stanu 

środowiska przez wprowadzanie w nim zmian24. 

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku gdy zezwolenie dotyczy 

usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do 

rejestru zabytków organem odpowiedzialnym jest wojewódzki konserwator 

zabytków. Czynności wynikające ze stosowania zasad ochrony terenów zieleni 

i zadrzewień, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezy-

denta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, z wy-

jątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, 

wykonuje starosta. Z uwagi na problemy prawnoprocesowe, od dnia 1 stycznia 

2016 r. to marszałek województwa został nowym organem uprawnionym do 

wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w przypadku nieruchomości 

stanowiących własność gminy, w których prezydent miasta na prawach powiatu 

sprawuje funkcję starosty25. 

Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli usunięcie dotyczy drzewa w pasie drogowym 

drogi publicznej bądź drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobra-

zową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody. W pierwszym przy-

padku zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, 

z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regional-

nym dyrektorem ochrony środowiska, z kolei w drugim zezwolenie na usunięcie 

drzewa lub krzewu wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku 

narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organ właściwy 

do wydania zezwolenia niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia 

                                                           
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków 
wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając 

co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 

miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. 
23 A. Jaworowicz-Rudolf, Ochrona terenów zieleni i zadrzewień, [w:] Prawo ochrony środowiska, (Red. nauk.) 

M. Górski, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 725. 
24 J. Boć, E. Samborska-Boć, Podstawowe instytucje prawnej ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska, J.  Boć, 
K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Kolonia Limited 2008, s. 311. 
25 K. Hermanowski, Decentralizacja uprawnień w zakresie ustalania opłat za usuwanie drzew i krzewów, [w:] 

Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, (Red. nauk.) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, 
Sandomierz-Rzeszów 2017, s. 681. 
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wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu. 

W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dy-

rektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego 

wszczęciu a niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przepro-

wadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu 

zezwolenia, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje 

się za uzgodnienie zezwolenia. 

Jak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 2 czerwca 2020 r. „organ 

administracji, działając w granicach uznania administracyjnego, powinien rozwa-

żyć, które spośród prawnie dopuszczalnych rozstrzygnięć jest w danym wypadku 

celowe. Przewidziane w art. 83 ust. 1 u.o.p. zezwolenie na wycięcie drzew jest 

wyjątkiem od reguły zachowania drzew, jako podlegającego ochronie prawnej 

elementu przyrody”26.  

W art. 83b u.o.p. określono wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzewa lub krzewu. Przepis ten stanowi uszczegółowienie ogólnych 

wymogów i reguł określonych w kodeksie postepowania administracyjnego27, 

według których toczy się postepowanie administracyjne w przedmiocie wydania 

analizowanego zezwolenia28. W wyroku WSA w Krakowie z dnia 11 stycznia 

2019 r. podkreślono, że „wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomo-

ści winien być wszechstronnie rozważony i to zarówno w kontekście interesu 

wnioskodawcy, jak i interesu publicznego wynikającego z prawnego obowiązku 

ochrony elementów przyrody, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa 

materialnego, a rozważania te w oczywisty sposób muszą znaleźć odzwierciedle-

nie w uzasadnieniu decyzji (art. 107 § 3 KPA)”29. 

Nowym instrumentem prawnym, obowiązujący od 17 czerwca 2017 r. mającym 

na celu ochronę drzew, jest zgłoszenie zamiaru jego usunięcia. Regulacje dotyczące 

ochrony terenów zieleni i zadrzewień określają, w jakiej sytuacji należy dokonać 

zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa. Co ciekawe, ustawodawca taki 

obowiązek uregulował tylko w stosunku do zamiaru usunięcia drzew, wykluczając ze 

zgłoszenia rosnące krzewy. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, które 

rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na 

cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest wymagane jeżeli 

obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

                                                           
26 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2020 r. II SA/Gd 248/20 

(Legalis 2367065). 
27 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 256). 
28 A. Ogonowska, Zadania reglamentacyjne w zakresie ochrony drzew i krzewów jako przejaw sprawiedliwości 
ekologicznej, [w:] Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, (Red.) T. Bojar-Fijałkowski, Fundacja 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 241. 
29 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2019 r. II SA/Kr 1338/18 
(Legalis 1869950). 
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 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 

srebrzystego, 

 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 

platanu klonolistnego, 

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Organ właściwy, jak w trybie zezwolenia, w terminie 21 dni od doręczenia 

zgłoszenia dokonuje oględzin (zakończonych protokołem), których celem jest 

ustalenie informacji o gatunku i wielkości drzewa. Z oględzin sporządza się 

protokół, a po jego dokonaniu właściwy organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin 

może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Organ jest zobowią-

zany wnieść sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego 

obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie lub w przypadku nieuzupełnie-

nia zgłoszenia mimo wydanego postanowienia w tej sprawie. Usunięcie drzewa 

może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Organ gminy 

ma prawo wnieść sprzeciw w związku ze szczególną lokalizacją drzewa lub 

wyjątkowymi walorami drzewa kwalifikującymi do objęcia ochroną pomnikową. 

Biorąc pod uwagę kryteria uprawniające gminę do wniesienia sprzeciwu wobec 

zamiaru usunięcia, zwraca się uwagę na lokalizacje drzewa: 

1) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 

2) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

3) na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajo-

brazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000. 

Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie sprzeciwu wobec 

zgłoszonego zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę wystąpienia z wnio-

skiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Jeżeli natomiast w terminie 

5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na bu-

dowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane30, a budowa 

ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na 

części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane 

ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze 

decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

Zgodnie z art. 83c u.o.p. organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie 

drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występo-

wania w ich obrębie gatunków chronionych. Jeżeli stwierdzi, że usunięcie drzewa lub 

krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, 

postępowanie zostanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności 

 

                                                           
30 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
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podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków. Wydanie zezwolenia na usunię-

cie drzewa lub krzewu może być uzależnione także od określonych przez organ nasa-

dzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. 

W art. 83f ust. 1 u.o.p. w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ustawo-

dawca wskazał kilkanaście wyjątków31 od obowiązku uzyskania zezwolenia na 

usunięcie drzewa lub krzewu wydawanego przez organ właściwy. 

Opłata za usuwanie drzew lub krzewów, obok zezwolenia, stanowi kolejny 

instrument ochrony drzew i krzewów. Zobowiązanym do jej uiszczenia, zgodnie 

z art. 84 u.o.p., jest posiadacz nieruchomości. Opłaty naliczane są w zezwoleniu 

na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania 

tego zezwolenia. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu 

oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od 

przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ 

właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunię-

cie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego prze-

sadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. W przypadku, gdy przesadzone albo 

posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu lub nie 

                                                           
31 Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do: krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 

m2; krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmiesz-
czenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na 

terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; drzew, których 

obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist-

nego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 

rolniczego; drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach; drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części 

wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; drzew lub krzewów usuwanych w związku z funk-

cjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu 

w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów 
i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp 

śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; drzew lub krzewów stanowiących przeszkody 

lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; drzew lub krzewów usuwanych na podstawie 
decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych; drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobję-

tego ochroną krajobrazową; drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub 
zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu 

zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie 
nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, 

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne 
lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub 

powiatu, inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia 

na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; drzew lub 
krzewów należących do gatunków obcych. 
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zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, 

należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega 

umorzeniu. Z kolei, jeśli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo 

część z nich, nie zachowały żywotności po upływie wskazanego okresu z przyczyn 

zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w spo-

sób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zacho-

wały żywotności. Wysokość opłaty za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę 

cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Za 

usunięcie krzewu opłatę ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni 

gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni 

pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu. 

Obowiązek poniesienia opłat nie ma charakteru bezwzględnego32, a ustawa 

o ochronie przyrody przewiduje w określonych sytuacjach zwolnienia33 od obo-

wiązku jej poniesienia. 

W kwestii ustalania wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów 

ustawodawca zdecydował, że nastąpi to w drodze rozporządzenia wydawanego 

przez ministra właściwego do spraw środowiska. Stawki określone w rozporzą-

dzeniu różnicowane są ze względu na: rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów oraz 

obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. 

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska 

                                                           
32 A. Jaworowicz-Rudolf, Instrumenty finansowoprawne w systemie przepisów ochrony środowiska, [w:] Prawo 
administracyjne materialne, (red) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 777.  
33 Nie nalicza się opłat za usunięcie: 

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 1a) drzew lub krzewów, jeżeli 

usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej 
do rejestru zabytków; 4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących 

obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 5) drzew 

lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 
6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, których obwód 

pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwy-

czajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm – 
w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 

innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub krzewów rosną-
cych w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowa-

nych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub 
krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni; 10) drzew lub 

krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieru-

chomości; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, niena-
leżących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami 

innych gatunków; 12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów 

objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewów z grobli stawów ryb-
nych; 14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków natural-

nych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz 

ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 15) drzew lub 
krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa. 
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z 3.7.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów34, 

które weszło w życie 17 lipca 2017 r. Niezależnie od przedmiotowej regulacji, na 

poziomie samej ustawy o ochronie przyrody przesądzone zostało, że stawki opłat 

za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł (art. 85 ust. 5), stawki opłat za 

usuwanie krzewów nie mogą zaś przekraczać 200 zł (art. 85 ust. 6). Oznacza to, 

że kwoty te mają charakter kwot maksymalnych, a stawki z rozporządzenia nie 

mogą przekroczyć ustawowego pułapu35. 

Jak wskazał ustawodawca w art. 87 u.o.p., obowiązek uiszczenia opłat prze-

dawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin 

uiszczenia opłaty a uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym 

zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzje, o których mowa w prze-

pisach, stały się ostateczne. Jeżeli w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu 

został wskazany początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, uiszczenie 

opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu. 

W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wyso-

kości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.  

W art. 87a ust. 1 u.o.p. ustawodawca sformułował regułę wykonywania prac 

ziemnych i innych prac wykonywanych ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu me-

chanicznego lub urządzeń technicznych, jeżeli prace te są wykonywane w obrębie 

korzeni, pnia lub korony drzewa bądź w obrębie korzeni lub pędów krzewu. 

Reguła ta głosi, że mają być one przeprowadzane w sposób najmniej szkodzący drze-

wom lub krzewom i ma charakter klauzuli generalnej36. Z kolei w art. 87b u.o.p. 

ustawodawca określił reguły stosowania środków chemicznych, tak by były one 

stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. 

Do instrumentów kontrolno-nadzorczych w zakresie ochrony różnorodności 

biologicznej, do której należą drzewa i krzewy, zaliczamy kary administracyjne 

za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub niszczenie drzew lub krzewów37. 

Stanowią one jeden z podstawowych instrumentów prawnych, mających gwaran-

tować ochronę zieleni znajdującej się poza lasami38. Opłaty i kary posiadają od-

mienny charakter prawny. O ile opłaty należy wiązać z działaniami legalnymi, to 

kary należy łączyć z odpowiedzialnością39. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

wymierza administracyjną karę pieniężną za: 

                                                           
34 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.7.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1330). 
35 W. Grecki, Opłaty za usunięcie drzew i krzewów, [w:] Wycinka drzew i krzewów, (red.) J. Piech, C.H. Beck, 

Warszawa 2017, s. 86.  
36 D. Danecka, W. Radecki, Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody. 

Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2017, s. 226. 
37 Szerzej: A. Kaźmierska-Patrzyczna, Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody, 
Poltext, Warszawa 2019, s. 199. 
38 K. Gruszecki, Kary pieniężne gwarantujące ochronę zieleni, „Zieleń Miejska” 2017, Nr 5, s. 48. 
39 J. Rotko, Instrumenty prawne ochrony przyrody [w:] Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody (red.) 
W.  Radecki, Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 204. 
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1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, 

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, 

3) zniszczenie drzewa lub krzewu, 

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony 

drzewa, 

5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia, 

6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu. 

Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, 

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał 

bez zgody posiadacza nieruchomości. Uiszczenie jej następuje w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna. 

W obowiązującym stanie prawnym, administracyjna kara pieniężna ustalana 

jest co do zasady w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa czy krzewu. 

W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku 

uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej 

opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. W sytuacji 

uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony 

drzewa, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty za usunię-

cie drzewa pomnożonej przez 0,6 (art. 89 u.o.p.). Zmniejszenie wysokości kary 

z trzykrotności do dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu jest 

przede wszystkim pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 

2014 r.40, który uznał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 u.o.p. przez to, że 

przewidują nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaga-

nego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub 

krzewu, w sztywno ustalonej wysokości, nie biorąc pod uwagę okoliczności 

popełnionego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Kon-

stytucji RP41. W nowelizacji u.o.p. w pewnym stopniu uwzględniono stanowisko 

TK, nadając nowe brzmienie przepisom art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 u.o.p., 

jak również złagodzono regulacje dotyczące wymiaru stawek opłat oraz kar za 

usunięcie drzew lub krzewów bez uzyskanego zezwolenia42. 

Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 

5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Natomiast nie wszczyna 

się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a po-

stępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym 

usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 

5 lat. Co warte podkreślenia, organ może umorzyć 50% wymierzonej kary, o któ-

rej mowa w ust. 1 lub 2 art. 89 u.o.p, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane 

                                                           
40 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., SK 6/12, (Dz.U. z 2014 r. poz. 926, /OTK-A 2014, 

z. 7, poz. 68). 
41 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483). 
42 A. Kaźmierska-Patrzyczna, Ochrona…op.cit., s. 199. 
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z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew 

albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary 

w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie 

i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego 

nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. 

3. Podsumowanie 

Zagadnienia dotyczące usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwole-

nia budziły wiele kontrowersji zarówno ze strony doktryny, judykatury, jak i spo-

łeczeństwa zainteresowanego zarówno usuwaniem drzew i krzewów z terenu 

własnej nieruchomości, bądź ochroną tych cennych zasobów różnorodności 

biologicznej. Skuteczność działań ochronnych wymaga stosowania skutecznych 

instrumentów prawnych oraz stabilności regulacji prawnych. Niestety regulacje 

prawne dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień należą do najczęściej 

nowelizowanych przepisów prawa w ostatnich latach. Częste zmiany prawa 

analizowanego zagadnienia wpływają negatywnie na świadomość obywateli, co 

do możliwości usunięcia drzew bądź krzewów rosnących poza lasami. Pozytyw-

nie należy ocenić nowy instrument prawny, jakim jest zgłoszenie zamiaru usunię-

cia drzew, który stanowi istotny środek wpływający na ochronę drzew przed ich 

bezpodstawnym usunięciem. Rozpatrując granice ingerencji administracji w prawa 

jednostki w zakresie związanym z ochroną drzew i krzewów, fundamentalne 

znaczenie ma właściwe stosowanie omawianych instrumentów przez organy jed-

nostek samorządu terytorialnego, szczególnie organów gminy, które posiadają 

największe kompetencje w tej materii. Należy pamiętać, że ochrona jakiejś warto-

ści jest zasadą, a możliwość jej naruszenia w imię innych wartości jest wyjątkiem. 

Dlatego wydanie przez organ zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest wyjąt-

kiem od zasady nakazującej utrzymanie drzew i krzewów we właściwym stanie. 
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Analiza opłacalności inwestycji w wymianę istniejącego 

źródła ciepła na paliwo stałe przy uwzględnieniu 
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Słowa kluczowe: Program Priorytetowy Czyste Powietrze, źródło ciepła, paliwo stałe 

Streszczenie 

Celem artykułu była analiza opłacalności inwestycji w wymianę istniejącego źródła 

ciepła na paliwo stałe przy uwzględnieniu możliwości dofinansowania z Programu Prio-

rytetowego Czyste Powietrze. W treści przybliżono założenia i rodzaje przedsięwzięć 

wraz z maksymalną kwotą dotacji w ramach powyższego Programu. W części badawczej, 

na potrzeby artykułu poddano analizie trzy wybrane inwestycje związane z wymianą 

istniejącego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, tj.: gruntowa pompa ciepła, 

kocioł na pellet drzewny oraz kocioł olejowy kondensacyjny. 

1. Wstęp 

Obecnie realizowana polityka europejska, dąży do ograniczenia szkodliwych 

substancji emitowanych do atmosfery w procesie grzewczym. Zgodnie z jej zasa-

dami, nowe kotły na paliwo stałe muszą sprostać wymaganiom określonym jako 

5 klasa energetyczna. Za główny cel, konieczności wprowadzenia zmian w produk-

cji i montażu kotłów opalanych paliwami stałymi, uznaje się walkę ze smogiem, 

który w ostatnich latach dotyka coraz więcej dużych i małych miast. Wyelimino-

wanie tzw. "kopciuchów", czyli kotłów spoza klasy jakości spalania to pierwszy 

krok w stronę poprawy jakości powietrza. Przepisy prawne regulujące korzystanie 

z „kopciuchów” stają się coraz bardziej rygorystyczne. Wynika z nich, że w dłuż-

szej perspektywie czasu nie będzie można ich stosować, a taka zmiana z pewno-

ścią przełoży się na wzrost efektywności spalania. 

Aby poprawić jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, 

a także by umożliwić wymianę źródeł ciepła wykorzystywanych w domach jedno-

rodzinnych, powstał ogólnopolski program wsparcia finansowego pod nazwą 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze.  
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2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia 

finansowego na wymianę źródeł ciepła. Jest skierowany do właścicieli i współ-

właścicieli domów jednorodzinnych. Oferuje dofinansowanie na wymianę starych 

i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła 

spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac związa-

nych z termomodernizacją budynku. Celem Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplar-

nianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych43. Narzędziem programu jest dofinan-

sowanie w formie dotacji, dzięki której beneficjent ma osiągnąć założony cel.  

W ramach Programu Czyste Powietrze, beneficjenci mogą korzystać z podsta-

wowego poziomu dofinansowania (część 1 programu), bądź jeśli są uprawnieni, 

z podwyższonego poziomu dofinansowania (część 2 programu- planowane uru-

chomienie zwiększonego poziomu dofinansowania przewidziane się na wrzesień 

2020 r.). W dalszej części rozdziału zostaną opisane zasady korzystania z podsta-

wowego poziomu dofinansowania Programu Czyste Powietrze. 

Beneficjentem uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest 

osoba fizyczna będąca właścicielem, bądź współwłaścicielem budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu miesz-

kalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczają-

cym kwoty 100 000 zł. W przypadku gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych 

źródeł, dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 

100 000 zł44. 

Beneficjent w ramach podstawowego poziomu Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze, ma do wyboru dwie formy dofinansowania: 

1) dotacja, 

2) dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinan-

sowania. W tab. 1. przedstawiono rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalną kwotę 

dotacji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

 

 

 

 

                                                           
43 http://www.czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ [dostęp: 19.06.2020]. 
44 https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/data/uploads/dokumenty_od_2020_05_15/01_Program_Prioryte 
towy_Czyste_Powietrze.pdf, s. 3 [dostęp: 19.06.2020]. 
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Tab. 1. Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji. 
lp 

Zakres przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 
nie obejmuje 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznej 

Przedsięwzięcie 
obejmuje 

mikroinstalację 

fotowoltaiczną 

Maksymalna kwota dotacji 

1.  Przedsięwzięcie uwzględniające demontaż 

nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a także 
zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda bądź 

gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub 

ogrzewania i cwu. 

 Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia mogą być 

wykonane:  

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji 

centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów 
słonecznych),  

 zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła, 

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera 

również demontaż), 

 dokumentacja dotycząca powyższego zakresu t.j.: audyt 

energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia 

przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, 
ekspertyzy. 

25 000 zł 30 000 zł 

2.  Przedsięwzięcie uwzględniające demontaż 

nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

 zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione 

w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania 

i cwu albo 

 zakup i montaż kotłowni gazowej.  

 Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia mogą być 

wykonane: 

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji 

centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów 

słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) oraz 
pozostałe działania wymienione w pkt 1 (powyżej). 

20 000 zł 25 000 zł 

3.  Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na 

paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące: 

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła, 

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera 
również demontaż),  

 wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: 

audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji 

projektowej, ekspertyz. 

10 000 zł Nie dotyczy 

Źródło: oprac. własne na podst.: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/data/uploads/dokume 

nty_od_2020_05_15/01_Program_Priorytetowy_Czyste_Powietrze.pdf [dostęp: 19.06.2020]. 

Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz 

ustalone są dla istniejącego budynku bądź lokalu mieszkalnego. 
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3. Założenia dla analizowanych inwestycji  

Niniejszym zostały określone następujące założenia do wykonania analizy 

ekonomicznej: 

1) cykl życia systemu grzewczego został określony na 25 lat, 

2) ocena zostanie przeprowadzona dla jednorodzinnego budynku mieszkal-

nego o powierzchni 100 m2, 

3) wykorzystane zostaną wskaźniki energetyczne określające wielkości 

zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię cieplną na potrzeby 

c.o. oraz c.w.u. na podstawie opublikowanego raportu GUS dotyczącego 

zużycia energii w gospodarstwach domowych w 2018 r.45, 

4) oceniane będą kwoty kosztów inwestycyjnych koniecznych dla wykonania 

kotłowni na podstawie krytycznej analizy rynku producentów systemów 

grzewczych, 

5) poddane analizie zostaną koszty związane z eksploatacją systemu grzew-

czego, mając na uwadze sprawność energetyczną analizowanych systemów 

grzewczych, 

6) uwzględnione zostaną koszty oraz wartości opałowe surowców niezbęd-

nych do funkcjonowania systemu na podstawie opublikowanego raportu 

GUS dotyczącego Zasad metodycznych sprawozdawczości z zakresu go-

spodarki paliwami i energią46, 

7) ceny surowców niezbędnych do funkcjonowania systemu grzewczego 

zostały ustalone oraz uśrednione na podstawie dokonanej krytycznej 

analizy rynku, 

8) cena energii elektrycznej została ustalona na podstawie danych zawartych 

na stronie Urzędu Regulacji Energetyki47, 

9) sprawność nieefektywnego kotła na węgiel tzw. „kopciucha” wynosi 0,4048, 

10) stopa dyskontowa wynosi 2,84%49, 

11) maksymalna wartość dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze dotyczy podstawowego poziomu dofinansowania dla 

wniosków składanych od 15.05.2020 r. w ramach obowiązującego naboru50. 

 

                                                           
45 GUS, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018, Warszawa 2019, s. 85–87. 
46 GUS, Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz 

definicje stosowanych pojęć, Warszawa 2006, s. 61–62. 
47 http://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7853,Srednia-cena-energii-elektrycznej-dla-go 
spodarstw-domowych.html [dostęp: 21.06.2020]. 
48 Broszura sfinansowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicz-

nego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Warszawa 2019, s. 3. 
49 https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php [dostęp: 21.06.2020]. 
50 https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/data/uploads/dokumenty_od_2020_05_15/01b_Zalacznik_nr_2_ 
do_PPCP-koszty_kwalifikowane.pdf [dostęp: 22.06.2020]. 
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Poddane analizie zostały 3 rodzaje systemów grzewczych: 

1) kotłownia wykonana w oparciu o kocioł na pellet drzewny, 

2) kotłownia wykonana w oparciu o kocioł kondensacyjny olejowy, 

3) kotłownia wykonana w oparciu o gruntową pompę ciepła. 

4. Koszty inwestycyjne zakupu 

W Tab.ch 2–4 zaprezentowano zestawienie nakładów inwestycyjnych jakie 

musi ponieść konsument w ramach zakupu, montażu i uruchomienia wybranego 

systemu grzewczego. Z kolei w tabeli 5 zawarto sumaryczne zestawienie nakła-

dów inwestycyjnych każdego analizowanego systemu grzewczego. 

Tab. 2. Koszty inwestycyjne kotłowni wykonanej w oparciu o kocioł na pellet 

drzewny 
l.p. Opis Koszty brutto [zł] 

1. Kocioł na pellet drzewny 14452 

2. Regulator bezprzewodowy 984 

3. Zestaw do bezprzewodowej komunikacji 259 

4. Moduł Internet WIFI 737 

5. Pompa do sterowania ciśnieniem 726 

6. Zawór termostatyczny 369 

7. Termoregulator 2362 

8. Montaż, uruchomienie systemu- 10% nakładów 1989 

9. Dotacja w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze -6000 

10. RAZEM 15878 

Źródło: oprac. własne. 

Tab. 3. Koszty inwestycyjne kotłowni wykonanej w oparciu o kocioł kondensacyjny 

olejowy 

l.p. Opis Koszty brutto [zł] 

1. Kocioł olejowy kondensacyjny 15350 

2. Zasobnik stojący z wężownicą 2340 

3. Czujnik temperatury kolektora 150 

4. Czujnik zdalnego sterowania temperatury pokojowej 1162 

5. Moduł wielofunkcyjny do montażu wewnątrz kotła 240 

6. Pompa kondensatu 890 

7. Montaż, uruchomienie systemu- 10% nakładów 2013 

8. Dotacja w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze -4500 

9. RAZEM 17645 

Źródło: oprac. własne. 
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Tab. 4. Koszty inwestycyjne kotłowni wykonanej w oparciu o gruntową pompę 

ciepła 

l.p. Opis Koszty brutto [zł] 

1. Gruntowa pompa ciepła wraz z centralą wewnętrzną 

zawierającą zbiornik przepływowy 

45055 

2. Zaawansowany moduł do sterowania 3690 

3. Moduł aktywnego chłodzenia 2435 

4. Moduł wentylacyjny 7380 

5. Wspornik ścienny 406 

6. Moduł współpracy z systemem zarządzania budynkiem 1169 

7. Licznik energii 762 

8. Wąż odprowadzania skroplin 1230 

9. Rura podłączeniowa 1476 

10. Montaż, uruchomienie systemu- 10% nakładów 7636 

11. Dotacja w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze -20250 

12. RAZEM 50989 

Źródło: oprac. własne. 

Tab. 5. Sumaryczne zestawienie nakładów inwestycyjnych analizowanych 

systemów grzewczych 
l.p. Systemy grzewcze Nakłady [zł] 

1. Kocioł na pellet drzewny 15878 

2. Kocioł olejowy kondensacyjny  17645 

3. Gruntowa pompa ciepła 50989 

Źródło: oprac. własne. 

Analizując tab. 5. można zauważyć, że koszty początkowe związane z nakła-

dami inwestycyjnymi w przypadku kupna, montażu i uruchomienia systemu 

grzewczego opartego na gruntowej pompie ciepła są nieco ponad trzykrotnie 

wyższe niż w przypadku kotła na pellet drzewny i niemal trzykrotnie większe niż 

w przypadku kotła olejowego. 

5. Koszty związane z eksploatacją 

Roczne zapotrzebowanie budynku na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użyt-

kową ustalono na podstawie założenia metrażu mieszkania na poziomie 100 m2 

oraz danych zawartych w raporcie GUS, w których podano wartość rocznego 

zużycia energii w jednorodzinnym budynku mieszkalnym w przeliczeniu na 

jednostkę powierzchni. 

Analogicznie roczne koszty przeznaczone na cele centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej zostały wyliczone na podstawie wartości opałowej nośni-

ków energii, ceny nośników energii oraz sprawności zastosowanych systemów 
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ogrzewania. Zestawienie kosztów wytworzenia 1GJ energii cieplnej jak również 

roczne koszty ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej prezentuje tab. 6. 

Tab. 6. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania dla analizowanych systemów 

grzewczych 

Rodzaj systemu Koszt uzyskania 1 GJ 

energii [zł/GJ] 

Roczne koszty ogrzewania i 

c.w.u. [zł] 

Gruntowa pompa ciepła 30,58 2562 

Kocioł na pellet drzewny 55,6 4659 

Kocioł olejowy kondensacyjny 83,40 6988 

Kocioł na paliwo stałe 

„kopciuch” 

125,11 10483 

Źródło: oprac. własne. 

Na podstawie tab. 6. można stwierdzić, że zarówno najmniejszy koszt uzyska-

nia 1 GJ energii jak i najniższe roczne koszty centralnego ogrzewania i podgrze-

wania ciepłej wody użytkowej można uzyskać w przypadku zastosowania sys-

temu grzewczego z kotłownią opartą na gruntowej pompie ciepła. 

Celem lepszego zobrazowania skali, jakiego rzędu są to różnice pomiędzy ana-

lizowanymi systemami ogrzewania, przedstawiono ujęcie graficzne (rys. 1.) ujmujące 

roczne koszty związane z eksploatacją wspomnianych systemów w porównaniu 

do wartości kosztów ponoszonych w przypadku stosowania nieefektywnego kotła 

na węgiel. 

 

 
Rys. 1. Roczne koszty eksploatacji [zł] 
Źródło: oprac. własne. 
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Analizując rys. 1. można zauważyć, że najwyższe koszty eksploatacyjne wy-

stępują w przypadku zastosowania systemu grzewczego w oparciu na kocioł konden-

sacyjny olejowy. Koszt eksploatacji w przypadku omawianego systemu jest o 1,5 

x droższy względem korzystania z kotła przystosowanego na brykiet oraz o 2,7 x 

droższy względem gruntowej pompy ciepła. Niemniej jednak korzystanie z ogrze-

wania olejowego jest wciąż bardziej opłacalne o niemal 3500 zł w skali roku w po-

równaniu do starych pieców węglowych. 

6. Opłacalność inwestycji w wymianę istniejącego źródła ciepła 

Ze względu na nietypowy charakter inwestycji wygenerowanie przepływu 

pieniężnego opiera się w tym przypadku na kosztach i korzyściach alternatyw-

nych. Wynika to z faktu, że przedsięwzięcie inwestycyjne nie ma charakteru 

typowego dla oceny opłacalności inwestycji i nie można wprost wyodrębnić na-

kładów inwestycyjnych, przychodów operacyjnych jak i kosztów operacyjnych. 

Istotą omawianej inwestycji jest obniżenie potencjalnych kosztów energii a tym 

samym zwiększenie przepływu pieniężnego. Mając na uwadze powyższe, obli-

czono potencjalne zwiększenie przepływu pieniężnego obliczając korzyści 

z obniżenia kosztów energii cieplnej dzięki realizacji inwestycji. W tym przy-

padku zostały obliczone potencjalne koszty energii cieplnej z wykorzystaniem 

nieefektywnego źródła ciepła na węgiel tzw. „kopciucha” oraz wygenerowano koszty 

tej energii przy użyciu trzech systemów grzewczych: gruntowej pompy ciepła, 

kotła kondensacyjnego olejowego oraz pieca na pellet drzewny. Różnica kosztów 

między każdym z systemów grzewczych w porównaniu do kosztów ponoszonych 

przez użytkowanie starych pieców węglowych stanowi kwotę alternatywnego 

przepływu pieniężnego. 
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Rys. 2. Skumulowany zdyskontowany alternatywny przepływ pieniężny dla 

wybranych inwestycji 
Źródło: oprac. własne. 

Analizując wyniki skumulowanego alternatywnego przepływu pieniężnego w ba-

danym okresie pomiędzy omawianymi inwestycjami w wybrane systemy grzew-

cze można zauważyć, że po jedenastu latach wartość wskaźnika między systemem 

grzewczym opartym na gruntowej pompie ciepła, a olejem opałowym ulega 

zrównaniu, zaś w każdym kolejnym roku to w przypadku zastosowania gruntowej 

pompy ciepła inwestor będzie odnosił większe korzyści, pomimo wyższych na-

kładów początkowych w wysokości ponad 30 000 zł. Mimo zbliżonych nakładów 

początkowych inwestycji, w źródło ciepła zasilane olejem opałowym i pelletem 

drzewnym, to relatywnie wysoka cena oleju opałowego wpływa na obniżenie opła-

calności podjęcia przedsięwzięcia przez potencjalnego inwestora. Najkorzystniej 

wypada inwestycja w kocioł na pellet drzewny, ze względu na najniższe koszty 

związane z nakładem początkowym oraz wymiernymi korzyściami związanymi 

z osiąganych oszczędności. Pomimo tego, że gruntowa pompa ciepła umożliwia 

uzyskanie znacznie tańszej energii, jednak wartość kwoty zakupu sprawia, że w ba-

danym okresie czasu suma oszczędności będzie wciąż niższa. 

7. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że wymiana starego 

pieca na węgiel może przynieść znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie czasu 

niezależnie od wybranego nowego źródła ciepła. Dodatkowym czynnikiem prze-

mawiającym za podjęciem inwestycji jest możliwość uzyskania dotacji w ramach 
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Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, co istotnie wpływa na obniżenie 

poniesionych kosztów początkowych. Warto również zwrócić uwagę na obrany 

kierunek polityki klimatycznej w kraju, zmierzającej ku promocji i szerszego 

zastosowania efektywnych źródeł ciepła, a w szczególności systemów grzew-

czych opartych na odnawialnych źródłach energii, celem wyparcia całorocznego 

korzystania z nieefektywnych i emisyjnych źródeł ciepła na paliwo stałe. 
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Badanie potencjału nisko kosztowego rozwiązania opartego 

o moduły z serii ESP jako źródła danych dla chmury 

obliczeniowej 

Słowa kluczowe: MIK-21, ESP, chmura obliczeniowa, sieci czujnikowe, Internet Rzeczy 

Streszczenie 

W niniejszej pracy zostaną omówione możliwości i aspekty związane z używaniem 

modułów z serii ESP jako źródła danych dla chmury obliczeniowej. Ze względu na niską 

cenę, omawiane moduły zyskały dużą popularność w ostatnich latach. Pozwalają one na 

stworzenie nisko kosztowych rozwiązań dla sieci czujników. W tekście zostanie przedsta-

wiona analiza podstawowych właściwości i parametrów modułów, ukierunkowana na 

praktyczny aspekt użycia ich w projektach wymagających zbudowania sieci czujników 

połączonej z chmurą obliczeniową. 

1. Wstęp 

W obecnych czasach coraz większą popularność zyskują rozwiązania z za-

kresu Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT)51. W celu prowadzenia badań 

i optymalizacji procesów biznesowych niekiedy niezbędne jest tworzenie sieci 

składających się nawet z kilku tysięcy czujników do pomiaru parametrów fizycz-

nych i dostarczania danych do chmury52. Moduły umożliwiające jednocześnie 

pomiar, proste przetwarzanie danych oraz transmisję do sieci Internet, z użyciem 

WI-FI stają się coraz tańsze i powszechniej stosowane53. W 2014 r. firma Espessif 

rozpoczęła sprzedaż modułów z serii ESP8266, które szybko zyskały popularność 

                                                           
51 Chopra K., K. Gupta, and A. Lambora, Future internet: The internet of things-a literature review, 2019 International 

Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing (COMITCon). IEEE, 2019. 
52 S. Balakrishnan, S. Sheeba Rani, K. C. Ramya, Design and development of IoT based smart aquaculture system 

in a cloud environment, International Journal of Oceans and Oceanography 13.1 (2019): 121–127. 
53 Abbasi, Khurrum Mustafa, T. A. Khan, and I. Ul Haq, Hierarchical Modeling of Complex Internet of Things 
Systems Using Conceptual Modeling Approaches, IEEE Access 7 (2019): 102772–102791. 
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i są stosowane do urządzeń Internetu Rzeczy54. Dzięki integracji ze środowiskiem 

Arduino oraz wielu dostępnym przykładom mogą one posłużyć do szybkiego pro-

totypowania rozwiązań wymagających podłączenia do sieci Internet55.  

2. Moduły ESP i ich parametry 

Firma Espressif Systems oferuje dwie rodziny układów: ESP32 oraz ESP8266. 

W zależności od potrzeb w danym projekcie należy rozważyć, układ z której rodziny 

zostanie zastosowany. W tab. 1 przedstawiono porównanie parametrów obu rodzin. 

Tab. 1. Porównanie parametrów 2 rodzin układów ESP 
Parametr Rodzina Układów 

 ESP8266 ESP32 

Cena 15–30 zł 22–50zł 

Łączność Radiowa WI-FI,ESP-WIFI-

MESH 

WI-FI,ESP-WIFI-MESH, 

Bluetooth 4.0, Bluetooth LE 

Processor 32-bit LX6 do 160 

MHz 

32-bit LX7 do 240 MHz (są 

wersje z 2 rdzeniami) 

Wbudowana pamięć flash 2–4 MB 2–16 MB 

Pobór prądu w trybie uśpienia poniżej 20 μA poniżej 5 μA 

Liczba portów We/Wy 

(GPIO) 

Do 24 Do 43 

Źródło: oprac. własne na podst.: www.ceneo.pl, https://www.espressif.com/en /products/modules 

2.1. ESP8266 

ESP8266 jest pierwszą rodziną układów z rodziny ESP, wyprodukowaną przez 

firmę Espressif Systems56. Zostały one wyposażone w 32–bitowy procesor takto-

wany z częstotliwością do 160 MHz oraz wbudowany układ radiowy WIFI, 

mogący nadawać z mocą 19,5 dBm. Istnieją wersje z wbudowaną anteną oraz ze 

złączem anteny zewnętrznej. Przy zastosowaniu dobrej anteny istnieje możliwość 

umiejscowienia urządzenia w większej odległości od punktu dostępowego57. 

Moduł charakteryzuje też możliwość wprowadzenia modułu w stan uśpienia, 

podczas którego prąd pobierany mieści się w zakresie do 20 μA. Umożliwia to 

łatwe tworzenie urządzeń z zasilaniem bateryjnym, dzięki niskiej konsumpcji 

energii podczas przebywania w stanie uśpienia58.  

                                                           
54 Nota katalogowa modułu ESP-WROOM-02 – ESP8266, dostęp online: https://www.espressif.com/sites/de 
fault/files/documentation/0c-esp-wroom-02_datasheet_en.pdf 
55 Dokumentacja ESP8266 (współpraca ze środowiskiem Arduino) http://arduino.esp8266.com/Arduino/versio 

ns/2.0.0/doc/installing.html 
56 https://www.espressif.com/en/products/modules 
57 Chung M., W. Chang, Low‐cost, low‐profile and miniaturized single‐plane antenna design for an Internet of 
Thing device applications operating in 5G, 4G, V2X, DSRC, WiFi 6 band, WLAN, and WiMAX communication 

systems, Microwave and Optical Technology Letters 62.4 (2020): 1765–1773. 
58 Chung, Wen-Yaw, et al, Solar powered monitoring system development for smart farming and Internet of 
Thing applications, Meeting Abstracts. Electrochem. Soc. Vol. 28. 2019. 
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2.2. EPS32 

ESP32 to nowsze rozwiązanie wydane przez firmę Espressif Systems w 2016 r., 

jako następca dla ESP8266. Oparte jest o jedno lub dwurdzeniowe 32-bitowe mi-

kroprocesory Xtensa LX6, mogące pracować z częstotliwością do 240MHz. 

Część radiowa umożliwia łączność WIFI oraz Bluetooth. Wspierany także jest 

tryb Bluetotooth Low Energy, który pozwala na budowanie urządzeń radiowych 

z łącznością Bluetooth o bardzo niskim poborze energii.  

3. Porównanie anten wykorzystywanych z modułami ESP 

Dla obu omawianych w niniejszej pracy modułów producenci płytek uru-

chomieniowych przewidują trzy rozwiązania związane z anteną. Najtańsze z nich, 

ale za razem o najmniejszym zasięgu to implementacja anteny jako ścieżka na 

płytce PCB. Takie rozwiązanie pozwala na umieszczenie modułu w tym samym 

pomieszczeniu: kilka, kilkanaście metrów od punktu dostępowego59.  

 
Rys. 1. Moduł ESP8266 z anteną w postaci ścieżki na PCB 

Źródło: https://www.sparkfun.com/products/13678. 

Na uzyskanie stabilnego zasięgu przy niewiele większych odległościach 

(rzędu kilkudziesięciu metrów) pozwalają płytki z antenami ceramicznymi SMD. 

Zastosowanie takiej anteny nieznacznie jednak podnosi cenę modułu60. 

 

                                                           
59 P. Rada, P. Vaneet, G. Poilasne, PCB antenna layout, U.S. Patent No. 8,957,830. 17 Feb. 2015. 
60 D. Zhou, et al, High quality factor, ultralow sintering temperature Li6B4O9 microwave dielectric ceramics 

with ultralow density for antenna substrates, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6.8 (2018): 11138–
11143. 
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Rys. 2. Moduł ESP8266 z anteną ceramiczną SMD 
Źródło: https://www.digitspace.com/wifi-module-esp8266-ceramic-antenna-at-control-module. 

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia możliwego do uzyskania zasięgu 

jest użycie zewnętrznej anteny oraz modułu ze złączem IPEX. Wraz z kierunkową 

anteną, przy braku przeszkód i urządzeń generujących zakłócenia w pobliżu 

możliwe jest uzyskanie zasięgu na odległość nawet do 20 km61. 

 

 
Rys. 3. Kierunkowa antena paraboliczna z zyskiem energetycznym 24dB 
Źródło: https://www.amazon.com/SimpleWiFi-G2424-Directional-High-Speed-Antenna/dp/B00NQGVMSE. 

Ważnym aspektem przy stosowaniu anteny zewnętrznej jest konieczność 

zabezpieczania delikatnego przewodu, który należy podłączyć do płytki ESP za 

pomocą złącza IPEX. Pozostałe niedogodności to większy rozmiar urządzenia 

oraz wyższa cena.  

Podczas wyboru odpowiedniego rozwiązania należy więc rozważyć 

praktyczne aspekty czujników dla projektowanej sieci – ich potencjalną wielkość, 

konieczność pracy na zasilaniu bateryjnym, budżet projektu, odległość od punktu 

dostępowego62. 

 

                                                           
61 Gu Y., et al, Airborne WiFi networks through directional antennae: An experimental study, 2015 IEEE Wireless 

Communications and Networking Conference (WCNC). IEEE, 2015. 
62 S. Kozieł, Design optimization and trade-offs of miniaturized wideband antenna for internet of things applica-
tions, Metrology and Measurement Systems 24.3 (2017). 
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Tab. 2. Porównanie anten wykorzystywanych z modułami ESP 
Rozwiązanie Cena Wielkość i masa Zasięg 

Antena w postaci 

ścieżki na PCB 

Niska Niskie Do kilkunastu metrów 

Antena ceramiczna 

SMD 

Średnia Niskie Do kilkudziesięciu metrów 

Antena zewnętrzna Wysoka Znacznie wyższe 

od pozostałych 

rozwiązań 

Nawet kilkanaście 

kilometrów przy 

zastosowaniu kierunkowej 

anteny 

Źródło: oprac. własne. 

4. Przykładowa implementacja czujnika temperatury opartego 

o siatkę Bragga i moduł ESP32 

Autor zaprojektował, zbudował i przetestował pierwszy prototyp taniego urzą-

dzenia IoT opartego na: siatce Bragga (FBG), powszechnie stosowanym w roz-

wiązaniach komunikacyjnych module laserowym SFP, fotodiodzie oraz module 

ESP32. Siataka Bragga na długość fali odpowiednią dla modułu została naświe-

tlona przy użyciu zautomatyzowanego stanowiska opartego na Interferometrze 

Talbotta63. Urządzenie służy do pomiaru temperatury w miejscach, gdzie pomiar 

za pomocą tradycyjnych rozwiązań nie jest możliwy (m.in. ze względu na duże 

zakłócenia elektromagnetyczne)64. Zmiana długości Bragga następuję pod wpły-

wem zmiany temperatury, do której pomiaru służy czujnik FBG. Przy stałej 

długości fali lasera znajdującego się w module SFP65, promieniowanie odbite od 

czujnika FBG, przechodzące przez cyrkulator cechują się zmianą mocy w funkcji 

temperatury otoczenia światłowodowego czujnika FBG. Moc promieniowania 

jest przetwarzana na prąd płynący w obwodzie składającym się z diody i wejścia 

przetwornika ADC, za pomocą którego następuje pomiar napięcia przy zachowa-

niu stałej rezystancji wejściowej66. Koszt wszystkich elementów użytych do kon-

strukcji urządzenia nie przekroczył 200zł. Dostępne na rynku rozwiązania 

pozwalające na pomiar temperatury przy użyciu FBG są wyceniane o rząd wielko-

ści wyżej (powyżej 2 000 zł)67. Układ wymaga dopracowania, m.in. stabilizacji 

długości fali, poprzez stabilizację temperatury modułu SFP. Po wykonaniu 

                                                           
63 A. Manujło, Automated Talbot interferometer for fiber Bragg gratings inscription with improved accuracy and 
repeatability, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics 

Experiments 2016. Vol. 10031. International Society for Optics and Photonics, 2016. 
64 X. Wu, et al, Temperature measurement of electromagnetic launcher rails based on FBG, IEEE Transactions 
on Plasma Science 47.5 (2019): 2382–2386. 
65 Q. Zhao, et al, Generation of Tunable Microwave Frequency Comb Utilizing a Semiconductor Laser Subject 

to Optical Injection from an SFP Module Modulated by an Arbitrary Periodic Signal, Complexity 2020 (2020). 
66 B. Corcoran, B. Foo, and A. J. Lowery, Single-photodiode per polarization receiver with signal-signal beat 

interference suppression through heterodyne detection, Optics express 26.3 (2018): 3075–3086. 
67 https://optics11.com/fbg-interrogators/?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKLfdVLEmm73eNAcPQH8f 
MPoXnS3U8gKCY8PbU_ToSLD4eM0iVdcgjoaAqPtEALw_wcBm, [dostęp: 10.07.2020]. 
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pierwszego prototypu został zaobserwowany problem zmiany długości fali 

modułu SFP. W kolejnym etapie prac planowane jest zbudowanie układu do 

stabilizacji temperatury układu z wykorzystaniem modułu Peltiera. Układ ESP32 

posiada jeszcze wolne zasoby (moc obliczeniową i porty wejścia/wyjścia), 

pozwalające na dobudowane potrzebnej funkcjonalności, służącej do stabilizacji 

temperatury modułu, z użyciem ogniwa Peltiera68. 

Stabilizacja modułu po stronie oprogramowania będzie się odbywać za pomocą 

regulacji PID (czyli regulatora proporcjonalno-całkująco-różniczkującego). Z po-

wodu większej złożoności obliczeniowej planowane jest użycie drugiego rdzenia69.  

 
 

Rys. 4. Prototyp urządzenia, składający się z siatki Bragga, modułu SFP, fotodiody, 

cyrkulatora i modułu ESP32 (z anteną, w postaci ścieżki PCB) 
Źródło: oprac. własne. 

Do pomiaru napięcia na fotodiodzie użyto przetwornika ADC zintegrowanego 

w module ESP32. Na Rys. 5 są przedstawione wyniki pomiarów w funkcji 

temperatury. W module ESP32 dla przetwornika ADC programowo skonfiguro-

wano napięcie referencyjne 1,1V (wewnętrzne napięcie referencyjne mikroproce-

sora). W przypadku mierzenia większych wartości możliwe jest użycie dzielnika 

napięciowego zbudowanego z dwóch rezystorów70. 

 

                                                           
68 G. Engelmann, et al, Peltier module based temperature control system for power semiconductor characteriza-

tion, 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC). IEEE, 2016. 
69 A. Škraba, V. Stanovov, and E. Semenkin, Development of control systems kit for study of PID controller in 
the framework of cyber-physical systems, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 734. 

No. 1. IOP Publishing, 2020. 
70 M. Xu, J. Sun, and F. C. Lee, Voltage divider and its application in the two-stage power architecture, Twenty-
First Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2006. APEC'06.. IEEE, 2006. 
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Rys. 5. Zależność napięcia na fotodiodzie od temperatury (mierzonej przy pomocy 

układu z siatką Bragga) 
Źródło: oprac. własne.  

Oprogramowanie układu umożliwia zapis wyników w darmowej chmurze 

Google. Wybrano takie rozwiązanie ze względu na łatwy proces dalszego prze-

twarzania i wizualizacji wyników, a także dostęp online. Diagram przetwarzania 

wyników z użyciem chmury Google71, z uwzględnieniem protokołów transmisyj-

nych przedstawiono na Rys. 6. 

 
Rys. 6. Schemat architektury aplikacji służącej do zapisywania danych z czujnik 

w chmurze 

5. Praca z wykorzystaniem dwóch rdzeni 

ESP32 ma ogromną przewagę nad większością tanich mikrokontrolerów z racji 

tego, że ma dwa rdzenie. Możliwe jest równoległe wykonywanie obliczeń lub 

wydzielenie zadań pomiędzy dwa rdzenie. Autorzy chcieli przedstawić w prosty 

sposób działanie ESP32 w trybie dwóch rdzeni. W omawianym przypadku jeden 

rdzeń obsługuje wątek związany z pomiarem wartości napięcia, z użyciem prze-

twornika analogowo-cyfrowego i jego uśrednianiem z pięciu próbek. Natomiast 

                                                           
71 M. Soliman, et al, Smart home: Integrating internet of things with web services and cloud computing, 2013 
IEEE 5th international conference on cloud computing technology and science. Vol. 2. IEEE, 2013. 
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drugi rdzeń odpowiada z operacje wysyłania wyników pomiaru do komputera PC 

z użyciem portu COM. Kod jest pisany na podstawie wbudowanego przykładu 

FreeRTOS72.  

 

#define RDZEN0 0 

#define RDZEN1 1  

void TaskMSG( void *pvParameters ); 

void TaskMEAS( void *pvParameters ); 

int sensorValue_mean=0;  

 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); 

 xTaskCreatePinnedToCore(TaskMSG,"TaskMSG",1024 , NULL ,2 , NULL, 

RDZEN1); 

 xTaskCreatePinnedToCore(TaskMEAS, "TaskMEAS",1024 , NULL , 1 , 

NULL, RDZEN0); } 

 

void loop() 

{ // Pusto } 

//tasks 

void TaskMSG(void *pvParameters) // zadanie na rdzeniu 0, wysyla 

wiadomosc do komputera 

{ while (true) { 

 Serial.print("pomiar:"); 

 Serial.println(sensorValue_mean); 

 delay(100); } } 

 

void TaskMEAS(void *pvParameters) ) // zadanie na rdzeniu 1, pomiar i 

usrednianie 

{ (void) pvParameters; 

 while (true) { 

 int sensorValue=0;  

 sensorValue = analogRead(2); 

 sensorValue = sensorValue+ analogRead(2); 

 sensorValue = sensorValue+ analogRead(2); 

 sensorValue = sensorValue+ analogRead(2); 

 sensorValue = sensorValue+ analogRead(2); 

 sensorValue_mean = sensorValue/5; 

 vTaskDelay(1); // one tick delay (15ms) in between reads for stability } } 

                                                           
72 A. Maier, A. Sharp, and Y. Vagapov, Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 
microcontroller module for the internet of things, 2017 Internet Technologies and Applications (ITA). IEEE, 2017. 
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Stworzono również koncepcję oprogramowania w układzie ESP32 (Rys. 7). 

 
Rys. 7. Koncepcja programu  
Źródło: oprac. własne. 

Poprawne działanie układu jest przedstawione na rysunku poniżej (Rys. 8). Widać 

zachowany interwał czasowy pomiędzy kolejnymi wiadomościami czyli 100 ms.  

 

 
Rys. 8. Komunikaty wysyłane do PC przez port szeregowy COM  
Źródło: oprac. własne. 

Wykorzystując platformę ESP32 można stworzyć znacznie bardziej zaawan-

sowany system akwizycji danych. ESP32 jest wyposażone w 15 przetworników 

analogowo-cyfrowych. Możliwe jest także podłączenie czujników z cyfrowym 
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interfejsem jak I2C lub SPI. Gdyby zabrakło już pinów podłączonych do zinte-

growanych przetworników można zastosować multiplekser73, a co za tym idzie 

można przyjąć że możliwości układu są bardzo duże. 

Aby wysłać dane do agregatora można, tak jak w przykładowym programie, 

użyć drugiego rdzenia. W zależności od aplikacji, wysyłanie danych może 

odbywać się z użyciem technologii Bluetooth, gdyby odbiornikiem był telefon, 

lub WIFI, gdy mamy w pobliżu router. Istnieje możliwość podłączenia modułu 

GSM i całkowicie uniezależnienie urządzenia od zasięgu WIFI (sieci 2G i 3G 

pokrywają 99% terytorium Polski). Jeśli istnieje potrzeba wykonania uczenia 

maszynowego na danych lub ich zaawansowanego przetwarzania można użyć 

protokołu MQTT i chmury Microsoft Azure74. 

Warto mieć na uwadze, że w przypadku zasilania bateryjnego możliwe jest użycie 

funkcji usypiania procesora i innych peryferii. Funkcja „esp_deep_sleep_start()” 

zapewnia głębokie uśpienie, a procesor można wybudzać np. co godzinę, aby 

wysłał wartości z czujników pomiarowych. Funkcja „esp_sleep_enable_timer_ 

wakeup(TIME_TO_SLEEP)” pozwala uśpić procesor na określony czas po czym 

sam się wybudza. Takim prostym zabiegiem możliwe jest optymalizowanie 

zużycia energii w urządzeniu. 

6.   Wnioski 

Moduły ESP8266 oraz ESP32 doskonale nadają się do zastosowania w nisko 

kosztowych sieciach czujnikowych połączonych z chmurą. Dzięki trybom 

niskiego zużycia energii możliwe jest zasilanie bateryjne czujników. Liczne, 

powszechnie dostępne przykłady i biblioteki pozwalają stosunkowo łatwo zacząć 

pracę z modułami i uzyskać pierwsze efekty już po kilku godzinach. W przypadku 

konieczności stworzenia sieci na większym obszarze należy zastosować moduły 

ze złączem IPEX oraz mocne anteny kierunkowe. Niestety, wtedy obudowa 

całego czujnika będzie znacząco większa. W przypadku konieczności wykonywa-

nia bardziej skomplikowanych obliczeń po stronie czujników należy użyć modułu 

ESP32 i 2 rdzeni. Zwiększa się wtedy nieznacznie trudność napisania odpowied-

niej aplikacji, jednak dalej jest to możliwe dzięki licznym przykładom dołączo-

nym przez producenta, a także społeczności na forach internetowych.  

 

 

 

                                                           
73 H. Kaneyama, Analog multiplexer, U.S. Patent No. 4,985,703. 15 Jan. 1991. 
74 H. Ch. Hwang, et al, An Enhanced Reliable Message Transmission System Based on MQTT Protocol in IoT 
Environment, Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing. Springer, Singapore, 2016. 982–987. 
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Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Bionanokompozyty jako sensory świeżości mleka 

Słowa kluczowe: bionanokompozyty, kropki kwantowe, mleko, nanotechnologia, polisa-

charydy, sensory pH 

Streszczenie 

W badaniach skupiono się na syntezie nanocząstek siarczku kadmu (CdS) na matrycy 

z polisacharydu karboksymetylocelulozy (CMC) oraz sprawdzeniu czy otrzymany 

bionanokompozyt (CMC/CdS) jest wrażliwy na zmiany pH środowiska. Badano zmiany 

właściwości emisyjnych pod wpływem działania kwasu mlekowego jako związku 

modelowego, a następnie przeprowadzono próbę z wykorzystaniem krowiego mleka spo-

żywczego po terminie przydatności do spożycia. Na podstawie otrzymanych wyników 

można stwierdzić, że nanokompozyt jest wrażliwy na zmiany pH z wykorzystaniem 

kwasu mlekowego jako związku modelowego, natomiast w przypadku produktu jakim jest 

mleko, wyniki nie są jednoznaczne.  

1. Wstęp 

Dynamiczny rozwój metod analitycznych oraz postępy technologiczne wywie-

rają w ostatnich latach większy nacisk na producentów pod kątem bezpieczeństwa 

i jakość żywności. Znaczący wpływ ma również większa świadomość i zmiany 

preferencji konsumentów. Zachodzi zatem duża potrzeba doskonalenia metod oraz 

szukania nowych, lepszych oraz bardziej czułych sposobów określenia bezpie-

czeństwa i jakości żywności. Spektroskopia fluorescencyjna należy do powszech-

nie wykorzystanej metody, która jest w stanie określić różne parametry żywności 

bez użycia wielu substancji chemicznych i czasochłonnego przygotowywania 

próbek. W danych literaturowych opisano wykorzystanie spektroskopii do charak-

terystyki białek mleka oraz do określenia pochodzenia mleka, w rozumieniu od 

jakich ssaków pochodzi. Metoda ta może dostarczyć cennych informacji na temat 

niewielkich zmian w strukturze białek i lipidów ze względu na wysoką wrażli-

wość na środowisko molekularne. Wewnętrzna fluorescencja białek mleka jest 

spowodowana przez trzy aromatyczne aminokwasy: tryptofan, tyrozynę i feny-

loalaninę. Z tych trzech aminokwasów, głównie dominuje emisja tryptofanu ze 

względu na duży współczynnik ekstynkcji. Fluorescencja tego aminokwasu dostar-

cza informacji o strukturze białka i zależy od tego, jak tryptofan jest eksponowany 
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w trójwymiarowej konfiguracji białek. Ponadto dzięki tej metodzie można doko-

nać identyfikacji pochodzenia mleka. Stwierdzono, że długości emisji mleka 

małych przeżuwaczy różnią się znacznie długością fali emisji mleka od krów, 

które należą do klasy bydła75.  

W niniejszej pracy do badań wykorzystano spożywcze mleko krowie jako, że 

stanowi ono jeden z elementarnych składników zdrowej diety oraz najpopularniej-

szy produkt nabiałowy na globalnym rynku. W badaniach skupiono się na jednym 

z najważniejszych czynników technologicznych jakim jest kwasowość mleka, 

ponieważ ma ona decydujący wpływ na zachowanie się tego surowca podczas 

procesów produkcyjnych. Mleko swoją kwasowość zawdzięcza obecności soli 

kwaśnych, kazeiny, kwasów organicznych i nieorganicznych. Niekontrolowana 

fermentacja mleka określana jako psucie się tego produktu jest wynikiem wzrostu 

mikroorganizmów, które modyfikują skład pożywki z produktami przemiany 

materii. Określenie jakości mleka ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpie-

czeństwa żywności i zdrowia ludzkiego, dzięki możliwościom nanotechnologii 

zrodził się pomysł wykorzystania kropek kwantowych jako nanosensorów na 

matrycy polisacharydowej. 

2. Przegląd literatury 

2.1. Nanotechnologia 

Nanotechnologia należy do najszybciej rozwijającej się interdyscyplinarnej 

dziedziny nauki, jest postrzegana jako technologia transformująca, która stymu-

luje innowacje naukowe, przynosząc duże korzyści dla rozwoju ludzkości. 

Zaczęła wywierać wpływ na wiele innych dziedzin, w tym medycynę, elektronikę, 

kosmetykę, materiałoznawstwo oraz rolnictwo i żywność,. Zgodnie z definicją 

z National Nanotechnology Initiative nanotechnologia odnosi się do struktur 

w zakresie 1–100 nm w co najmniej jednym wymiarze, gdyż właśnie w tych wy-

miarach struktury zyskują nowe właściwości biologiczne i fizykochemiczne76. 

Ważnym aspektem definicji jest warunek, iż dana struktura o rozmiarach nano 

musi być wytworzona przez człowieka. Inaczej za nanotechnologię należałoby 

uznać znaczącą część chemii oraz biologię molekularną. Natomiast najważniej-

szym warunkiem definicji nanotechnologii jest aby otrzymana nanostruktura 

posiadała wyjątkowe właściwości, które przypisuje się wyłącznie bardzo małemu 

rozmiarowi77. 

                                                           
75 C. M. Andersen, G. Mortensen, Fluorescence spectroscopy: A rapid tool for analyzing dairy products. Journal 

of agricultural and food chemistry, 56(3), 2008, s. 720–729; V. Plachkova, A. Zhelyazkova, L. Avramov, 

C.  Zemyarski, & P. Petrov, Characterization of raw milk of ruminants by means of Fluorescence spectroscopy. 
Journal of Scientific and Research Publications, 6, 2016, 90–94. 
76 O. C. Farokhzad, R. Langer. Impact of nanotechnology on drug delivery. ACS nano 3.1, 2009, s. 16–20. 
77 K. Leśkiewicz, Prawne aspekty nanotechnologii w produkcji żywności i materiałów przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością. Przegląd Prawa Rolnego 2 (13), 2013, s. 87–105. 
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2.2. Nanotechnologia w żywności 

Wraz z dynamicznym rozwojem nanontechnologii pojawiły się nowe perspek-

tywy wykorzystania jej w naukach o żywności, wzrosły możliwości dla rolnictwa, 

przemysłu spożywczego oraz opakowalnictwa. Nanotechnologię można zastoso-

wać w przemyśle spożywczym do produkcji, przetwarzania, przechowywania i kon-

troli jakości żywności. Dzięki swoim unikatowym właściwościom nanomateriały 

można wykorzystać do projektowania nowoczesnych opakowań do produktów 

spożywczych, dzięki temu poprawi się ich jakość oraz wartość odżywcza. Rozwój 

innowacyjnych funkcjonalnych opakowań zawierających nanosensory, przyczyni 

się do poprawy sposobów monitorowania jakości i bezpieczeństwa produktów 

spożywczych, poprzez zdolność wykrywania niewielkich zmian zachodzących 

podczas wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych, zachowując 

przy tym niewielkie koszty produkcji oraz skuteczność. Nanotechnologia została 

wykorzystana do zaprojektowania nanoczujników do wykrywania szkodliwych 

składników w żywności, a także inteligentnego systemu opakowań umożliwiający 

bardzo szybkie i czułe rozpoznanie zanieczyszczeń produktów spożywczych78. 

2.3. Nanosensory 

Innowacje technologiczne w naukach o żywności stanowią podstawę, aby 

stawić czoła światowym wyzwaniom związanym ze wzrostem liczby ludności, 

narastającej liczby odpadów przemysłu spożywczego oraz zmianami klimatu. 

Rozwój nanotechnologii w żywności pomoże również sprostać coraz większym 

wymaganiom i oczekiwaniom konsumentów. Nanoczujniki stają się obiecującymi 

narzędziami do zastosowania w rolnictwie i produkcji żywności, oferując znaczną 

poprawę selektywności, szybkości i czułości w porównaniu z tradycyjnymi 

metodami chemicznymi i biologicznymi. Nanoczujniki mogą być wykorzysty-

wane do oznaczania drobnoustrojów, zanieczyszczeń oraz świeżości żywności. 

Sektorem produkcji żywności, w którym zapotrzebowanie na nanoczujniki jest 

najbardziej widoczne, jest opakowalnictwo i transport żywności. Opakowania 

żywności zapobiegają ekspozycji sensorycznej żywności, dlatego konsumenci 

muszą polegać na datach ważności podawanych przez producentów w oparciu 

o zestaw wyidealizowanych założeń dotyczących sposobu, w jaki żywność jest 

przechowywana lub transportowana. Jeśli warunki transportu lub przechowywa-

nia zostaną naruszone przez jakikolwiek czas, jakość żywności może ulec pogor-

szeniu, co może nie być znane konsumentowi. Potrafią wykryć obecność gazów, 

aromatów, zanieczyszczeń chemicznych, patogenów, a nawet zmiany warunków 

środowiskowych. Nanoczujniki zapewniają konsumentom kupowanie świeżych 

i smacznych produktów oraz zmniejszają częstotliwość chorób przenoszonych 

                                                           
78 H. Yu, J. Y. Park, C. W.  Kwon, S. C. Hong, K. M. Park, P. S. Chang, An overview of nanotechnology in food 
science: preparative methods, practical applications, and safety. Journal of Chemistry, 2018. 
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przez żywność, co poprawia bezpieczeństwo żywności79. Oczywiście, zastosowanie 

nanoczujników w technologii żywności może wiązać się z nieznacznym wzrostem 

cen produktów spożywczych lub modyfikacjami w procesach technologicznych.  

2.4. Kropki kwantowe 

Kropki kwantowe (ang. quantum dots – QD) są półprzewodnikowymi nano-

stukturami, syntezowanymi przy pomocy pierwiastków z kolumny II–VI lub III–

V układu okresowego. Ich unikatowe właściwości fizykochemiczne wynikają 

z niewielkiego rozmiaru, który waha się od 10–100 nm w promieniu. Najcenniej-

szą właściwością kropek kwantowych jest zdolność emitowania, poprzez wzbu-

dzenie ich określoną wiązką promieniowania. Kiedy atom jest wystawiony na 

działanie energii, absorbuje jej część, powodując przejście elektronu na wyższy 

poziom energii. Gdy elektron wraca z powrotem na niższy poziom, foton jest 

emitowany z taką samą energią, jaką pochłonął pierwotny atom. Jednak różne 

atomy emitują różne kolory. Jest to możliwe, ponieważ poziomy energetyczne 

w atomach mają określone wartości80. Kropki kwantowe cechuje ogromna stabil-

ność i brak toksyczności w porównaniu do większości barwników fluorescencyj-

nych oraz silna luminescencja, niekiedy kilkaset razy silniejsza od znanych 

dotychczas rozwiązań81. Wykorzystanie właściwości fluorescencyjnych jest istot-

nym narzędziem w badaniach biologicznych, którego znaczenie zależy w dużym 

stopniu od dostępności czułych i selektywnych sond fluorescencyjnych. Obecnie 

kropki kwantowe znalazły zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji 

opakowań aktywnych ale również w metodach analitycznych do oznaczania skład-

ników żywności, zarówno makro składników żywności, jak i substancji występują-

cych w niej w ilościach śladowych, w tym szkodliwych zanieczyszczeń82.  

2.5. Kwasowość mleka 

Kwasowość produktu, a więc związana z nią wartość pH, jest często głównym 

wyznacznikiem świeżości niektórych produktów spożywczych. W związku z tym, 

ważne jest opracowanie nowych, czułych metod śledzenia nawet minimalnych 

zmian kwasowości zachodzących w produktach żywnościowych. Mleko stanowi 

jeden z głównych składników różnorodnych diet na całym świecie, jest bogate 

w szeroką gamę składników odżywczych, pokrywa 35% zapotrzebowania na tłu-

szcz, 50% zapotrzebowania na białko zwierzęce, zawiera cenne źródło aminokwasów 

                                                           
79 E. Omanović-Mikličanina, M. Maksimović. Nanosensors applications in agriculture and food industry. Bull 
Chem Technol Bosnia Herzegovina 47, 2016, s. 59–70. 
80 M. Nasrollahzadeh, et al, An Introduction to Green Nanotechnology. Academic Press, 2019. 
81 M. Ozkan, Quantum dots and other nanoparticles: what can they offer to drug discovery?. Drug discovery 
today 9.24, 2004, s. 1065–10711; J. L. Sokół, Nanotechnologia w życiu człowieka. Ekonomia i Zarządzanie 4.1, 

1., 2012, s. 18–29. 
82 M. F. Frasco, N. Chaniotakis. Semiconductor quantum dots in chemical sensors and biosensors. Sensors 9.9: 
2009, s. 7266–7286. 
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egzogennych, laktozy, witamin i soli mineralnych83. Kwasowość czynna jest okre-

ślana na podstawie stężenia wolnych jonów wodorowych w roztworze. Świeże 

mleko uzyskane z doju ma odczyn lekko kwaśny, pH od 6,6 do 6,8. Wartości pH 

niższe od 6,5 są wynikiem zaawansowanej fermentacji mlekowej laktozy do 

kwasu mlekowego i innych kwaśnych produktów84. 

3. Materiały i metody 

Użyte substancje chemiczne i rozpuszczalniki:  

 Gliceryna bezwodna cz.d.a Chempur, 

 CMC (karboksymetyl celuloza) >99,5% Carl Roth, 

 Octan kadmu 99,99+%, 

 Siarczek amonu 98% Sigma Aldrich, 

 Kwas octowy 99,5% cz.d.a Chempur, 

 Kwas mlekowy 80% cz.d.a, 

 Mleko spożywcze dostępne w sieci handlowej. 

W celu określenia właściwości fizykochemicznych uzyskanego kompozytu 

oraz mleka przeprowadzono następujące badania: 

1) Pomiar właściwości fotoluminescencyjnych otrzymanych kropek kwanto-

wych oraz mleka w rozcieńczonych roztworach otrzymanego żelu z dodat-

kiem kwasu mlekowego oraz mleka za pomocą spektrofotometru HITACHI 

F7000. 

2) Analiza wielkości i morfologii nanokokompozytu za pomocą wysokoroz-

dzielczego mikroskopu skaningowego JEOL 7550 z detektorem do 

pomiaru TEM. 

4. Synteza kropek kwantowych CdS na matrycy polisacharydu 

Karboksymetylocelulozę (8,1 g) dodano do wody destylowanej (400 cm3) 

i utrzymywano w temperaturze 60°C przez 3 godziny przy ciągłym mieszaniu. Po 

uzyskaniu jednolitej konsystencji obniżono temperaturę mieszaniny do ok. 10 °C. 

Następnie za pomocą pipety dodano kroplami 10,0 cm3 0,1 M roztworu octanu 

kadmu (II), 10,0 cm3 0,1 M siarczku amonu oraz 2,0 g gliceryny. Część żelu, ok. 

25 g rozlano na szalkę Petriego, pozostawiono do wyschnięcia a następnie 

przeprowadzono analizę morfologii poprzez wykonanie zdjęcia mikroskopowego 

otrzymanego nanokompozytu. 

                                                           
83 K. Mojka, Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych. Problemy Higieny i Epidemiologii 94.4, 
2013, s. 722–729. 
84 S. B. Javaid, et al., Physical and chemical quality of market milk sold at Tandojam, Pakistan. Pakistan 

Veterinary Journal 29.1, 2009; M. E. Jurczak, Mleko produkcja, badanie, przerób [Milk production, testing, 
processing]. Warszawa: Wyd. SGGW [in Polish], 2005. 
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Pomiary emisji z kwasem mlekowym: 

Do sporządzenia serii pobrano 10 g otrzymanego żelu i rozcieńczono do 

objętości 100 ml wody dejonizowanej wg. Tab.1. Następnie wykonano pomiary 

emisji i sporządzono wykres zależności intensywności emisji od długości fali. 

Tab. 1. Roztwór CMC/CdS z dodatkiem 10% kwasu mlekowego 
Numer próbki Żel [ml] Woda [ml] Kwas mlekowy 10% [ml] 

0 9,0 1 0 

1 9,0 0,9 0,1 

2 9,0 0,8 0,2 

3 9,0 0,7 0,3 

4 9,0 0,6 0,4 

5 9,0 0,5 0,5 

6 9,0 0,4 0,6 

7 9,0 0,3 0,7 

8 9,0 0,2 0,8 

9 9,0 0,1 0,9 

5. Pomiary z zastosowaniem mleka spożywczego w zależności od 

stężenia CdS 

Seria z wykorzystaniem nanocząstek CdS oraz mleka spożywczego dostęp-

nego w jednej z sieci handlowych, wykorzystane po upłynięciu terminu przydat-

ności do spożycia. W tym celu sporządzono serie próbek (Tab.2), a następnie 

wykonano pomiary emisji i sporządzono wykresy zależności intensywności emisji 

od długości fali.  

A- żel z mlekiem, seria odwirowana  

B- żel z mlekiem, seria nieodwirowana  

K- kontrola z wodą destylowaną 

Tab. 2. Seria roztworów żelu z dodatkiem mleka spożywczego 

Nr K (kontrola) A (odwirowane) B (nieodwirowane) 

1 
3 ml żelu 

2 ml H2O 

3ml żelu 

2 ml mleka 

3 ml żelu 

2 ml mleka 

2 
4 ml żelu 

1 ml H2O 

4 ml żelu 

1 ml mleka 

4 ml żelu 

1 ml mleka 

3 
4,5 ml żelu 

0,5 ml H2O 

4,5 ml żelu 

0,5 ml mleka 

4,5 ml żelu 

0,5 ml mleka 
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6. Wyniki i dyskusja 

6.1. Badanie mikroskopowe 

Nanocząstki siarczku kadmu (CdS) został przygotowane w karboksyme-

tylocelulozie (CMC) jako matrycy stabilizującej. Morfologie nanokompozytu 

CMC/CdS charakteryzowano za pomocą TEM. Obraz TEM pokazano na Rys.1. 

Kuliste nanocząsteczki CdS o średniej średnicy ok. 20 nm są równomiernie 

osadzane na powierzchni matrycy i dobrze rozdzielane. 

 

 
Rys. 1. Zdjęcie mikroskopowe kompozytu CMC/CdS w powiększeniu 100 tysięcy razy 

6.2. Badanie widm emisyjnych 

 
Rys. 2. Widma emisji CMC/CdS zależności od stężenia kwasu mlekowego 
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Wraz ze wzrostem stężenia kwasu mlekowego obserwuje się spadek inten-

sywności emisji. Istnieje zatem zależność stężenia kwasu mlekowego od emisji 

nanocząstek CdS. Największe zmiany obserwuje się na początku, przy mniej-

szych stężeniach kwasu mlekowego (zgodnie z Tab.1). następuje również zmiana 

w maksimum pików. 

 

 
Rys. 3. Widma emisji dla mleka krowiego surowego 

 

Rys. 3 prezentuje charakterystyczne widmo mleka krowiego, na którym można 

obserwować dwa piki. Mniejszy pik pochodzi od tryptofanu i jego pochodnych. 

Pochodzenie drugiego piku nie jest znane. Z uwagi na wysokie podobieństwo 

emisji mleka względem widm emisyjnych otrzymanego nanokompozytu, zacho-

dzi obawa braku wyraźnych różnic w widmach emisyjnych badanych próbek gdyż 

będą się pokrywały.  
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Rys. 4. Widma emisji dla próby kontrolnej 

 

Na Rys. 4 wyraźnie widać, że pasma emisji kropek kwantowych siarczku kad-

mu mogą nakładać się z pasmami emisji dla mleka krowiego. Może stanowić to 

problem przy interpretacji wyników, gdyż pasma pochodzące od mleka mogą 

nakładać się na pasma emisji dla otrzymanej nanocząstki. 

 

 
Rys. 5. Widma emisji dla mleka odwirowanego 

W zależności od stężenia kropek kwantowych CdS w mleku następuje wzrost 

emisji w porównaniu do próbki z samym mlekiem. Przesunięcie maksimum piku 

w kierunku niższych długości fal może wskazywać na ekspozycję tryptofanu na 
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bardziej hydrofobowe otoczenie, a przesunięcie w kierunku dłuższych fal suge-

ruje stosunkowo zwiększoną ekspozycję tryptofanu na bardziej hydrofilowe 

otoczenie. Mechanizm oddziaływania nie jest do końca wyjaśniony.  

Ze względu na to zdecydowaliśmy się w niniejszych badaniach oprócz zmian 

intensywności emisji brać pod uwagę stosunek intensywności pasma II do I w celu 

zaobserwowania zmian zachodzących w układzie. Na podstawie obliczonych sto-

sunków pików II do I widać również zależność, że wraz ze wzrostem stężenia 

kropek kwantowych stosunek emisji pików maleje. 

Tab. 3. Stosunku piku II do I 
Nazwa serii I(432nm) II (522nm) Stosunek II do I 

1A 2388 2695 1,128559464 

2A 1794 1705 0,95039019 

3A 1417 1086 0,766407904 

Mleko 1180 2216 1,877966102 

 

 
Rys. 6. Widma emisji dla mleka nieodwirowanego 

 

Wraz ze wzrostem stężenia CdS w próbkach następuje spadek intensywność 

emisji oraz przesuniecie pasma, widoczne również w stosunkach piku II do I (Tab.4). 

Maksymalna emisja tryptofanu zmieniła się na niższe długości fal podczas 

koagulacji mleka. Zmiany w widmach emisji wynikają z procesów zachodzących 

w strukturze miceli kazeiny wywołane obniżonym pH. Jak wcześniej ustalono 

widma dla mleka i CdS mogą się nakładać, stąd widomo tryptofanu stanowi 

wypadkową tryptofanu oraz CdS.  
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Tab. 4. Stosunku piku II do I 
Nazwa serii I(432nm) II (522nm) Stosunek II do I 

1C 1879 2182 1,161255987 

2C 1458 1404 0,962962963 

3C 1307 990 0,757459832 

Mleko 1180 2216 1,877966102 

7. Wnioski 

Badania wykazały, że właściwości emisyjne otrzymanego nanokompozytu są 

zależne od wartości pH otoczenia. Na podstawie otrzymanych wyników można 

stwierdzić, że otrzymany materiał (bionanokompozyt CMC/CdS) może znaleźć 

potencjalne zastosowanie do produkcji czułych wskaźników zmian pH i sensorów 

świeżości produktów żywnościowych, gdyż jest wrażliwy na zmiany kwasowości 

w tym wypadku kwasu mlekowego. W przypadku mleka na wykresach emisji są 

zauważalne zmiany, jednak w przeciwieństwie do badań na związku modelowym 

wyniki nie są jednoznaczne. Wynika to z wielu czynników, przede wszystkim dla-

tego, że mleko jest skomplikowaną mieszaniną wielu związków przez co zostaje 

zaburzony pomiar, wiązka światła wzbudzającego podczas badania jest rozpra-

szana przez składniki mleka. Istotne różnice są zauważalne w przypadku bardzo 

zepsutego mleka, na tej podstawie można sądzić, że otrzymany nanosensor jest 

wrażliwy na większe stężenia kwasu mlekowego powstającego w trakcie przecho-

wywania. Dodatkowo interpretacja danych spektroskopowych fluorescencji jest 

złożona ze względu na absorbancję przez inne grupy molekularne lub zmiany 

zachodzące w matrycy próbki. Problematyczne w interpretacji wyników okazało 

się również podobieństwo widm emisyjnych mleka i otrzymanych nanocząstek. 

Metoda jest obiecująca, jednak wymaga dopracowania, podejmując kontynuację 

badań w tym kierunku, należałoby zastanowić się nad znalezieniem odpowiedniej 

matrycy, lub wykorzystaniem innych nanocząstek, których pasmo emisji nie 

będzie nakładało się na pasma emisji mleka krowiego. 
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Streszczenie 

Innowacje otwierają drogę sprawniejszej koligacji świata rzeczywistego ze 

światem wirtualnym. Celem artykułu jest przybliżenie wieloaspektowych zasad 

działania technologii blockchain oraz przedstawienia możliwości je zastosowania 

w gospodarce. Wzrost zainteresowania tą innowacyjną technologią i jej upo-

wszechnienie zmuszają do prób podejmowania regulacji prawnych i możliwości 

wykorzystania w poszczególnych działach gospodarki. Pojawienie się technologii 

blockchain jest wyzwaniem dla systemów prawnych i prób dokonania prac 

legislacyjnych zarówno na polu regulacji międzynarodowym, europejskim, jak 

i poszczególnych państw. Blockchain, będący technologią rozproszonego rejestru 

leżącą u podstaw kryptowalut, niewątpliwie uważany jest za jedną z największych 

innowacji systemowych w gospodarce cyfrowej85. Narodziny alternatywnej gospo-

darki cyfrowej funkcjonującej w sieci Internet, datuje się od momentu pojawienia 

się kryptowaluty bitcoin. Nie jest ona emitowana i gwarantowana przez władzę 

centralną, bowiem funkcjonuje na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu 

konsensusu pomiędzy użytkownikami sieci za pośrednictwem zdecentralizowa-

nego, niewymagającego zaufania systemu opartego na rejestrze publicznym mającym 

postać łańcucha bloków, czyli technologii blockchain. Artykuł koncentruje się na 

przedstawieniu wybranych regulacji prawnych oraz projektach rozwiązań praw-

nych. Problematyka badawcza nie ogranicza się tylko do sfery prawnej, lecz 

uwzględnia również aspekty ekonomiczne pod kątem wykorzystania technologii 

blockchain w poszczególnych działach gospodarki. 

Rozwój technologii, a zwłaszcza Internetu, w ostatnich latach przyczynił się 

do zmian w wielu dziedzinach życia. W tak aktywnie zmieniającej się rzeczywi-

stości, w czasach ogromnego postępu technologicznego wydawałoby się, że trud-

no będzie o zdarzenie, które można by określić mianem przełomu, a nawet rewolucji. 

Jednak pojawienie się nowego zjawiska, jakim są kryptowaluty funkcjonujące na 

                                                           
85 R. Grinberg, Bitcoin: An innovative alternative digital currency, [w:] Hastings Science and Technology Law 
Journal, 2012, Vol. 4, No. 1, s. 160 i nast.  
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podstawie technologii blockchain, opartej na kryptografii, niekontrolowanej przez 

żadne państwo czy instytucję międzynarodową, może być rozpatrywane właśnie 

w tych kategoriach86. Do tej pory wszystkie systemy do rozliczania transakcji 

bazowały na tradycyjnych rozwiązaniach zarządzanych przez banki, a decyzje 

podejmowane przez te podmioty miały istotny wpływ na gospodarkę. Aktualne 

technologie informatyczne, powodujące „usieciowienie” gospodarki, przyczy-

niają się skutecznie do rozpadu wielu dawniej niewzruszonych zasad i standar-

dów87, a innowacje stanowią fundament wzrostu gospodarczego na którym 

opierają się poszczególne sektory gospodarki.  

Pojęcie innowacji jest pojęciem interdyscyplinarnym, z tego też powodu 

w doktrynie można zderzyć się z różnymi podejściami i definicjami w stosunku 

do jego definicji. W literaturze ekonomicznej pojawiło się ono na początku XX w. 

i zostało wprowadzone do powszechnego użytku przez A. Schumpetera. Jako pre-

kursor teorii innowacji uznał on ją za katalizator wzrostu gospodarczego oraz 

jedno z najważniejszych źródeł bogactwa narodowego. Schumpeter pojmował 

innowację jako: 

 wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do 

czynienia, lub nowego gatunku jakiegoś towaru, 

 wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze praktycznie niewypróbo-

wanej w danej dziedzinie przemysłu, 

 otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany rodzaj krajowego 

przemysłu uprzednio nie działał i to bez względu, czy rynek ten istniał 

wcześniej, czy też nie, 

 zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to niezależnie od 

tego, czy źródło już istniało, czy też musiało być dopiero stworzone,  

 wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu88. 

We współczesnym świecie, w konsekwencji postępu technologicznego i dzięki 

pojawiającym się innowacjom, których jesteśmy świadkami, otwierają się spraw-

niejsze powiązania świata rzeczywistego ze światem wirtualnym. Innowacją są 

nie tylko same kryptowaluty, ale novum stanowi sam system w oparciu o który 

one funkcjonują89. 

 

                                                           
86 K. Hermanowski, Cryptojacking – zagrożeniem w samorządzie terytorialnym, [w:] Wybrane aspekty infor-
matyzacji w samorządach a zasada dobrej administracji, (red) M. Sitek, P. B. Zientarski, Kancelaria Senatu RP, 

Warszawa 2019, s. 91.  
87 D. Homa, Bitcoin w e-biznesie – aspekty prawnopodatkowe, [w:] Prawo w e-biznesie, (red.) M. Dutko, Helion 
Gliwice 2015, s. 242. 
88 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
89 K. Hermanowski, Bitcoin jako innowacyjna kryptowaluta oparta na technologii blockchain, „Ius et Admi-
nistratio", Rzeszów 2018, Nr 1, s. 1. 
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Pojawienie się tak zwanego rejestru rozproszonego90, spowodowało, że inno-

wacja ta zmieniła dotychczasowe prawa funkcjonowania świata finansów, będąc 

nie tylko kamieniem węgielnym działania całego ekosystemu kryptowalut, ale 

coraz częściej wykorzystywana jest w wielu innych gałęziach gospodarki91. 

System rozproszonego rejestru, na podstawie którego funkcjonuje blockchain, to 

rodzaj łańcucha bloków, który zamiast magazynować dane centralnie, przecho-

wuje je w układzie rozproszonym. Dane w technologii blockchain rejestrowane 

są w tzw. blokach, w którym są zapisywane i weryfikowane wszystkie transakcje, 

skonsolidowanych ze sobą za pomocą innowacyjnych procesów kryptograficz-

nych tworzących dany łańcuch92. 

Różnego rodzaju rejestry prowadzono od zamierzchłych czasów i regulowano 

w nich szereg różnych aktywności. Pierwotne zapisy prowadzono na zwojach 

papirusów, następnie korzystano z papierowych ksiąg, z kolei pełny rozkwit nastąpił 

w erze cyfryzacji. W 2008 r. rejestr rozproszony pojawił się na świecie zupełnie 

niespodziewanie w formie przełomowej skutecznie działającej implementacji 

technologii pod nazwą „blockchain” stojącej za prekursorską kryptowalutą – 

bitcoin93. System blockchain pojawił się w momencie, w którym sektor finansowy 

został ogarnięty kryzysem zaufania. Równolegle do działań podejmowanych 

przez krajowe i międzynarodowe instytucje, które miały na celu minimalizacje 

skutków wspomnianego kryzysu, a jednocześnie zapobieganie jego rozprzestrze-

nianiu się czy też ponownemu wystąpieniu, pojawiła się nowatorska koncepcja 

oparta na cyfrowym zapisie94. Blockchain to wynalazek technologiczny, który 

umożliwił funkcjonowanie kryptowalut. Technologia ta została po raz pierwszy 

użyta w 2009 r. w kryptowalucie bitcoin, jako sposób księgowania wszystkich 

transakcji nią dokonywanych bez możliwości podwójnego wydania (double 

spend) tych samych środków. Blockchain bitcoinowy ma charakter publiczny. 

Stanowi rozproszoną bazę danych, która zawiera stale rosnącą liczbę rekordów 

pogrupowanych w bloki i powiązanych ze sobą w taki sposób, że każdy następny 

blok zawiera oznaczenie czasu (timestamp), kiedy został stworzony oraz linku do 

poprzedniego bloku, będącego zaszyfrowanym „streszczeniem” (hash) jego za-

wartości. W ten sposób tworzony jest nierozerwalny łańcuch bloków danych. 

Dzięki niemu dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych (bez 

zmiany całej historii transakcji) jest niemożliwe95. Można też wskazać, że jest to 

                                                           
90 Rejestr rozproszony – distributed ledger (ang.) – w znaczeniu finansowym rozproszona księga główna. 
91 M. Grzybkowski, S. Bentyn, Kryptowaluty, Wydawnictwo Crypto-logic Sp. z o.o., Poznań 2018, s. 24. 
92 Szerzej K. Hermanowski, Cryptojacking – jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa w sieci, [w:] Zagadnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, (red. nauk.) E. Ura, E. Feret, 

S. Pieprzny, Rzeszów 2018, s. 504–507. 
93 M. Grzybkowski, S. Bentyn, Kryptowaluty, Wydawnictwo Crypto-logic Sp. z o.o., Poznań 2018, s. 24. 
94 K. Ciupa, Blockchain. Wartość w trzech wymiarach, Difin, Warszawa 2020, s. 49. 
95 K. Zacharzewski, K. Piech, Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych reje-

strów oraz walut cyfrowych, Program Od papierowej do cyfrowej Polski Strumień „Blockchain i kryptowaluty”, 
2017, s. 8. 
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podzielona na bloki lista rekordów, czyli zapisów o transakcjach, które połączone 

są ze sobą za pomocą skrótów kryptograficznych96. Transakcja kryptowalutą 

bitcoin pomiędzy podmiotami polega na przesłaniu w sieci ciągu liczb, których 

matematyczne właściwości chronią system przed defraudacją, a liczby te stanowią 

określone wartości majątkowe. Moment przejęcia faktycznego władztwa nad 

jednostkami kryptowaluty, to wygenerowanie samej transakcji i jej opublikowa-

nie, które zajmuje ułamki sekund, a informacja o „przelewie” od razu widnieje 

w portfelu nabywcy. W rzeczywistości rozporządzenie mieniem uznaje się za 

możliwe po upływie kilkudziesięciu minut, bowiem taki czas wymagany jest do 

zweryfikowania bloku, do którego dołączyła transakcja97. Blockchain zawiera 

kompletny zestaw danych dotyczących wzajemnych powiązań (węzłów) sald, 

transakcji, poczynając od pierwszego bloku aż do ostatniego98. Ponieważ jest to 

wspólna i niezmienna księga rachunkowa, zawarte w niej informacje są dostępne 

dla każdego w przypadku blockchainu publicznego. Dlatego też wszystko, co jest 

zbudowane na technologii blockchain, jest ze swej natury przejrzyste, a wszyscy 

zaangażowani są odpowiedzialni za swoje działania. Jest pomysłowym sposobem 

przekazywania informacji z punktu A do punktu B w sposób w pełni zautomatyzo-

wany i bezpieczny. Jedna strona transakcji inicjuje proces poprzez utworzenie 

bloku. Blok ten jest weryfikowany przez komputery rozmieszczone w sieci, 

a zweryfikowany blok jest dodawany do łańcucha, który jest przechowywany w całej 

sieci, tworząc nie tylko unikalny rekord, ale też zapis o unikalnej historii. 

Fałszowanie pojedynczego rekordu oznaczałoby zafałszowanie całego łańcucha, 

co jest praktycznie niemożliwe99. Każda struktura danych łańcucha bloków 

oznacza jeden rejestr i jest obsługiwana przez jeden węzeł systemu. Algorytm 

łańcucha bloków jest odpowiedzialny za umożliwianie poszczególnym węzłom 

kolektywnego ustalania jednej spójnej wersji stanu własności, natomiast 

kryptografia służy do celów identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji100.  

Blockchain jest zdecentralizowaną strukturą danych obdarzoną wewnętrzna 

spójnością gwarantowaną dzięki konsensusowi użytkowników w kwestii obec-

nego stanu sieci101. Technologia ta umożliwia przechowywanie danych w rozpro-

szony, zdecentralizowany sposób, co zapobiega wyciekom danych i umożliwia 

przeciwdziałanie manipulowaniu danymi, ponieważ wszelkie zmiany są od razu 

widoczne dla wszystkich podłączonych do danej sieci blockchain. Jak wcześniej 

                                                           
96 S. Jeong, The Bitcoin Protocol as Law, and the Politics of a Stateless Currency, Social Science Research 

Network, 2013, s. 32. 
97 P. Opitek, Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego, „Prokuratura i Prawo” 
2017, Nr 6, 41–42. 
98 T. Scott, Blockchain: Blueprint is Dissecting The Hidden Economy! – Smart Contracts, Bitcoin and Financial 

Technology, Create Space Independent Publishing Platform, 2016, s. 105–107.  
99 A. Rosic, What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners, 2016, https://blockgeeks.com 

/guides/what-is-blockchain-technology/ [dostęp: 14.08.2020]. 
100 D. Drescher, Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, Helion, Gliwice 2019, s. 49. 
101 V. Dhillon, D. Metcalf, M. Hooper, Zastosowania technologii blockchain, PWN, Warszawa 2018, s. 36.  
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zostało wskazane stanowi ona rejestr do którego dopisywana jest każda transak-

cja, a dostęp do niego ma każdy i jest on gwarantem przejrzystości i uczciwości 

systemu102. Głównym celem łańcucha bloków jest utrzymywanie integralności 

w systemach rozproszonych103. 

Znaczenie ekonomiczne technologii blockchain można zobrazować porównu-

jąc do internetu. W sieci internet spotykamy się z protokołami, które umożliwiają 

przekazywanie danych. Protokoły te służą jednak tylko do przekazywania infor-

macji, nie można wykorzystać ich do przekazywania wartości. Natomiast techno-

logia rozproszonego rejestru pozwala tworzyć protokoły, które umożliwiają 

transfer wartości. Przełom polega w tym przypadku na przejściu od „internetu 

informacji” do „internetu wartości”104. O ile internet umożliwił wymianę informa-

cji „peer-to-peer”, to blockchain pozwala na wymianę wartości pomiędzy użyt-

kownikami105. Co do systemów „peer to peer” składają się one z komputerów, 

które bezpośrednio udostępniają własne zasoby obliczeniowe innym komputerom. 

Zaletą ich jest zdolność do umożliwiania użytkownikom bezpośrednich interakcji 

bez pośredników, co zwiększa szybkość przetwarzania danych i wpływa na 

ograniczenie kosztów106. 

Z perspektywy technicznej łańcuch bloków jest zatem bazą danych przecho-

wującą rozproszony rejestr, który jest dostępny dla wszystkich, natomiast w zna-

czeniu ekonomicznym, bądź biznesowy możemy rozumieć go jako sieć wymiany 

danych do zawierania transakcji i przenoszenia wartości oraz zasobów pomiędzy 

równorzędnymi podmiotami bez udziału pośredników. Z kolei z prawnego punktu 

widzenia łańcuch bloków odpowiedzialny jest za przeprowadzenie walidacji 

transakcji, zastępując zaufane podmioty, które dokonywały tego do tej pory107. 

K. Piech wyróżnia trzy podstawowe rodzaje blockchainów: 

 Publiczny (ang. permissionless) - którego najbardziej znanym przykładem 

jest blockchain bitoina. Główna jego funkcjonalność: każdy może pobrać 

dowolny fragment lub całość bazy danych oraz zazwyczaj ma prawo 

udostępniać swoją kopię innym węzłom (NOD’om). 

 Prywatny (ang. permissioned) – którego główna funkcja związana jest z tym, 

że blockchain ten może pobierać bądź udostępniać jedynie wybrana grupa 

podmiotów. Prywatny blockchain jest wykorzystywany, gdy sieć biznesowa 

                                                           
102 K. Hermanowski, Cryptojacking – jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa w sieci, [w:] Zagadnienia bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, (red. nauk.) E. Ura, W. Feret, 

S.  Pieprzny, Rzeszów 2018, s. 505. 
103 D. Drescher, Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, Helion, Gliwice 2019, s. 35.  
104 J. Czarnecki, Wykorzystanie technologii blockchain w działalności przedsiębiorstw, [w:] Innowacyjna fala 

w społeczeństwie i gospodarce, SGH, Warszawa 2018, s. 257 i nast. 
105 Szerzej: D. Drescher, Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, Helion, Gliwice 
2019; K. Ciupa, Blockchain. Wartość w trzech wymiarach, Difin, Warszawa 2020. 
106 D. Drescher, Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, Helion, Gliwice 2019, s. 31. 
107 W. Mougayar, Blockchain w biznesie. Możliwości i zastosowania łańcucha bloków, Helion One Press, 
Gliwice 2019, s. 30. 
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zawiera poufne dane lub gdy regulacje prawne nie pozwalają 

poszczególnym członkom na korzystanie z blockchaina publicznego. Przy-

kładem blockchaina prywatnego jest Hyperledger. 

 Hybrydowy – teoretyczny przykład blockchaina hybrydowego, to sieć pry-

watna z własnym protokołem konsensusu i mechanizmami kontroli dostępu 

do rejestru, ale korzystająca z blockchaina publicznego w celach rozli-

czeniowych, w celu potwierdzenia istnienia danego stanu w danym czasie 

(proof of existence) lub do wykorzystania kryptowaluty108. 

Koncepcja blockchain – to coś więcej niż innowacja. To nowe spojrzenie na 

organizację i zarządzanie w gospodarce. To przede wszystkim nowa generacja 

technologii, która przeprogramowuje internet i zagraża centralistycznie funkcjo-

nującym technologiom. Blockchain jest systemem, który działa bez przerwy 

i oferuje niesamowitą elastyczność, przez co jest niezawodny i atrakcyjny do 

uruchamiania nowej generacji zdecentralizowanych usług i aplikacji109.  

Technologia łańcuchów bloków intensywnie się rozwija dzięki dużemu 

zainteresowaniu nią środowisk naukowych i sektora komercyjnego. Obecnie można 

zauważyć tendencję do tworzenia łańcuchów bloków specyficznych dla zasto-

sowań, gdzie rozproszony rejestr jest tworzony z przeznaczeniem dla konkretnej 

branży. Takim przykładem może być Everledger, który opracowany został w celu 

tworzenia niemodyfikowalnej historii operacji i transakcji dla diamentów oraz 

innych cennych towarów, co chronić ma przed próbami oszustwa, ponieważ 

wszystkie informacje związane z własnością, autentycznością i wartością towa-

rów są weryfikowane i rejestrowane za pomocą technologii blockchain110. 

W sektorze finansowym technologia blockchain może przyczynić się do skróce-

nia czasu przeprowadzenia operacji i ograniczenia kosztów111. Z kolei zastosowa-

nie blockchaina w systemach logistycznych można podzielić na dwa aspekty. 

Pierwszym jest kontrola jakości transportu i magazynowania produktów spożyw-

czych oraz leków, które są wrażliwe na zmiany warunków przechowywania, takie 

jak temperatura i wilgoć. Projektowane rozwiązania zakładają, że do produktów 

dołączane będą sensory z urządzeniami przekaźnikowymi, które zapisują dane 

z wykorzystaniem technologii blockchain. System taki zabezpiecza produkty, 

dzięki czemu konsument może być pewny ich jakości. Drugim aspektem jest 

weryfikacja produktów, gdzie dana firma może umieszczać na opakowaniu nadaj-

nik lub prosty identyfikator (kod QR), który będzie unikalny dla danego produktu 

oraz niemożliwy do podrobienia. Zagwarantuje to konsumentowi, który będzie 

mógł to sprawdzić za pomocą właściwej aplikacji, że produkt jest oryginalny112. 

                                                           
108 K. Piech, Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut. Program Od papierowej do cyfrowej 

Polski Strumień „Blockchain i kryptowaluty”, 2016, s. 6. 
109 W. Szpringer, Blockchain jako innowacja systemowa, Poltext, Warszawa 2019, s. 72. 
110 I. Bashir, Blockchain. Zaawansowane zastosowania łańcucha bloków, Helion, Gliwice 2019, s. 504. 
111 Ibidem s. 27. 
112 D. Ratajczyk, Przyszłość na blockchainie, [w:] I Love Crypto 2018, Nr 1, s. 45. 
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Początkowy brak regulacji prawnych, powoli ustępuje wyraźnym decyzjom 

organów nadzoru, powiązaniu nowych narzędzi z prawem krajowym, czy 

regułami poszukiwania prawa właściwego oraz jurysdykcji. Nie bez znaczenia 

jest rozwój w kierunku arbitrażu międzynarodowego odnoszącego się do ICO113, 

„inteligentnych kontraktów”, tokenów czy kryptowalut, opierających się na tech-

nologii blockchain114.  

Biorąc pod uwagę regulację światowe, to jak wskazuje K. Zacharzewski i M.T. Kłoda 

nie mamy na świecie, ani nie jest projektowana jeszcze „ustawa o technologii 

blockchain”, na kształt lex generalis dla stosunków prawnych związanych 

z wykorzystaniem innowacyjnej technologii blockchain. Można jednak w każdym 

razie wskazać przykłady regulacji zbliżających się do tego „ideału systemowego”. 

Do przodujących w tym zakresie należy zaliczyć m. in. ustawodawców z takich 

państw jak: Chiny, Federacja Rosyjska, Gibraltar, Lichtenstein, Malta, Monako, 

Szwajcaria, Tajlandia czy też Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (w zakresie 

prawa federalnego oraz autonomicznej aktywności niektórych stanów)115. 

W lutym 2018 r. Komisja Europejska uruchomiła unijne Obserwatorium i Forum 

ds. Łańcucha Bloków, którego celem ma być eksponowanie najważniejszych 

postępów w dziedzinie technologii blockchain, wspieranie europejskich podmio-

tów oraz zwiększenie współpracy UE z zainteresowanymi stronami działającymi 

w tym obszarze, poprzez: 

 Monitorowanie inicjatyw dotyczących łańcuchów blokowych w Europie, 

 Stworzenie kompleksowego źródła wiedzy o łańcuchu blokowym, 

 Stworzenie atrakcyjnego i przejrzystego forum wymiany informacji i opinii, 

 Przedstawienie zaleceń dotyczących roli, jaką UE mogłaby odegrać w łań-

cuchu blokowym116. 

Jak podkreśliła Komisja „technologia łańcucha bloków w znaczący sposób 

wpłynie na usługi cyfrowe oraz spowoduje przekształcenie modeli biznesowych 

w wielu obszarach działalności (m.in.opieka zdrowotna, ubezpieczenia, finanse, 

energetyka, logistyka, zarządzanie prawami własności intelektualnej, usługi 

administracji publicznej”. W 2018 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję117 

w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków, w której 

wskazał, że UE ma szansę, by stać się "światowym liderem" oraz "wiarygodnym 

podmiotem" uczestniczącym w kształtowaniu rozwoju rynku na całym świecie 

                                                           
113 ICO (Initial Coin Offering) - jest nowoczesną metodą crowdfundingu na dużą skalę, polegającą na zbieraniu 

kapitału przez startupy za pomocą kryptowalut. Jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla firm poszukujących 

źródeł finansowania swojego rozwoju, jak i dla użytkowników, którzy dopiero planują swoje inwestycje. Za 
B.  Biliński, Initial Coin Offering. ICO od kuchni, [w:] I Love Crypto 2018, Nr 1, s. 67. 
114 D. Szostek, Blockchain a prawo, C.H. BECK, Warszawa 2018, s. 141. 
115 K. Zacharzewski, M. T. Kłoda, Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości 
w wybranych państwach, IWS, Warszawa 2019, s. 10–11. 
116 https://www.eublockchainforum.eu/about [dostęp: 14.08.2020]. 
117 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2772(RSP) 
[dostęp: 14.08.2020]. 
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i we wszystkich sektorach. Natomiast w dniu 10 kwietnia 2018 r. 21 państw człon-

kowskich i Norwegia zgodziły się podpisać deklarację w sprawie utworzenia 

europejskiego partnerstwa na rzecz łańcucha usług (EBP) i współpracować przy 

tworzeniu europejskiej infrastruktury usługowej (EBSI), która będzie wspierać 

świadczenie transgranicznych cyfrowych usług publicznych, przy zachowaniu 

najwyższych standardów bezpieczeństwa i prywatności. Od tego czasu do part-

nerstwa przystąpiło kolejnych osiem krajów, zwiększając tym samym łączną 

liczbę sygnatariuszy do 30118. 

Zwrócenie uwagi na istotę regulacji technologii blockchain można zauważyć 

w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Opinie stanowią 

źródło prawa unijnego i zaliczane są do grupy tzw. miękkiego prawa (soft law)119. 

Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej z dnia 25 marca 

1957 r. nie mają charakteru wiążącego120. Nie tworzą one ani nowych norm 

generalno-abstrakcyjnych, ani indywidualno-konkretnych121. W opinii tej zatytu-

łowanej "Technologia blockchain a jednolity rynek UE – w jakim kierunku 

zmierzamy?"122 wskazano, że skupia się ona na łańcuchu bloków (blockchain) 

jako technologii, a jej zastosowanie może być czynnikiem pozytywnych przemian 

w wielu sektorach w społeczeństwie i może nieść ze sobą takie wartości jak 

zaufanie i przejrzystość, demokracja i bezpieczeństwo. W ostatecznym rozra-

chunku może pomóc w wypracowaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych, 

wspierając tym samym innowacje społeczne potrzebne do sprostania współcze-

snym wyzwaniom społecznym. Technologia blockchain przynosi społeczeństwu 

korzyści oraz przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, 

wzmacnia pozycję obywateli, pobudza przedsiębiorczość i innowacje oraz popra-

wia mobilność i możliwości transgraniczne dla przedsiębiorstw, a zarazem zwięk-

sza przejrzystość z perspektywy konsumentów. Może też ograniczać zjawisko 

uchylania się od opodatkowania i korupcję oraz przyczyniać się do rozwoju usług 

zarówno prywatnych, jak i publicznych. Pozostaje jednak jeszcze wiele wyzwań, 

które należy podjąć, w szczególności istnieje pilna potrzeba zapewnienia jasności 

i pewności prawnej oraz ochrony prywatności. Mimo że instytucje UE w pewnym 

stopniu podjęły zagadnienie technologii blockchain, nadal istnieje potrzeba przy-

jęcia wspólnego podejścia UE. Technologia blockchain i technologia rozproszo-

nego rejestru mają potencjał przeobrażenia naszego społeczeństwa. Technologię 

blockchain to struktura matematyczna służąca do przechowywania danych w sposób 

ograniczający ich uszkodzenia i zapobiegający użyciu nieprawdziwych danych. 

                                                           
118 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership [dostęp: 
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Technologia ta jest nowym sposobem budowania zaufania, by można było bez-

piecznie wymieniać to, co posiada wartość. Uważa się ją za nowy, bardziej trans-

formacyjny etap ery Internetu, ale należy zauważyć, że jest to tylko jedna z wielu 

nowych możliwości technologicznych. 

W stanie Vermont (USA) 30 maja 2018 r. Gubernator P. Scott podpisał Act 

Related to Blockchain Business Development, którego celem jest ugruntowanie 

stanu Vermont jako lidera wspierania inicjatyw związanych z technologią block-

chain. Nowymi zadaniami Agencji Handlu i Rozwoju Społeczeństwa staje się pro-

mocja i rozwój programów wsparcia biznesu dla: 

 gospodarczego sektora prywatnego związanego z technologiami block-

chain, w tym blockchain w obszarze bankowości, ubezpieczeń, handlu deta-

licznego usług ale także kryptowalut, 

 analizy i zmian regulacji i mechanizmów prawnych, umożliwiających oraz 

wspierających wdrażanie technologii blockchain zarówno w sferze publicz-

nej, jak i prywatnej, 

 kształcenie oraz szkolenie pracowników w zakresie technologii blockchain, 

blockchain w finansach i dziedzinach pokrewnych123.  

Ustawa wprowadza szereg definicji, takich jak: blockchain, który oznacza 

matematyczne zabezpieczony, chronologiczny i zdecentralizowany rejestr lub 

bazę danych niezależnie od tego, czy jest prowadzona za pomocą internetowej 

sieci typu peer-to-peer czy w inny sposób; „technologia blockchain” czyli 

oprogramowanie komputerowe lub sprzęt komputerowy, lub zbiory oprogramo-

wania komputerowego lub sprzętu komputerowego, lub oba te rodzaje oprogra-

mowania i sprzętu, które wykorzystują lub umożliwiają działanie łańcucha 

blokowego124. W 2019 r. dwadzieścia osiem stanów w USA wprowadziło przepisy 

dotyczące łańcucha bloków. Przyjęto lub uchwalono dwadzieścia siedem projek-

tów ustaw i rezolucji. 

Technologia blockchain na dobre zagościła w obrocie gospodarczym. Poprzez 

zastosowanie kilku złożonych mechanizmów kryptograficznych oraz procesów 

budowania porozumienia blockchain pozwala na realizację transakcji bez instytu-

cji pośredniczącej pomiędzy użytkownikami, którzy się nie znają nawzajem. 

Wykorzystanie tego rodzaju koncepcji może przyczynić się do tworzenia inteli-

gentnych umów, czyli programów komputerowych, które mogą podejmować 

decyzje w przypadku spełnienia określonych warunków. Implementacja tych umów 

przyczyni się do zwiększenia szybkości oraz pewności prawidłowego wykonania 

umowy125. 

                                                           
123 D. Szostek, Blockchain a prawo, C.H. BECK, Warszawa 2018, s. 141–142. 
124 Ibidem, s. 142. 
125 M. Hulicki, P. Lustofin, Wykorzystanie koncepcji blockchain w realizacji zobowiązań umownych, [w:] Czło-
wiek w Cyberprzestrzeni 2017, Nr 1, s. 28. 
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Korzyści o charakterze ekonomicznym i prawnym, wynikające z wykorzysta-

nia łańcucha bloków coraz bardziej świadczą o tym, że ta innowacja ma ogromny 

potencjał wywoływania twórczej destrukcji i może doprowadzić do rekonfiguracji 

wielu aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Wieloaspektowe rodzaje istnieją-

cych i możliwych w przyszłości zastosowań technologii blockchain sprawiają, że 

może on być wykorzystany przy kryptowalutach (zastosowanie kryptowalut 

związane z obrotem pieniężnym, takie jak przelewy walutowe, przekazy środków 

pieniężnych i cyfrowe systemy płatności), przy kontraktach (cały szereg zastoso-

wań ekonomicznych, rynkowych i finansowych opartych na łańcuchu bloków, 

wychodzących poza proste transakcje pieniężne jak akcje, obligacje, kontrakty 

terminowe, kredyty hipoteczne, tytuły własności, inteligentna własność i inteligentne 

kontrakty) oraz w administracji państwowej, ochronie zdrowia czy nauce126. 

Wnioski 

Technologia blockchain staje się nowym instrumentem wspierającym działa-

nie współczesnej gospodarki. Umożliwiając rozpowszechnianie informacji 

cyfrowych w określony, niepowtarzalny sposób, technologia blockchain stwo-

rzyła innowacyjny szkielet do zawierania transakcji. To technologia promująca 

zaufanie użytkowników, która umożliwia udostępnianie informacji on-line, 

uzgadnianie i zapisywanie transakcji w sposób możliwy do zweryfikowania, 

bezpieczny i trwały. Wprowadzenie regulacji prawnych i definicji legalnej 

technologii blockchain w schematy pojęciowe charakterystyczne dla metodologii 

nauk prawnych wydaje się sprawą oczywistą. W szczególności istnieje pilna 

potrzeba zapewnienia jasności i pewności prawnej. Mimo że instytucje UE 

w pewnym stopniu rozważyły zagadnienie technologii blockchain, wciąż brakuje 

całościowego, wspólnego podejścia UE. Zasadnicze znaczenie ma zachowanie 

równowagi między wprowadzaniem regulacji w zakresie nowych technologii 

a przeregulowaniem. Regulacja szczególna powinien być przez legislatora 

ustanowiona wówczas, gdy pojawi się taka potrzeba, a prawo ogólne przestaje 

wystarczać bądź nie reguluje danej materii. Z tego tez powodu ważne jest 

prowadzenie innowacyjnych projektów w taki sposób, by przygotowywać nowe 

przepisy na korzyść nowych technologii. 

 

 

 

 

 

                                                           
126 M. Swan, Blockchain. Fundament nowej gospodarki, Helion, Gliwice 2020, s. 12–13. 
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Cezary Dzierzbicki  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Budowa postanowienia merytorycznego w sprawach 

dotyczących nieruchomości w postępowaniu 

nieprocesowym w badaniach empirycznych 

Słowa kluczowe: postanowienie merytoryczne, postępowanie nieprocesowe, nieruchomość 

Streszczenie 

W artykule omówiono budowę postanowienia merytorycznego w sprawach dotyczą-

cych nieruchomości w postępowaniu nieprocesowym wydawanego przez sądy na przykła-

dzie 96 rzeczywiście przeprowadzonych spraw w tym przedmiocie. Przed Sądami 

Rejonowymi przebadano łącznie 96 spraw, przed Sądami Okręgowymi 29 spraw i Sądem 

Najwyższym 2 sprawy. Łącznie badaniami empirycznymi objęto 127 spraw dotyczących 

nieruchomości rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym. 

1. Wstęp 

Postanowienie co do istoty sprawy jest wynikiem myślowej pracy sądu 

polegającej na ustaleniu stanu faktycznego sprawy zgodnie z prawdą obiektywną 

i zastosowaniu do niego obowiązującego prawa; zapada, z reguły, po przepro-

wadzeniu rozprawy, składa się z sentencji i uzasadnienia; z chwilą uprawo-

mocnienia się korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Wydanie postanowienia co do 

istoty sprawy jest synonimem rozpoznania sprawy co do jej istoty w postępowaniu 

nieprocesowym. Ze względu zwłaszcza na skutek prawomocności podstawowe 

znaczenie ma sentencja postanowienia co do istoty sprawy127. Główną metodą 

badawczą przyjętą w pracy jest metoda formalno – dogmatyczna. Na jej podstawie 

przeprowadzona została analiza przepisów, orzeczeń i poglądów doktryny. 

Ukazano zastosowanie przepisów w działaniu (law in action) w sądach I instancji, 

a nie tylko w książkach (law in book), czy powszechnie cytowanych orzeczeń 

Sądu Najwyższego128. Badanie zostało przeprowadzone według wskazań nauko-

wych na podstawie doboru losowego spraw, dokonanego przez Kierowników 

odpowiednich Sekretariatów Sądów Rejonowych129. Pytania zamknięte i otwarte 

                                                           
127 B. Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2013, s. 190. 
128 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 187–190; T. Chauvin, T. Stawecki, 

P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s. 12–13, 96. 
129 H. M. Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa 1977, s. 14, 15, 440–442, 454–457, 465. 
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kwestionariusza badawczego dotyczące faktów, oparto na przepisach kodeksu 

postępowania cywilnego130. Uzyskane wyniki uogólniono, co umożliwiło wska-

zanie przepisów tego aktu normatywnego, które miały faktyczne zastosowane 

w danej sprawie131. 

2. Dane empiryczne 

 
Rys. 7. Podstawa prawna 
Źródło: oprac. własne. 

 

Rys. 2. Siedziby sądów objętych badaniami 
Źródło: oprac. własne.

                                                           
130 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm., dalej k.p.c. 
131 C. Frankfort – Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, przekład E. Hornowska, 

Poznań 2001, s. 122, 129–131, 268, 270–272, 335–337, 346; L. Epstein, A. D. Martin, An introduction to 
empirical legal research, Oxford 2014, 1, s. 19–21, 36–37, 66–67, 85–87, 107, 126. 
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Tab. 3. Dane ogólne 

Nr sprawy 

i podstawa 

prawna (k.p.c.) 

Sąd Rejonowy 

i ewentualnie innych 

Sądów 

Liczba sędziów, referendarzy 

sądowych i uczestników 

Liczba apelacji, 

skarg kasacyjnych 

czy jest orzeczenie 

merytoryczne 

Liczba tomów 

i kart 

Data wszczęcia i data 

zakończenia  

1 i art. 566 
dla m. st. Warszawy 

w Warszawie (dalej M) 

2 (1 Kobieta dalej K i 1 

Mężczyzna dalej M), 1 (1K) i 2 

(1K i 1M) 

0 nie (dalej n) I i 14 
17.02.2014 r. -2.06.2014 r. 

(105 dni) 

2 i art. 566 M 3 (1K i 2M), 1 (1K) i 4 (2K i 2M) 0 tak (dalej t) I i 283 
12.12.2013 r. -2.07.2015 r. 

(567 dni)  

3 i art. 669 M 2 (1M i 1K), 0 i 16 (8K i 8M) 0 t I i 146 

11.06.2013 r. (wpisano 

ponownie, dalej wp 
11.06.2014 r.) - 23.10.2014 

r. (499 dni)  

4 i art. 566 M 2 (1M i 1K), 1 (K) i 2 (1K i 1M) 0 n I i 154 
21.07.2014 r. -24.06.2015 r. 

(338 dni)  

5 i art. 617 M 2 (2M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 t I i 41 
20.02.2014 r. – 1.05.2014 r. 

(70 dni)  

6 i art. 566 M 3 (2K i 1M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 90 
31.07.2014 r. 6.10.2015 (432 

dni)  

7 i art. 566 M 2 (2M), 2 (2K) i 2 (1K i 1M) 0 t I i 238 
5.08.2014 r. - 31.12.2015 r. 

(513 dni)  

8 i art. 566 M 2 (2M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 t I i 38 
3.08.2015 r. – 28.05.2016 r. 

(299 dni)  

9 i art. 617 M 2 (2M), 0 i 3 (1K i 2M) 0 n I i 118 
17.06.2014 r. – 26.04.2016 r. 

(679 dni)  

10 i art. 566 M 2 (2M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 86 
25.08.2014 r. - 4.12.2014 r. 

(101 dni)  

11 i art. 617 M 8 (6K i 2M), 1 (1K) i 2 (2M) 0 t II i 288 
23.01.2014 r. – 14.10.2015 r. 

(629 dni)  

12 i art. 617 M 5 (2K i 3M), 0 i 20 (10K i 10M) 0 t II i 373 
5.08.2014 r. – 10.06.2015 r. 

(309 dni)  

13 i art. 566, art. 

680 

M, Sąd Rejonowy 

w Gliwicach, Sąd 

Okręgowy w Gliwicach 

6 (5K i 1M), 2 (1K i 1M) i 3 (2K 

i 1M) 
0 t I i 206 

6.02.2013 r. (wp 23.01.2015 

r.) 12.11.2015 r. (1009 dni)  

14 i art. 609 M 3 (1K i 2M), 0 i 7 (3K i 4M) 0 t I i 151 
27.04.2015 r. – 9.01.2016 r. 

(257 dni)  
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Nr sprawy 

i podstawa 

prawna (k.p.c.) 

Sąd Rejonowy 

i ewentualnie innych 

Sądów 

Liczba sędziów, referendarzy 

sądowych i uczestników 

Liczba apelacji, 

skarg kasacyjnych 

czy jest orzeczenie 

merytoryczne 

Liczba tomów 

i kart 

Data wszczęcia i data 

zakończenia  

15 i art. 626 
dla Warszawy 
Śródmieścia w 

Warszawie (dalej Ś) 

2 (2M), 0 i 2 (1 jednostka o której 

mowa w art. 331 § 1 kodeksu 

cywilnego132 dalej JO i 1 osoba 

prawna, dalej OP) 

0 t I i 54 
9.07.2012 r. – 10.08.2012 r. 

(32 dni) 

16 i art. 617 Ś 
2 (2K), 0 i 4 (3M i 1 Gmina dalej 

G) 
0 t I i 129 

15.10.2013 r. – 26.02.2015 r. 

(499 dni) 

17 i art. 617 Ś 2 (1K i 1M), 0 i 3 (3K) 0 t I i 387 
22.10.2013 r. – 29.01.2015 r. 

(464 dni) 

18 i art. 617 Ś 2 (2K), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 18 
15.07.2013 r. – 13.01.2015 r. 

(547 dni) 

19 i art. 617 Ś 2 (2K), 0 i 2 (2M) 0 t I i 114 
7.10.2014 r. – 19.11.2015 r. 

(408 dni) 

20 i art. 640 Ś 1 (1K), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 8 
10.02.2014 r. - 18.02.2014 r. 

(8 dni) 

21 i art. 609 Ś 1 (1K), 0 i 4 (2K, 1M i 1G) 0 n I i 7 
9.03.2014 r. - 27.02.2015 r. 

(355 dni) 

22 i art. 626 Ś 1 (1K), 0 i 23 (9K, 13M i 1OP) 0 n I i 76 
19.11.2014 r. 21.01.2015 r. 

(63 dni) 

23 i art. 680 Ś 4 (3K i 1M), 0 i 2 (2K) 0 t I i 79 
2.02.2015 r. –8.01.2016 r. 

(340 dni) 

24 i art. 680 Ś  2 (1K i 1M), 0 i 2 (2M) 0 t I i 120 
30.07.2014 r. – 15.10.2014 r. 

(77 dni) 

25 i art. 617 Ś 4 (3K i 1M), 0 i 2 (2K) 0 n I i 99 
8.04.2014 r. 8.12.2015 r. 

(609 dni) 

26 i art. 680 Ś 3 (2K i 1M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 152 
28.11.2013 r. 10.06.2015 r. 

(559 dni) 

27 i art. 626 Ś 3 (2K i 1M), 0 i 2 (1M i 1G) 0 n I i 79 
22.10.2013 r. 29.04.2016 r. 

(920 dni) 

28 i art. 680 Ś 7 (4K i 3M), 0 i 4 (1K i 3M) 0 n I i 160 

22.02.2011 r. (wp 

13.05.2011 r.) – 6.02.2015 r. 

(1445 dni) 

                                                           
132 Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze. zm., dalej k.c. 
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Nr sprawy 

i podstawa 

prawna (k.p.c.) 

Sąd Rejonowy 

i ewentualnie innych 

Sądów 

Liczba sędziów, referendarzy 

sądowych i uczestników 

Liczba apelacji, 

skarg kasacyjnych 

czy jest orzeczenie 

merytoryczne 

Liczba tomów 

i kart 

Data wszczęcia i data 

zakończenia  

29 i art. 680, art. 

566 
Ś 6 (5K i 1M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 120 

3.01.2014 r. – 30.04.2014 r. 

(117 dni) 

30 i art. 617 Ś 6 (5K i 1M), 1 (1M) i 4 (2K i 2M) 0 t II i 334 
17.11.2011 r. – 9.09.2016 r. 

(1758 dni) 

31 i art. 680 Ś 6 (5K i 1M), 1 (1K) i 2 (2M) 0 n I i 108 
4.07.2012 r. – 15.04.2016 r. 

(1381 dni) 

32 i art. 680 Ś 4 (3K i 1M), 1 (1M) i 2 (1K i 1M) 1 (1a apelacja dalej a) t I i 69 
23.02.2015 r. – 4.08.2015 r. 

(162 dni) 

33 i art. 609 
Ś i Sąd Okręgowy w 

Warszawie (dalej W) 

8 (5K i 3M), 1 (1M) i 3 (2K i 

1OP) 
0 n I i 167 

13.11.2012 r. – 2.04.2015 r. 

(870 dni) 

34 i art. 680 Ś, W 14 (8K i 6M), 0 i 2 (2M) 0 n III i 436 

13.02.2004 r. (wp 
13.02.2004 r.) – 27.06.2014 

r. (3787 dni) 

 

35 i art. 680 Ś, W 
18 (15K i 3M), 1 (1M) i 4 (2K i 

2M) 
2 (2a) t VI i 1201 

30.10.2008 r. (wp 
31.10.2008 r.) 29.10.2013 r. 

(1825 dni) 

36 i art. 680 Ś 9 (6K i 3M), 1 (1M) i 2 (1K i 1M) O t III i 602 
30.11.2008 r. – 20.01.2015 r. 

(2242 dni) 

37 i art. 680 Ś, W 
11 (6K i 5M), 2 (1K i 1M) i 3 (2K 

i 1M) 
1 (1a) t IV i 673 

19.12.2008 r. – 12.05.2015 r. 

(2335 dni) 

38 i art. 617 Ś 3 (1K i 2M), 0 i 2 (2K) 0 n I i 60 
23.03.2015 r. – 6.07.2015 r. 

(105 dni) 

39 i art. 617 Ś 2 (1K i 1M), 0 i 2 (2M) 0 n I i 78 
6.06.2015 r. – 8.09.2015 r. 

(94 dni) 

40 i art. 617 Ś 2 (1K i 1M), 0 i 2 (1OP i 1G) 0 n I i 36 
9.04.2015 r. – 30.06.2015 r. 

(82 dni) 

41 i art. 617 Ś 3 (2K i 1M), 0 i 2 (1OP i 1G) 0 n II i 334 
19.01.2015 r. – 16.06.2015 r. 

(148 dni) 

42 i art. 626 Ś, W 
20 (11K i 9M), 1 (1M) i 3 (2OP i 

1G) 
4 (4a) t XXVIII i 5021 

8.08.2008 r. – 6.02.2015 r. 

(2373 dni) 

43 i art. 626 Ś 2 (2M), 0 i 2 (2OP) 0 t I i 169 
30.04.2012 r. – 29.11.2013 r. 

(578 dni) tak 
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Nr sprawy 

i podstawa 

prawna (k.p.c.) 

Sąd Rejonowy 

i ewentualnie innych 

Sądów 

Liczba sędziów, referendarzy 

sądowych i uczestników 

Liczba apelacji, 

skarg kasacyjnych 

czy jest orzeczenie 

merytoryczne 

Liczba tomów 

i kart 

Data wszczęcia i data 

zakończenia  

44 i art. 609 
Ś, W, Sąd Najwyższy 

(dalej SN) 
13 (9K i 4M), 0 i 2 (1K i 1JO) 

2 (1a, 1 skarga 

kasacyjna, dalej sk) t 
I i 105 

3.07.2015 r. – 22.11.2016 r. 

(508 dni) 

45 i art. 617 
Sąd Rejonowy w 

Żyrardowie (dalej Ż) 
2 (1K i 1M), 0 i 3 (3OP) 0 t II i 247 

18.09.2014 r. – 24.02.2016 r. 

(524 dni) 

46 i art. 617 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 5 (3K i 2M) 0 t I i 37 
13.03.2015 r. – 15.02.2016 r. 

(339 dni) 

47 i art. 617 Ż 4 (3K i 1M), 0 i 13 (7K i 6M) 0 t I i 148 
6.03.2015 r. – 15.02.2016 r. 

(346 dni) 

48 i art. 609 Ż 

3 (3K), 0 i 4 (1G, Skarb Państwa 

dalej SP, Agencja Nieruchomości 

Rolnych, Państwowe 
Gospodarstwo Leśne – Lasy 

Państwowe) 

0 t I i 105 
14.03.2013 r. – 13.10.2015 r. 

(575 dni) 

49 i art. 609 Ż 3 (3K), 1 (1M) i 10 (4K i 6M) 0 t II i 264 
14.03.2013 r. – 13.10.2015 r. 

(943 dni) 

50 i art. 609 
Ż, Sąd Okręgowy w 

Płocku (dalej P) 
9 (5K i 4M), 0 i 4 (2K, 2M) 2 (2a) t III i 538 

26.09.2011 r. – 13.01.2017 r. 

(1936 dni) 

51 i art. 609 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 8 (5K i 3M) 0 t I i 172 
22.06.2015 r., (wp 

26.11.2015 r. ) – 15.02.2016 

r. (238 dni) 

52 i art. 609 Ż 2 (2K), 1 (1M) i 3 (1K, 1G i 1SP) 0 t I i 69 
20.05.2014 r. – 23.12.2016 r. 

(948 dni) 

53 i art. 617 Ż 5 (2K i 3M), 0 i 7 (2K i 5M) 0 t I i 73 
17.07.2015 r. – 11.02.2016 r. 

(209 dni) 

54 i art. 617 Ż 1 (1K), 1 (1M) i 2 (1K i 1M) 0 n I i 35 
26.02.2015 r. – 12.02.2016 r. 

(351 dni) 

55 i art. 617 Ż 1 (1K), 0 i 4 (3K i 1M) 0 t I i 38 
17.02.2015 r. – 23.10.2015 r. 

(248 dni) 

56 i art. 617 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 t I i 31 
1.04.2015 r. – 15.02.2016 r. 

(320 dni) 

57 i art. 617 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 4 (1K i 3M) 0 t I i 54 
22.05.2015 r. – 15.02.2016 r. 

(269 dni) 
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Nr sprawy 

i podstawa 

prawna (k.p.c.) 

Sąd Rejonowy 

i ewentualnie innych 

Sądów 

Liczba sędziów, referendarzy 

sądowych i uczestników 

Liczba apelacji, 

skarg kasacyjnych 

czy jest orzeczenie 

merytoryczne 

Liczba tomów 

i kart 

Data wszczęcia i data 

zakończenia  

58 i art. 617 Ż 2 (2K), 1 (1M) i 4 (1K i 3M) 0 t I i 203 
19.11.2014 r. – 27.05.2016 r. 

(555 dni) tak 

59 i art. 617 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 2 (2OP) 0 t I i 161 
19.11.2014 r. – 27.05.2016 r. 

(555 dni) 

60 i art. 617 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 2 (2OP) 0 t I i 149 
19.11.2014 r. – 27.05.2016 r. 

(555 dni) 

61 i art. 617 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 2 (2OP) 0 t I i 144 
5.12.2014 r. – 27.05.2016 r. 

(539 dni) 

62 i art. 669 Ż 1 (1K), 1 (1M) i 4 (1K i 3M) 0 t I i 31 
5.01.2015 r. – 12.02.2016 r. 

(403 dni) 

63 i art. 669 Ż 3 (1K i 2M), 0 i 1 (1M) 0 t I i 27 
16.01.2015 r. – 12.02.2016 r. 

(392 dni) 

64 i art. 669 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 4 (2K i 2M) 0 t I i 26 
26.01.2015 r. – 12.02.2016 r. 

(382 dni) 

65 i art. 669 Ż 4 (2K i 2M), 0 i 3 (2K i 1M) 0 t I i 26 
2.02.2015 r. – 12.02.2016 r. 

(375 dni) 

66 i art. 669 Ż 2 (1K i 1M), 1 (1M) i 3 (2K i 1M) 0 t I i 26 
4.02.2015 r. – 12.02.2016 r. 

(373 dni) 

67 i art. 669 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 11 (6K i 5M) 0 t I i 98 
5.02.2015 r. – 12.02.2016 r. 

(372 dni) 

68 i art. 626 Ż 2 (1K i 1M), 0 i 3 (2K i 1M) 0 n I i 38 
1.10.2013 r. – 6.06.2016 r. 

(979 dni) 

69 i art. 626 Ż, P 7 (5K i 2M), 1 (1M) i 4 (2K i 2M) 0 t II i 219 
20.03.2013 r. – 9.01.2017 r. 

(1391 dni) 

70 i art. 626 Ż, P 
7 (6K i 1M), 1 (1M) i 10 (4K i 

6M) 
0 n II i 278 

17.09.2012 r. –26.07.2016 r. 

(1408 dni) 

71 i art. 626 Ż, P 4 (4K), 0 i 7 (3K i 4M) 0 n I i 43 
11.12.2012 r. –25.04.2013 r. 

(135 dni) 

72 i art. 626 Ż, P 5 (5K), 0 i 7 (3K i 4M) 0 n I i 66 
11.12.2012 r. –30.06.2016 r. 

(1297 dni) 

73 i art. 626 

Ż, Sąd Rejonowy 

w Grodzisku 

Mazowieckim 

6 (4K i 2M), 0 i 18 (7K i 11M) 0 n II i 308 
15.07.2011 r. –14.10.2014 r. 

(1187 dni) 
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Nr sprawy 

i podstawa 

prawna (k.p.c.) 

Sąd Rejonowy 

i ewentualnie innych 

Sądów 

Liczba sędziów, referendarzy 

sądowych i uczestników 

Liczba apelacji, 

skarg kasacyjnych 

czy jest orzeczenie 

merytoryczne 

Liczba tomów 

i kart 

Data wszczęcia i data 

zakończenia  

74 i art. 626 Ż, M 4 (3K i 1M), 0 i 3 (2K i 1OP) 0 n I i 136 
15.03.2015 r. –22.02.2016 r. 

(344 dni) 

75 i art. 626 Ż 4 (2K i 2M), 0 i 2 (1M i 1OP) 0 n I i 168 
1.04.2015 r. –18.07.2016 r. 

(474 dni) 

76 i art. 626 Ż 
4 (2K i 2M), 1 (1M) i 4 (2K, 1M i 

1OP) 
0 n I i 156 

4.03.2015 r. –12.02.2016 r. 

(345 dni) 

77 i art. 680 Ż 2 (1M), 1 (1M) i 2 (1K i 1M) 0 n I i 56 
7.04.2015 r. –15.02.2016 r. 

(314 dni) 

78 i art. 617, art. 

680 
Ż 2 (1M), 1 (1M) i 3 (3K) 0 t I i 30 

11.03.2015 r. –15.02.2016 r. 

(341 dni) 

79 i art. 680 Ż 2 (2K i 2M), 1 (1K) i 3 (2K i 1M) 0 n I i 26 
3.02.2015 r. –12.02.2016 r. 

(374 dni) 

80 i art. 680, art. 

566 
Ż, P 

16 (12K i 4M), 1 (1K) i 18 (8K i 

10M) 
1 (1a) n VI i 1109 

5.02.2010 r. –16.11.2016 r. 

(2476 dni) 

81 i art. 566 Ż 4 (3K i 1M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 177 
7.04.2015 r. –15.02.2016 r. 

(314 dni) 

82 i art. 566 Ż 4 (2K i 2M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 n I i 183 
18.11.2013 r. –6.06.2016 r. 

(931 dni) 

83 i art. 566, art. 
680 

Ż 2 (1K i 1M), 1 (1M) i 4 (1K i 3M) 0 t I i 85 
23.01.2015 r. –12.02.2016 r. 

(385 dni) 

84 i art. 566, art. 

680 
Ż 3 (1K i 2M), 0 i 3 (2K i 1M) 0 t I i 33 

2.02.2015 r. –15.07.2016 r. 

(529 dni) 

85 i art. 669 
Sąd Rejonowy 

w Skierniewicach (dalej S) 
2 (1K i 1M), 0 i 2 (1K i 1M) 0 t I i 28 

9.10.2014 r. –12.05.2015 r. 
(215 dni) 

86 i art. 626 S 1 (1M), 0 i 3 (1K, 1M, 1OP) 0 n I i 35 
20.01.2015 r. –17.04.2015 r. 

(87 dni) 

87 i art. 617 S 1 (1M), 0 i 4 (2K i 2M) 0 t I i 57 
26.03.2014 r. –9.05.2015 r. 

(409 dni) 

88 i art. 669 S 2 (1K i 1M), 0 i 5 (3K, 1M i 1JO) 0 t I i 68 
26.02.2015 r. –22.12.2015 r. 

(299 dni) 

89 i art. 626 S 1 (1M), 0 i 3 (1K i 2M) 0 n I i 34 
12.08.2015 r. – 13.11.2015 r. 

(93 dni) 
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Nr sprawy 

i podstawa 

prawna (k.p.c.) 

Sąd Rejonowy 

i ewentualnie innych 

Sądów 

Liczba sędziów, referendarzy 

sądowych i uczestników 

Liczba apelacji, 

skarg kasacyjnych 

czy jest orzeczenie 

merytoryczne 

Liczba tomów 

i kart 

Data wszczęcia i data 

zakończenia  

90 i art. 609 S 4 (2K i 2M), 0 i 8 (4K i 4M) 0 n I i 35 
14.10.2015 r. – 22.09.2017 r. 

(709 dni) 

91 i art. 617 S 2 (1K i 1M), 0 i 3 (1K i 2M) 0 n I i 141 
9.12.2014 r. – 6.05.2015 r. 

(148 dni) 

92 i art. 680, art. 

617 
S 2 (1K i 1M), 0 i 2 (2K) 0 t I i 175 

27.02.2014 r. – 11.06.2015 r. 

(469 dni) 

93 i art. 669 S 2 (1K i 1M), 0 i 2 (2K) 0 t I i 43 
6.05.2013 r. – 13.02.2014 r. 

(283 dni) 

94 i art. 609 S 4 (3K i 1M), 0 i 32 (22K i 10M) 0 t III i 445 
17.08.2010 r. – 24.11.2016 

r., (2291 dni) 

95 i art. 626 
S, Sąd Okręgowy 

w Łodzi (dalej Ł) 
12 (4K i 8M), 0 i 3 (1K, 1M i 2 (1a, 1sk) t II i 358 

29.05.2014 r. – 14.04.2017 r. 
(1051 dni) tak  

96 i art. 680 S, Ł, SN 12 (4K i 8M), 0 i 8 (3K i 5M) 1 (1a) t IV i 720 
16.07.2008 r. – 8.02.2016 r. 

(2763 dni) 

Źródło: oprac. własne.
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Rys. 3. Przeciętna liczba kart i tomów 
Źródło: oprac. własne. 

 

Rys. 4. Długość trwania postępowania w dniach 
Źródło: oprac. własne. 

 

Rys. 5. Przeciętna liczba Sędziów 
Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 6. Przeciętna liczba uczestników 
Źródło: oprac. własne. 

Sędzia, wydając rozstrzygnięcie sprawy – przez syntezę całości czynności 

procesowych występujących w postępowaniu nieprocesowym podmiotów – 

powinien kierować się regułami orzekania, które podporządkowane są naczelnym 

zasadom procesowym. W postępowaniu nieprocesowym przedmiot postępowania 

oznaczony we wniosku wskazuje główny kierunek orzekania sądu, który jednak 

– na podstawie przepisów szczególnych – może wykraczać poza granice 

wniosku133. Część czynności w zakresie orzekania sędzia musi dokonywać z urzędu 

w celu ostatecznego uregulowania danej sprawy zgodnie z prawem, np. art. 1038 

§ 1 k.c. oraz art. 677 k.p.c. Odrębne uregulowanie rozkładania na raty dotyczy 

spłat i dopłat w postępowaniu o zniesienie współwłasności i dział spadku. 

Sentencję sporządza przewodniczący, a jeżeli był wyznaczony sprawozdawca, 

to ta czynność należy do niego (§ 119 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów 

powszechnych134). Po sprawdzeniu prawidłowości, a więc i zupełności treści 

sentencji postanowienia co do istoty sprawy przez sędziego, zostaje ona podpi-

sana. Jedynie przy wydawaniu postanowienia co do istoty sprawy przez Sąd II 

instancji na skutek rozpoznania apelacji może powstać problem spowodowany 

brakiem jednomyślności sądu, gdyż tylko wtedy, w sprawach dotyczących nieru-

chomości toczących się w postępowaniu nieprocesowym, w skład sądu wchodzą 

3 sędziowie. W takiej sytuacji, sędzia przegłosowany także podpisuje postanowie-

nie co do istoty sprawy, który może, ale nie ma obowiązku złożenia zdania odręb-

nego. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy 

podpisywaniu sentencji postanowienia merytorycznego, zgłosić zdanie odrębne 

                                                           
133 B. Bladowski, Metodyka …op.cit., s. 191–193. 
134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów po-
wszechnych Dz. U. poz. 1141, dalej r.u.s. p. 
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(votum separatum) i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem 

uzasadnienia tego orzeczenia. Sentencja postanowienia orzekającego co do istoty 

sprawy może zostać podpisana jedynie do chwili jej ogłoszenia, nie jest zaś 

dopuszczalne późniejsze uzupełnienie jej brakującym podpisem sędziego, a przed 

sądem II instancji podpisem któregokolwiek sędziego. 

Sentencja postanowienia co do istoty sprawy składa się z części wstępnej, tzw. 

komparycji lub rubrum i rozstrzygnięcia, czyli tzw. formuły lub tenoru (art. 325 k.p.c. 

w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). Na część wstępną składają się następujące dane: 

1) sygnatura akt sądowych (§ 30 ust. 1 w związku z § 38 Zarządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu 

działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji 

sądowej135), 

2) nagłówek w brzmieniu: „Postanowienie” (§ 118 ust. 1 r.u.s. p.); po wyrazie 

,,Postanowienie” należy, w razie potrzeby, dodać wyraz określający rodzaj 

postanowienia, np. wstępne, częściowe, końcowe, 

3) wymienienie sądu przez podanie jego pełnej nazwy oraz wydziału sądu; 

4) imiona i nazwiska sędziów oraz ich stanowiska służbowe (dopuszcza się 

skróty: SSO, SSR); jako pierwszego wymienia się przewodniczącego, 

sędziów zaś w porządku alfabetycznym, chyba że różne są stanowiska 

służbowe sędziów, 

5) imię i nazwisko prokuratora – jeżeli brał udział w sprawie (w sprawach 

dotyczących nieruchomości rozpoznawanych w postępowaniu nieproceso-

wym jest rzadkością – brak takiej sprawy w badaniach) – z zaznaczeniem 

jego stanowiska służbowego i wymienieniem prokuratury, z ramienia 

której występuje, 

6) imię i nazwisko protokolanta oraz jego stanowisko służbowe, 

7) datę i miejsce rozpoznania sprawy oraz datę i miejsce wydania postanowie-

nia (różnica w datach wyniknie w razie odroczenia ogłoszenia postanowie-

nia, różnica miejsca zaś, gdy sąd rozpoznał sprawę poza swoją siedzibą, 

a wydał w niej postanowienie – lub odwrotnie), 

8) dokładne określenie wnioskodawców i uczestników przez podanie imion 

i nazwisk odpowiednio po wyrazach „z wniosku” i „z udziałem”; natomiast 

nie wymienia się pełnomocników procesowych tych podmiotów, gdy zaś 

uczestnikiem jest osoba fizyczna niemająca zdolności procesowej, należy 

– obok niej – wymienić jej przedstawiciela ustawowego; numerowanie 

uczestników jest niewłaściwe (np. wnioskodawca ad 1, ad 2, choć w sprawach 

objętych badaniami empirycznymi to się niestety zdarza), a z kolei niedo-

puszczalny jest zwrot „i inni” (również problem ten wystąpił w badanych 

sprawach); nie można określić uczestników np. jako spadkobiercy Jana 

Nowaka, lecz należy wymienić wszystkich spadkobierców (problem ten nie 

                                                           
135 Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm., dalej z.o.z.d.s.  
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wystąpił w badanych sprawach); gdy nastąpiła zmiana wnioskodawców lub 

uczestników (wskutek przekształcenia podmiotowego) nie zaznacza się jej 

w sentencji; gdy uczestnikiem jest Skarb Państwa, należy dokładnie 

określić jednostki organizacyjne (stationes fisci), z których działalnością 

wiąże się dochodzone roszczenie; jeżeli z materiału sprawy wynika, że 

wymienienie wnioskodawców i uczestników we wniosku zawiera niedo-

kładności lub omyłkę, to sąd – wydając postanowienie powinien wyjaśnić 

wątpliwości lub wymienić uczestników zgodnie z rzeczywistym stanem 

rzeczy, 

9) oznaczenie przedmiotu sprawy – przez zwięzłe określenie rodzaju docho-

dzonego roszczenia, jeżeli wniosek obejmuje kilka roszczeń, należy osobno 

określić każde z nich (np. o stwierdzenie zasiedzenia, o podział majątku 

wspólnego i dział spadkuj); ze względu na granice przedmiotowe powagi 

rzeczy osądzonej, zwłaszcza w razie oddalenia wniosku, pożądana jest 

większa dokładność w określeniu przedmiotu sprawy, co nie oznacza 

wymagania dosłownego przytoczenia żądań wniosku. 

Szczególne wymagania odnoszą się do drugiej, najważniejszej części 

sentencji, tj. rozstrzygnięcia sądu o żądaniach uczestników. Obie części składają 

się na całość sentencji, dlatego powinna ona stanowić jedno zdanie, którego 

podmiotem jest sąd, orzeczeniem zaś treść jego rozstrzygnięcia („zasądza”, 

„ustala”, „oddala”). Podpisanie sentencji postanowienia przez cały skład sądu jest 

wymaganiem bezwzględnym zgodnie z art. 324 § 3 k.p.c. 

Przede wszystkim należy w sentencji zamieścić rozstrzygnięcie co do istoty 

sprawy, a więc o głównym przedmiocie żądania wniosku. Następnie należy 

zamieścić dodatkowe rozstrzygnięcia o dalszych kwestiach wiążących się bezpo-

średnio z tym przedmiotem, np. rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia, 

rozstrzygnięcie o żądaniach ubocznych – co do kosztów procesu. Orzeczenia w zakre-

sie kosztów postępowania nieprocesowego często nie są wydawane, na co wska-

zują przeprowadzone badania empiryczne. Wskazane jest przy tym numerowanie 

poszczególnych ustępów rozstrzygnięcia (cyframi rzymskimi), gdy sąd rozstrzyga 

o kilku żądaniach bądź też odmiennie rozstrzyga o poszczególnych częściach 

jednego żądania, w celu zapewnienia przejrzystości. Ponadto ułatwia to powoły-

wanie się na odpowiednie punkty – zarówno w samej sentencji, jak i następnie 

w uzasadnieniu. Sentencja postanowienia merytorycznego ma odpowiadać wy-

maganiu samowystarczalności, skoro na skutek zmiany przepisów coraz częściej 

nie we wszystkich wypadkach zostanie sporządzone uzasadnienie postanowienia136. 

                                                           
136 M. Skibińska, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń 

w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I., red. T. Zembrzuski, Warszawa 
2020, LEX art. 3271 k.p.c. nt 3 [dostęp: 31.07.2020]; A. Banaszewska [w:], Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw, red. J. Gołaczyński, D. Szostek Warszawa 2019, s. 507; A. J. Szereda [w:], Kodeks postępowania 
cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy 
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Wiążę się to z wprowadzeniem opłaty od wniosku o sporządzenie i doręczenie 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 25b Ustawy o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych137. Z tego powodu sentencja powinna zostać zredagowana 

w sposób zrozumiały i dokładny, aby wykonanie postanowienia nie nastręczało 

trudności. Kwoty pieniężne oznacza się cyframi arabskimi i określa je słownie 

(§ 30 ust. 2 z.o.z.d.s. ). Niedopuszczalne jest odesłanie w sentencji do wniosku 

lub poszczególnych kart akt sprawy, z wyjątkiem mapy geodezyjnej, która w spra-

wach o prawo na nieruchomościach stanowi załącznik do sentencji, a więc jest jej 

nieodłączną częścią. Rozstrzygnięcie o żądaniach uczestników musi mieć postać 

kategoryczną, a nie warunkową.  

Sentencja postanowienia orzekającego co do istoty sprawy w postępowaniu 

nieprocesowym nie ma uroczystego nagłówka, wymienia się wnioskodawcę oraz 

uczestników postępowania. Poza tym zamiast przedmiotu sporu określa się 

przedmiot postępowania (np. „o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kowal-

skim”). Orzeczony w sentencji sposób ustanowienia drogi koniecznej albo 

podziału nieruchomości powinien być zaznaczony na mapie sporządzonej według 

zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych138. 

Na oryginałach orzeczeń nie należy czynić żadnych adnotacji, z wyjątkiem tych, które 

wynikają z przepisu ustawy oraz wzmianki o stwierdzeniu prawomocności orzecze-

nia i o wydaniu tytułu wykonawczego zgodnie z § 30 ust. 3 z.o.z.d.s.  

Uzasadnienie postanowienia orzekającego co do istoty sprawy, jeżeli zostanie 

sporządzone, stanowi, obok sentencji, drugą część tego orzeczenia. Pomiędzy 

sentencją a uzasadnieniem istnieje określony związek – uzasadnienie zawiera 

powody (motywy) rozstrzygnięcia zawartego w sentencji, a w związku z tym treść 

sentencji wyznacza zakres uzasadnienia. 

Z punktu widzenia roli sądu, istotne jest, aby uzasadnienie wzbudziło u uczest-

ników przeświadczenie o słuszności rozstrzygnięcia, co może prowadzić do pod-

porządkowania się postanowieniu i zapobiec zbędnemu jego zaskarżeniu. Ponadto 

społeczne znaczenie uzasadnienia jest istotne ze względu na funkcję wychowaw-

czą sądu w zakresie kształtowania świadomości prawnej. Uzasadnienie posta-

nowienia co do istoty sprawy sporządza się w zasadzie na wniosek strony i jest 

odpłatne, wyjątkowo zaś z urzędu (art. 3271–331 k.p.c.). 

Każde uzasadnienie postanowienia merytorycznego sędzia powinien sporzą-

dzić metodycznie – według z góry ustalonego planu, w zależności od konkretnych 

okoliczności danej sprawy. Pisząc uzasadnienie, należy pamiętać, że ma ono 

wykazywać trafność całej treści sentencji, a ponadto ma umożliwić ewentualną 

                                                           
przejściowe. Komentarz do zmian. Tom II., red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020, LEX, art. 25b u.k.s. c. nt 5 

[dostęp 31.07.2020]. 
137 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm., 

dalej u.k.s. c. 
138 B. Bladowski, Metodyka …op.cit., s. 204–210; H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil-
nych, Warszawa 2014, s. 593–594. 
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kontrolę orzeczenia w toku instancji, jak również powinno spełniać społeczną 

funkcję wychowawczą. Styl uzasadnienia ma przede wszystkim odpowiadać 

ogólnym zasadom języka polskiego. Zalecenia ponadto wymaga posługiwanie się 

czasem przeszłym przy ustalaniu faktów, a formą bezosobową przy wypowie-

dziach sądu. Na uzasadnienie wyroku składają się dwa zasadnicze elementy – 

podstawa faktyczna i prawna. Uzasadnienie z reguły zawiera ponadto tzw. część 

wstępną czyli historyczną. Ma ona rację bytu w sprawach skomplikowanych, gdy 

stanowi niejako wprowadzenie do części zasadniczej, ułatwiając w niej orientację. 

W części historycznej zwanej też opisową należy zwięźle przedstawić 

dotychczasowy przebieg sprawy: żądania wnioskodawcy i ich uzasadnienie, 

istotne fakty – sporne i niesporne, ponadto przekształcenia przedmiotowe i podmio-

towe w toku postępowania nieprocesowego, jeśli nastąpiły w sprawie (w bada-

nych sprawach takie przekształcenia występowały najczęściej w wyniku śmierci 

wnioskodawcy lub uczestnika, ale także na skutek likwidacji spółdzielni miesz-

kaniowej itd.). Pożądane jest przy tym przedstawienie wymienionych okoliczności 

nie tyle w porządku chronologicznym, ile raczej w aspekcie rozstrzygnięcia sprawy.  

Następnie po części wstępnej występuje część poświęcona ustaleniom 

faktycznym (podstawa faktyczna), oddziela się ją słowami ,,Sąd ustalił następu-

jący stan faktyczny”. Niewłaściwa jest praktyka cytowania czy nawet streszczania 

w niej np. kolejno złożonych zeznań przez świadków lub opinii wydanych przez 

biegłych. Ustalenia faktyczne nie mogą być ze sobą wewnętrznie sprzeczne, 

powinny być stanowcze, nie należy więc używać takich zwrotów, jak: wydaje się, 

jest prawdopodobne itp. Ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, po-

ciąga za sobą konieczność powołania dowodów, na których się oparł, i przyczyn, 

dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Nie 

należy kończąc tą część uzasadnienia zamieszczać zwrotu ,,Powyższych ustaleń 

sąd dokonał na podstawie następujących dowodów …”. Nie jest bowiem zasadne 

wymienienie dowodów w sposób sumaryczny, gdyż celowe jest odwoływanie się 

na bieżąco do dowodów przy poczynieniu konkretnych ustaleń faktycznych przez 

sąd. Pozwala to lepiej zrozumieć tok myślenia sędziego i określić na jakiej 

podstawie zostały ustalone fakty przez sędziego. Przysługujące sądowi prawo 

swobodnej oceny dowodów – według własnego przekonania, na podstawie 

wszechstronnego rozważenia zebranego materiału – musi być tak stosowane, by 

prawidłowość jego zastosowania mogła zostać poddana kontroli w toku instancji. 

Kolejną częścią jest ocena materiału dowodowego, którą można poznać po 

wprowadzeniu ,,Sąd dokonał następującej oceny materiału dowodowego”. W tej 

części uzasadnienia sędzia ma obowiązek wyjaśnić, dlaczego odmówił 

wiarygodności i mocy dowodowej określonym dowodom przeprowadzonym 

w toku postępowania nieprocesowego. Nie ma zaś obowiązku uzasadniać 

dlaczego określonym dowodom dał wiarę. Jeśli oparł się na wszystkich dowodach 

sędzia może to wskazać w tej części, choć taka sytuacja jest bardzo rzadka. Sąd 
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powinien odnieść się do każdego pominiętego lub niedającego wiary dowodu. 

Przy wskazywaniu w uzasadnieniu orzeczenia dowodów w sprawach o znacznej 

objętości akt celowe jest podawanie karty akt, na której zostały one umieszczone.  

Ostatnią częścią orzeczenia są rozważania prawne zaczynająca się od zwrotu 

„Sąd zważył co następuje”. Funkcją podstawy prawnej jest konkretyzacja przepi-

sów zastosowanych w danej sprawie. W uzasadnieniu postanowienia merytorycz-

nego sąd obowiązany jest swoje rozstrzygnięcie oprzeć jedynie na prawie, ale je 

z prawa wywieść, dlatego również podstawa prawna orzeczenia powinna mieć 

charakter stanowczy, a nie alternatywny.  

W postępowaniu apelacyjnym przepis art. 3271 k.p.c. ma jedynie odpowiednie 

zastosowanie do uzasadnień sądu II instancji, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.c. Z tego 

powodu powinno składać się z 5 części:  

1) opisanie zaskarżonego postanowienia,  

2) przytoczenie najistotniejszych ustaleń, ocen i wniosków sądu pierwszej 

instancji,  

3) przedstawienie zarzutów i wniosków apelacyjnych,  

4) ustalenie i ocena materiału dowodowego sądu drugiej instancji,  

5) rozważania prawne (podstawa prawna). 

W uzasadnieniu można powoływać, a nawet przytaczać poglądy wyrażone 

w orzecznictwie Sądu Najwyższego (zdecydowanie częściej w badanych sprawach) 

czy w nauce prawa (rzadziej w badanych sprawach). Wystrzegać się jednak trzeba 

przed zastępowaniem skopiowanymi fragmentami własnych ustaleń w sprawie 

przez sąd orzekający (dla ułatwienia sobie pracy, choć niestety często się tak 

dzieje, gdyż orzeczenia pisane są na wzorach powstałych z poprzednich spraw), 

naruszałoby to bowiem jego autorytet. Uzasadnienie postanowienia orzekającego 

co do istoty sprawy obrazować ma sposób myślenia sędziego, który doprowadził go 

do konkretnego rozstrzygnięcia sprawy – według swojej sędziowskiej oceny139. 

Tab. 4. Zastosowane regulacje 
Regulacje  Liczba zastosowań w poszczególnych sprawach 

Postanowienie co do istoty sprawy 

częściowe zgodnie z art. 317 k.p.c. 

sprawa 35 k. 166p (postanowienie dalej p), 173u 

(uzasadnienie dalej u) 

Uzasadnienie postanowienia co do 

istoty sprawy, zgodnie z art. 328 § 1 

k.p.c. 

13 k. 191m (merytoryczne dalej m) (1m) 

15 k. 40m (1m) 

17 k. 336 – 341m (1m) 

35 k. 173m, 411ma (apelacja, dalej a), 824m, 

1021ma (2m, 2ma) 

36 k. 543-567m (1m) 

37 k. 538m (1m) 

42 k. 2044m, 4643ma (1m, 1ma) 

44 k. 14m, 64-65msk (skarga kasacyjna, dalej sk) 

(1m, 1msk) 

                                                           
139 H. Pietrzkowski, Metodyka …op.cit., s. 603, 612–618. 
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49 k. 247 -258m (1m) 

50 k. 401m, 506ma (1m, 1ma) 

51 k. 160m (1m) 

52 k. 49m (1m) 

69 k. 144m (1m) 

80 k. 501 – 510mw (wstępne dalej w), 717 – 735ma, 

971 – 981mk (końcowe dalej k) (2m, 1ma) 

92 k. 156 – 160m (1m) 

94 k. 435-438m (1m) 

95 k. 244 – 248m, 306 – 312maż (z zażaleniem, 

dalej ż), 343-345msk (1m, 1maż, 1msk) 

96 k. 192mw 562mk (2m) 

Postanowienie wstępne, zgodnie z art. 

567 § 1 i 2 k.p.c. 

80 k. 491p, 968 – 969pk (2p) 

Postanowienie, o którym mowa w art. 

679 k.p.c. 

53 k. 4pi (inna sprawa dalej i) (1pi) 

Postanowienia wstępne zgodnie z 

art. 685 k.p.c. 

96 k. 187p (1p) 

Źródło: oprac. własne. 

3.   Wnioski 

Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy, budowa orzeczenia jest skom-

plikowana, składa się z sentencji, dzielącej się na komparycję i tenor. Jest to część 

obowiązkowa postanowienia merytorycznego. Sporządzenie uzasadnienia i jego 

doręczenie uczestnikowi jest zależne od jego wniosku, który trzeba opłacić. To 

niewątpliwie spowoduje, że jeszcze częściej niż przed nowelizacją orzeczenie 

merytoryczne będzie składać się wyłącznie z sentencji, co będzie utrudniać pozna-

nie procesu myślowego sędziego rozpoznającego sprawę. Należy tą zmianę 

ocenić negatywnie. Wydawano po jednym postanowieniu wstępnym na podstawie 

art. 567 § 1 i 2 k.p.c. oraz art. 685 k.p.c., i tylko w jednej sprawie wydano posta-

nowienie częściowe, zatem należy postulować zwiększenie zainteresowania także 

tymi formami orzeczenia. 
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Cloud computing korzyści dla przedsiębiorstw  

Słowa kluczowe: Cloud computing, korzyści, przedsiębiorstwa 

Streszczenie 

Artykuł ma na celu zaprezentowanie jaki wpływ technologia Cloud computing ma na 

organizację oraz efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule są omawiane 

podstawowe zagadnienia dotyczące technologii Cloud computing jak również przedstawia 

możliwości wykorzystania systemów informatycznych opartych na technologii chmury 

obliczeniowej oraz korzyści dla przedsiębiorstw dzięki zastosowaniu Cloud Computing.  

1. Wstęp 

Obecny poziom usług związany z technologiami informatycznymi wskazuje 

na stały wzrost znaczenia usług informatycznych ze szczególną ekspozycją kryte-

rium ciągłości działania140. „Chmura obliczeniowa jest jedną z głównych składo-

wych koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej. Dalsza popularyzacja jej 

wykorzystania w kolejnych gałęziach gospodarki może całkowicie zmienić sposób, 

w jaki funkcjonują tradycyjne przedsiębiorstwa produkcyjne, w obliczu kluczo-

wych wyzwań, przed którymi stoją. Chodzi tu nie tylko o zwiększanie zwinności 

operacyjnej, optymalizację produkcji i minimalizowanie strat, lecz również 

o redukowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.” – podkreślił 

Maciej Kuźniar, Chief Operating Officer, Oktawave141. Technologia IT „chmury 

obliczeniowej" stała się alternatywą dokonywania złożonych i pracochłonnych 

obliczeń związanych z procesami uruchomienia i przygotowania produkcji142. 

Cloud computing to obecnie jeden z najpopularniejszych tematów zarówno 

w prasie, jak i podczas różnych konferencji czy seminariów. Jeden z czołowych 

producentów oprogramowania dla biznesu, który działa na rynku IT ponad 25 lat 

zauważył, że klienci coraz chętniej decydują się na takie rozwiązania, zwłaszcza 

 

                                                           
140 D. Pałka, W. Zaskórski, P. Zaskórski, Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty 

Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2013, s. 63. 
141 https://itreseller.com.pl/chmura-w-przemysle-4-0-mozliwosci-jakie-chmura-obliczeniowa-oferuje-systemom 

-produkcji-odpowiada-idei-samego-przemyslu-4-0-czyli-calkowitej-transformacji-cyfrowej-komentuje-maciej-

kuzniar-coo/  
142 http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p108.pdf 
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jeśli chodzi o korzystanie z oprogramowania w chmurze. Ten model wybierają 

najczęściej mikro i małe firmy lub firmy-innowatorzy, którzy np. wdrażają system 

ERP w chmurze143.  

Chmura ma swoje korzyści, zwłaszcza jedną zasadniczą z punktu widzenia 

klienta – oszczędność kosztów związanych z informatyzacją. Nadal jednak domi-

nuje model tradycyjny, czyli zakup własnego sprzętu, licencji na oprogramowanie 

itp. Stopniowo będzie rosło zainteresowanie firm modelem cloud computing 

i zamiast inwestowania w rozwój własnej infrastruktury i utrzymanie zasobów, 

alternatywą stanie się korzystanie z możliwości, jakie oferuje data center144. 

2. Cloud computing 

Pojęcie „cloud computing”, z racji, że dotyczy trendu/usługi stosunkowo 

nowego/nowej, nie ma jak dotąd ustalonej jednej sztywnej definicji. W publika-

cjach o charakterze bardziej oficjalnym spotyka się definicję podawaną przez 

amerykański National Institute of Standards and Technology:145 „Przetwarzanie 

w chmurze to model umożliwiający wygodny dostęp sieciowy na żądanie do 

współużytkowanej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. Sieci, 

serwerów, pamięci masowej, aplikacji i usług), które można szybko udostępnić 

i zwolnić przy minimalnym wysiłku zarządzania lub dostawcy usług interak-

cja”146. A zatem przetwarzanie w chmurze to takie przetwarzanie, które poprzez 

dogodny dostęp sieciowy dostarcza współdzielony zestaw konfigurowalnych 

zasobów przetwarzania Zasoby te są dostarczane szybko z minimalnym wysił-

kiem zarządzania i z minimalnym udziałem dostawcy147. 

Inna definicję cloud computing bardziej przyjazną podaje InfoGov World 

Magazine „Dostarczanie zasobów obliczeniowych na żądanie za pośrednictwem 

sieci. Chmurę obliczeniową można porównać do dostarczania energii elektrycznej 

i gazu lub świadczenia usług telefonicznych, telewizyjnych i pocztowych. Wszystkie 

te usługi są prezentowane użytkownikom w prosty sposób, który jest łatwy do 

zrozumienia, bez konieczności posiadania przez użytkowników wiedzy o sposo-

bie świadczenia usług. Ten uproszczony widok nazywa się abstrakcją. Podobnie, 

chmura obliczeniowa oferuje twórcom aplikacji komputerowych i użytkownikom 

abstrakcyjny widok usług, co upraszcza i ignoruje wiele szczegółów i wewnętrz-

nych działań. Oferowanie przez dostawcę abstrakcyjnych usług internetowych 

                                                           
143 https://www.utrzymanieruchu.pl/old/index.php?id=47&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7135&cHash=7a6 
e77f018&type=98 
144 https://www.utrzymanieruchu.pl/old/menu-gorne/artykul/article/zainteresowanie-modelem-cloud-computing/ 
145 K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, RAPORT, Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw 
i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2011, s. 4. 
146 https://www.nist.gov/system/files/documents/itl/cloud/cloud-def-v15.pdf 
147 K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, RAPORT, Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw 
i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2011, s. 4. 
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jest często nazywane chmurą”148. Cloud computing jest to świadczenie określo-

nych usług informatycznych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. W przy-

toczonej definicji przyrównuje się sposób dostawy tego rodzaju usług do dostaw 

gazu, prądu, telefonii, telewizji kablowej itp. Cloud computing ma charakter 

mierzalny (liczba przesłanych bajtów, czas korzystania itp.), odbiorca płaci tylko 

za rzeczywiste korzystanie z zasobów (pay per use), tak samo jak za wodę, gaz, 

prąd itp. Usługobiorca nie ma zazwyczaj technicznej wiedzy o tym, w jaki sposób 

odbywa się cały proces dostarczania mediów, czy też gdzie fizycznie znajdują się 

poszczególne elementy całej infrastruktury wytwórczej i przesyłowe149. 

Zasada działania cloud computing polega na przeniesieniu ciężaru świadczenia 

usług IT (przetwarzania danych, dostarczania oprogramowania lub mocy obli-

czeniowej) na serwer dostawcy usługi i umożliwieniu stałego dostępu przez 

komputery klienckie. Dostawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, 

a szybkość obsługi procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. Wystarczy 

zalogować się z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, by korzystać 

z chmury obliczeniowej150. 

Wdrażanie chmur obliczeniowych to dostarczanie dedykowanych usług każ-

demu użytkownikowi sieci publicznej. Wdrożenie własnych systemów w chmurze 

obliczeniowej, zyskujemy szansę na zmniejszenie kosztów związanych zarówno 

z wdrożeniem, jak też z utrzymaniem wprowadzanego rozwiązania. Koszty 

utrzymania aplikacji w chmurze obliczeniowej są proporcjonalne do intensywno-

ści jej wykorzystania bez konieczności ponoszenia kosztów na zbędne zasoby151. 

Możliwości, jakie technologia chmurowa oferuje systemom produkcji, 

odpowiadają idei samego Przemysłu 4.0, czyli całkowitej transformacji cyfrowej 

produktów, usług i modeli biznesowych. Chmura może wspierać ten proces na 

każdym etapie – od momentu złożenia zamówienia na potrzebne komponenty, 

przez ich dostarczenie, rozlokowanie i zastosowanie, po wysyłkę gotowego 

produktu do klientów152. 

W zależności od stopnia zaawansowania cloud computing rozróżnia się 

obecnie trzy rodzaje/poziomy tej usługi153: 

 Infrastructure as a Service (Iaas) – polega na korzystaniu za pośrednictwem 

Internetu ze sprzętu informatycznego (hardware). Takim sprzętem może 

                                                           
148 https://infogovworld.com/glossary/cloud-computing/ 
149 W. Bieniek, IT w procesie budżetowania, realizacji oraz kontroli procesów inwestycyjnych w przedsiębior-
stwie w perspektywie dotacji unijnych w latach 2014–2020, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, s. 88. 
150 https://www.controlengineering.pl/cloud-computing-czyli-male-zachmurzenie-w-produkcji/ 
151 D. Pałka, W. Zaskórski, P. Zaskórski, Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty 

Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2013, s. 66. 
152 https://itreseller.com.pl/chmura-w-przemysle-4-0-mozliwosci-jakie-chmura-obliczeniowa-oferuje-systemom-produ 
kcji-odpowiada-idei-samego-przemyslu-4-0-czyli-calkowitej-transformacji-cyfrowej-komentuje-maciej-

kuzniar-coo/ 
153 A. Szewczyk, Chmura obliczeniowa – diagnostyka doboru najlepszego rozwiązania na przykładzie e-sklepu, 
Zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego, 2014, s. 162–163. 



94 

być przestrzeń na wirtualnym dysku internetowym przeznaczona do 

przechowywania danych albo też wydzierżawione na serwerze miejsce, 

w celu umieszczenia na nim na przykład strony internetowej. 

 Platform as a Service (Paas) – jest bardziej zaawansowanym poziomem 

usługi cloud computing niż IaaS. Użytkownik oprócz dostępu do infrastruk-

tury otrzymuje także dostęp do środowiska (w tym platformy progra-

mistycznej), w którym może sobie instalować i uruchamiać mniej lub 

bardziej zaawansowane aplikacje informatyczne. 

 Software as a Service (SaaS) – jest najbardziej rozbudowanym poziomem 

cloud computing. W modelu tym, oprócz infrastruktury sprzętowej wraz 

z zawartym środowiskiem operacyjnym, użytkownik otrzymuje także 

dostęp do określonych aplikacji informatycznych154. 

Rozwiązania oparte na chmurze umożliwiają pełną kontrolę rozbudowanej 

sieci dostawców, partnerów i odbiorców. Wykorzystanie Internetu rzeczy pozwala 

też na inteligentne strumieniowanie danych prosto z hali produkcyjnej. Możli-

wość przeprowadzenia szybkiej i skutecznej analizy danych ma z kolei najwięk-

szy wpływ na dalszą efektywność konkurowania w biznesie z uwagi na możliwo-

ści optymalizacji produkcji i zarządzania procesami155. 

Wybór konkretnego modelu cloud computing,to decyzja usługobiorcy, w celu 

określenia podziału kontroli między siebie a usługodawcę nad wykorzystywa-

nymi zasobami IT156. W modelu tradycyjnym IT użytkownik sprawuje całkowitą 

kontrolę nad posiadaną przez siebie infrastrukturą i oprogramowaniem. W wielu 

przypadkach jednak, jego samowystarczalność jest w pewnym stopniu ograniczona 

koniecznością korzystania z usług dostawców i łączy internetowych157. 

Do podstawowych kryteriów ekonomicznych, technologicznych i administra-

cyjnych umieszczania własnych danych w chmurze należą: 

 opłacalność ekonomiczna, 

 wydajność przetwarzania, 

 bezpieczeństwo, 

 tempo wdrażania, 

 skalowalność, 

 elastyczność, 

 hybrydyzacja158. 

                                                           
154 K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, RAPORT, Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i go-

spodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2011, s. 5–6. 
155 https://itreseller.com.pl/chmura-w-przemysle-4-0-mozliwosci-jakie-chmura-obliczeniowa-oferuje-systemom-pr 

odukcji-odpowiada-idei-samego-przemyslu-4-0-czyli-calkowitej-transformacji-cyfrowej-komentuje-maciej-ku 

zniar-coo/ 
156 P. Pazowski, Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu Cloud Computing, Modern Management Review, 2014, s. 85. 
157 C. Żurak-Owczarek, Paradygmat Cloud Computing w logistyce, Logistyka, 2014, s. 1280. 
158 D. Pałka, W. Zaskórski, P. Zaskórski, Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty 
Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2013, s. 68–69. 
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Decyzja o alokacji danych w chmurze obliczeniowej warunkowana jest nie 

tylko względami biznesowymi, ale także czynnikami funkcjonalno-technologicz-

nymi właściwymi dla modelu chmury i tak: 

 wszystkie dostępne funkcje/usługi w chmurze są realizowane oraz dostar-

czane w sposób „niewidoczny”/ ukryty dla użytkownika końcowego, 

 usługi w chmurze są skalowane i elastyczne oraz mogą być współdzielone, 

 wszystkie usługi są dostępne za pośrednictwem sieci publicznej, 

 poziom bezpieczeństwa usług i przetwarzanych danych determinowany jest 

rodzajem usługi i mechanizmami ochrony danych, co wymaga formułowania 

precyzyjnych wymagań i szczególnego nadzoru ich realizacji,  

 ryzyko utraty danych oraz przerw w dostarczaniu usług powinno być 

profesjonalnie oszacowane i planowane na możliwie najniższym poziomie159. 

3. Korzyści płynące z Cloud computing  

Cloud computing opisywany jest za pomocą m.in. haseł: elastyczność, efek-

tywność, bezpieczeństwo. Jakie korzyści biznesowe zapewnia ten model dystry-

bucji oprogramowania? Dostawcy tego typu usług najczęściej eksponują: opty-

malizację kosztów wdrożenia, krótki czas wdrożenia, łatwy i szybki dostęp do 

informacji, dostęp do danych z każdego miejsca, możliwość pracy zdalnej, 

zagwarantowanie bezpieczeństwa danych krytycznych, brak kłopotów z utrzyma-

niem infrastruktury, wysoki poziom obsługi, szybsze uaktualnienia po niskich lub 

zerowych kosztach, niższe koszty operacyjne, możliwość pracy grupowej, nawet 

w ramach dużych zespołów160. Wymienione przykłady to według dostawców 

cloud computing jedynie wierzchołek góry korzyści, jakie można osiągnąć, 

korzystając z usług w chmurze.  

Najważniejsze korzyści osiągnięte w efekcie wdrożenia chmury obliczeniowej 

z perspektywy respondentów przedstawia (rys. 1.) dane z 2017 r. 

                                                           
159 D. Pałka, W. Zaskórski, P. Zaskórski, Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty 

Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2013, s. 69. 
160 https://www.utrzymanieruchu.pl/old/menu-gorne/artykul/article/cloud-computing-w-obszarze-produkcji/part/2/ 
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Rys. 1. Najważniejsze korzyści osiągnięte w efekcie wdrożenia chmury obliczeniowej  
Źródło: oprac. własne na podst.: https://www.computerworld.pl/news/Adaptacja-chmury-oblicze 

niowej-w-Polsce-i-na-swiecie,409498.html 

Przedsiębiorstwo, które zdecydowały się na „przetwarzanie w chmurze”, 

osiągają szereg korzyści i poprawiają jakość funkcjonowania firmy. Korzyści te 

wynikają bezpośrednio z podstawowych cech modelu cloud computing. Przedsię-

biorstwa decydujące się na korzystanie z usługi cloud computing uzyskuje auto-

matycznie dostęp do zasobów informatycznych o wręcz nieograniczonej skali. 

Nie ma znaczenia przy tym, czy chodzi o dodatkowe miejsce na serwerach, czy 

też o moc obliczeniową procesorów. 

Mimo, że cloud computing to obecnie jeden z najważniejszych trendów 

wyznaczających kierunek rozwoju branży IT, nadal budzi obawy. Barier jest wiele 

dotyczących zagadnień technicznych, prawnych oraz biznesowych, związanych 

m.in. z bezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i warunkami stosowania 

rozwiązań w chmurze161. „W raporcie MSI Polska „IT dla produkcji” z 2012 r. 

eksperci zostali pytani: co jest największą barierą w stosowaniu modelu cloud 

computing w Polsce? – niemal jednym głosem odpowiadali, że najistotniejszym 

problemem zarówno w Polsce, jak i na świecie jest bezpieczeństwo danych 

i ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Według ekspertów istnieją dwie 

główne przeszkody w stosowaniu modelu cloud computing w przedsiębiorstwie: 

                                                           
161 https://www.utrzymanieruchu.pl/old/menu-gorne/artykul/article/cloud-computing-w-obszarze-produkcji/part/3/ 
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techniczna, polegająca na zbyt małej przepustowości i niezawodności łączy 

internetowych w zakładach produkcyjnych oraz mentalna, wynikająca z braku 

zaufania do dostawców usług – czy przechowywane poza firmą ważnych danych 

przedsiębiorstwa, które będą bezpieczne i niedostępne dla osób niepowołanych. 

Dużą barierą jest również przestarzały sprzęt oraz oprogramowanie kontrolujące 

produkcję, jakim dysponują polskie przedsiębiorstwa”162. 

Cloud computing nie jest zresztą rozwiązaniem uniwersalnym. Najważniejsze, 

newralgiczne dane produkcyjne, stanowiące „tajemnice” przedsiębiorstwa muszą 

pozostać pod jego bezpośrednią kontrolą. W dodatku sektor produkcyjny 

obwarowany jest różnymi procedurami, które wymuszają odpowiednie przecho-

wywanie informacji i dokumentów. Przetwarzanie danych na zewnątrz stoi więc 

pod dużym znakiem zapytania. Model cloud computing może się jednak przyjąć 

w przedsiębiorstwach ze względu na możliwość dostarczania w czasie rzeczywi-

stym informacji o kosztach, jakości i przebiegu procesów produkcyjnych. 

Sprawdzi się również w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Z kolei inni 

eksperci prognozowali, że cloud computing ma szansę zdobyć część rynku 

systemów ERP, natomiast nie przyjmie się w zakresie MES, APS i innych 

bezpośrednio związanych ze sterowaniem produkcją. Podstawowymi wymaga-

niami stawianymi systemom IT dla przedsiębiorstwa jest bieżącą dostępnością 

oraz możliwością integracji z urządzeniami i maszynami produkcyjnymi, a także 

innymi systemami automatyki, dlatego cloud computing w tym obszarze będzie 

się rozwijał powoli163. 

Polski rynek usług w chmurze jest zdominowany przez chmurę publiczną. 

Chmura publiczna stanowiła 91,9% rynku usług w chmurze, pozostałe 8,1% 

stanowiła chmura prywatna. Wydatki na publiczne usługi w chmurze wzrosły 

o 27,3% do 299,15 mln USD. W rynku chmury publicznej największy udział 

w 2018 r. miała kategoria oprogramowanie jako usługa (SaaS) – 64,8%, następnie 

infrastruktura jako usługa (IaaS) – 22,5%, a jako trzecia była platforma jako 

usługa (PaaS) – 12,7%164. Przedsiębiorstwa korzystające z płatnych usług w chmu-

rze według rodzaju w latach 2017–2019 przedstawia (rys. 2.). 

                                                           
162 https://www.utrzymanieruchu.pl/old/menu-gorne/artykul/article/cloud-computing-w-obszarze-produkcji/part/3/ 
163 https://www.utrzymanieruchu.pl/old/menu-gorne/artykul/article/cloud-computing-w-obszarze-produkcji/part/3 
164 https://www.money.pl/gielda/idc-wydatki-na-chmure-publ-i-prywat-w-polsce-wyniosly-325-52-mln-usd-w-
2018r-6433621539387009a.html 
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Rys. 2. Przedsiębiorstwa korzystające z płatnych usług w chmurze według rodzaju 

usług (w % ogółu przedsiębiorstw)  
Źródło: oprac. własne na podst.: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r., 2018, s.  1., 

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r., 2019, s. 4. 

W 2018 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 11,5% przedsię-

biorstw, tj. o 1,5 p. proc. więcej niż w 2017 r. Spośród usług oferowanych 

w chmurze obliczeniowej najczęściej zakupywano te, które związane były 

z udostępnianiem poczty e-mail (7,7% przedsiębiorstw)165. Natomiast w 2019 r. 

z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 17,5% przedsiębiorstw, tj. 

o 6,0 p. proc. więcej niż w 2018 r. Spośród usług oferowanych w chmurze 

obliczeniowej największą popularnością cieszyły się usługi poczty elektronicznej 

(e-mail) – 12,9% przedsiębiorstw (o 5,2 p. proc. więcej niż przed rokiem)166. 

Z punktu widzenia branż najchętniej po chmurę obliczeniową sięgają firmy 

produkcyjne, szczególnie z rynku produkcji montażowej, handel detaliczny 

i hurtowy, firmy z branży usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media. 

Mimo wciąż obecnych obaw dotyczących bezpieczeństwa czy też zgodności 

z obowiązującymi regulacjami, ubiegły rok przyniósł też nowe projekty w orga-

nizacjach administracji publicznej i w firmach branży finansowej167.  

IDC ostrożnie prognozuje , że w 2019 r. wydatki na publiczne i prywatne 

usługi w chmurze w Polsce wzrosną o 16,8% w porównaniu z rokiem 2018. Do 

2023 r., wydatki na usługi w chmurze będą rosły w tempie 15,7% rocznie 

(CAGR). Rynek będzie nadal zdominowany przez rozwiązania SaaS. Oferta PaaS 

                                                           
165 https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/8/1/spoleczenstwoinforma 
cyjne_w_polsce_w_2018_roku.pdf 
166 https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/9/1/spoleczenstwoinforma 

cyjne_w_polsce_w_2019_roku.pdf 
167 https://www.telepolis. pl/wiadomosci/taryfy-promocje-uslugi/rynek-chmurowy-w-polsce-wedlug-idc 
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będzie stopniowo zwiększać swój udział kosztem rynku IaaS. Niemniej jednak, 

IaaS pozostanie drugim co do wielkości rynkiem chmur w okresie objętym 

prognozą. IDC spodziewa się, że ciągły rozwój rynku usług dostępnych w chmurze 

będzie przyczyniał się do dalszego zainteresowania usługami doradztwa i pomocy 

ze strony dostawców i ich partnerów168. 

4. Wnioski 

Cloud computing stanowi niewątpliwie nowy paradygmat świadczenia usług 

informatycznych. Zmienia zupełnie dotychczasowy model zarządzania zasobami 

IT gdzie firmy nie ponoszą nakładów na własną infrastrukturę informatyczną, lecz 

korzystają z wynajętej za pośrednictwem Internetu. Cloud computing poprawia 

konkurencyjność firm, zmniejsza koszty ich działania i pozwala na szybkie, 

elastyczne reagowanie przy dynamicznie zmieniających się warunkach gospo-

darowania. Wyrównuje także pod pewnymi względami szanse małych i dużych 

podmiotów, co w naturalny sposób przyczynia się do ogólnego wzrostu 

konkurencji. Wzrost ten prowadzi z kolei do poprawy jakości oferowanych usług 

i tym samym do szybszego wzrostu gospodarczego. Korzyści z wdrażania Cloud 

computing odnosi więc cała gospodarka. 
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odpowiedzialność biznesu 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia koncepcję zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowie-

dzialności biznesu jako przykład rozwoju światowej gospodarki. Wypracowanie nowych 

rozwiązań odbywa się poprzez realizację projektów polegających na współpracy studen-

tów z przedsiębiorstwami. w artykule przytoczono przykłady projektów zrealizowanych 

i obecnie realizowanych przez koło naukowe Enactus działającego przy Politechnice 

Poznańskiej. w dalszej części zwrócono uwagę jak ważne są działania proekologiczne 

podejmowane przez przedsiębiorstwa oraz jak wielki mają wpływ na obecne środowisko. 

1. Wstęp 

Współczesny świat prosperuje szybko, nastawiony jest na ciągłe dążenie do 

realizacji celów i nieustannego rozwoju. Często społeczeństwo nie zdaje sobie 

sprawy z konsekwencji, jakie wynikają z przysłowiowej potrzeby posiadania. Nic 

na świecie nie jest wieczne i wszystko prędzej czy później może się skończyć. 

Nasza planeta stoi przed wyzwaniem, aby ograniczać zużycie tego, co dostaliśmy 

od Matki Ziemi i niwelować skutki złego oddziaływania człowieka na środowi-

sko. Wiele się słyszy o różnych kataklizmach, zmianach klimatycznych spowo-

dowanych działalnością człowieka. Dlatego bardzo ważną kwestią jest edukowanie 

społeczeństwa i realizacja celów, jakie niesie ze sobą zrównoważony rozwój. 

2. Zrównoważony rozwój  

Pojęcie zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) stało się 

zauważalne w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. W XXI wieku społeczeństwo 

zaczęto podchodzić bardziej odpowiedzialnie do dbania o otaczającą naturę. 

Wiele osób zauważa wzrastający problem ochrony środowiska i staje się świado-

mym uczestnikiem przyrody. 
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W słowniku języka polskiego PWN zawarta jest podstawowa definicja pojęcia 

rozwój. Jest to „proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub 

pod pewnym względem doskonalszych”169. Rozwój można tłumaczyć, jako proces 

zmian, sposób przebiegu pewnych zdarzeń, czyli ogólne ewoluowanie podmiotu 

badanego. Warto zauważyć, że słowo rozwój zazwyczaj jest odbierane w ocenie 

pozytywnej. Rozwój zawsze powinien być na plus. Niemniej jednak, aby działa-

nia mające na celu zmianę były w pełni zgodne ze wszystkimi aspektami życia, 

rozwój powinien być zrównoważony. Mowa tutaj o takim kierowaniu rozwojem, 

aby miał na uwadze obecne i przyszłe potrzeby ludzi żyjących na naszej planecie. 

Definicja zrównoważonego rozwoju została zapisana w Raporcie Brundtland z 1987 r. 

Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość”. 

Definicja ta określa zrównoważony rozwój, jako rozwój, który zaspokaja 

teraźniejsze potrzeby bez negatywnego wpływu na potrzeby przyszłego pokole-

nia170. Omawiane pojęcie zostało wspomniane również w Konstytucji RP (art. 5): 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego teryto-

rium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 

obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”171. Zrównoważony rozwój wiąże 

w sobie potrzebę integracji trzech obszarów: gospodarki, społeczeństwa i środo-

wiska. Bez ścisłej współpracy tych płaszczyzn nie będzie możliwe pełne zrealizo-

wanie celów, jakie niesie za sobą zrównoważony rozwój. dla efektywnego rozwoju 

wyodrębnionych segmentów wymagana jest ich zgodność i wzajemna współ-

praca. Decydującą sprawą w opisanych działaniach będzie środowisko, a w szcze-

gólności jego ochrona przed niekorzystną ingerencją człowieka. To w jaki sposób 

będzie spełniana ta rola, będzie miało wpływ na rozwój gospodarki i społeczeń-

stwa172. Dzisiaj zrównoważony rozwój określany jest mianem filozofii rozwoju 

społeczno-ekonomicznego, który ma na uwadze pielęgnowanie środowiska, w któ-

rym przystało nam żyć. Dlatego określa się go jako wielowymiarowego, 

oddziałującego na co najmniej trzech płaszczyznach173.  

Rozpoczynając dywagacje na temat zrównoważonego rozwoju nie można 

pominąć tematu CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społecznej odpo-

wiedzialności biznesu. Pojęcia te pod pewnymi względami uzupełniają się. 

W normie ISO 26000 społeczną odpowiedzialność biznesu definiuje się jako 

"odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo 

i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie”174. Jednak 

                                                           
169 Słownik języka polskiego PWN, WN PWN, Warszawa 2020. 
170 Raport Brundtland, Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju, pt. „Nasza wspólna przyszłość, 1987. 
171 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) art. 5. 
172 R. Rosicki, Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowo – Meto-
dyczny, nr 4, Poznań, 2010, s. 44–56. 
173 M. K. Terlecka, Idea zrównoważonego rozwoju – o genezie, definicji, celach i zasadach słów kilka, Instytut 

Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Krosno, 2014. 
174 Polski Komitet Normalizacyjny PN-ISO 26000:2012 (pol). Katalog Polskich Norm [dostęp: 8.08.2020].  
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wielu autorów zaznacza, że pojęcie to musi być postrzegane bardziej globalnie. 

Można wyróżnić pięć typów definicji CSR, te które podkreślają aspekty moralno- 

etyczne, które biorą pod uwagę korzyści ekonomiczne, relacje podmiotów gospo-

darczych z otoczeniem, korzyści społeczne oraz korzyści pojedynczej jednostki. 

Biorąc pod uwagę działalność przedsiębiorstw, poglądy dotyczące CSR są bardzo 

zróżnicowane i często wynikają z indywidualnego podejścia do realizacji koncep-

cji CSR. Wyróżnia się cztery filary, na których opiera się społeczna odpowiedzial-

ność biznesu: miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalną oraz 

rynek175. W opinii osób zainteresowanych tematem, niemożliwe jest osiągnięcie 

sukcesu biznesowego bez wdrożenia odpowiedzialności społecznej, która zwią-

zana jest z przetrwaniem jednostki na rynku i perspektywą ciągłego rozwoju176. 

Przedstawione zdanie pokrywa się z przedłożoną w etyce biznesu ideą „potrójnego 

E”, tj. efektywności, ekonomiczności i etyczności kierowania przedsiębiorstwem, 

jako wartości w pełni się uzupełniających i zależnych od siebie177. 

Można stwierdzić, że podstawową czynnością kreowania przedsiębiorstwa jest 

przestrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR należy analizować 

biorąc pod uwagę aspekty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do wymiaru wewnętrz-

nego zaliczane są elementy związane z bezpieczeństwem wykonywanej pracy 

oraz zarządzaniem pracownikami i odpowiednią gospodarką surowcami zużywa-

nymi przez przedsiębiorstwa. Natomiast w aspekcie zewnętrznym brane są pod 

uwagę relacje przedsiębiorstwa i otoczenia. Bardzo ważne z punktu widzenia 

realizacji koncepcji CSR są stosunki biznesowe oraz dbanie o otaczające środowi-

sko. Początkowo, kierowanie się zasadami CSR zyskało popularność w krajach 

wysokorozwiniętych. Miało to związek z większą świadomością konsumentów, 

którzy nie tylko oczekiwali wyborów wysokiej jakości, ale również takich, które 

nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, a ich produkcja odbywać się 

będzie z zachowaniem etycznego podejścia do pracownika. w ten sposób, 

wdrożenie w przedsiębiorstwie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu może 

przyczynić się do wzrostu konkurencji przedsiębiorstwa na rynku178. Społeczna 

odpowiedzialność biznesu rozpatrywana jest na pięciu obszarach, przedstawio-

nych w tabeli 1. 

 

 

 

                                                           
175 A. Krugiełka, Modelowanie CSR w odniesieniu do klienta wewnętrznego, Wydawnictwo Politechniki Poznań-

skiej, Poznań 2019. 
176 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2004. 
177 W. Gasparski, Przedmowa. W: Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa 1997. 
178 D. K. Zuzek, Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Nau-
kowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T.21, Nr 2, 2012. 
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Tab. 1. Obszary stosowania zasady społecznej odpowiedzialności biznesu 
Obszar Interpretacja pojęcia CSR 

Otoczenie rynkowe 

CSR rozumiane jest w tym obszarze jako przestrzeganie zasad 

etyki w kontaktach  

z dostawcami, odbiorcami i innymi interesariuszami oraz 

stosowanie uczciwej konkurencji. 

Otoczenie publiczne 

W tym obszarze CSR dotyczy realizacji przez jednostki 

gospodarcze wszelakich przedsięwzięć na rzecz populacji, 

które przyczyniają się rozwojowi poszczególnych grup 

społecznych. 

Strefa zatrudnienia 

CSR odbierane jest jako przestrzeganie  

w zarządzaniu zasobami ludzkimi zasad sprawiedliwości, 

bezpieczeństwa, umożliwienia indywidualnego rozwoju oraz 

stabilizacji pracy. 

Ochrona środowiska 

CSR to realizowanie działań przedsiębiorstwa zgodnie 

z przepisami ochrony środowiska oraz odpowiednia 

gospodarka zasobami naturalnymi. 

Relacje z inwestorami 
CSR w tym obszarze interpretowane jest jako rzetelność, 

dotrzymywanie obietnic oraz dostęp do informacji. 

Źródło: oprac. własne na podst.: D. K. Zuzek, Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony 

rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 

w Tarnowie, T.21, Nr 2, 2012. 

W literaturze można spotkać dwa modele społecznej odpowiedzialności biz-

nesu: obowiązki, jakie przedsiębiorstwo musi spełnić po osiągnięciu zysku i te, 

które musi zrealizować przed osiągnięciem zysku. Twórcą pierwszego modelu 

jest A.B. Carroll, który wyróżnia cztery poziomy CSR: ekonomiczny, prawny, 

etyczny i filantropijny. Mówi on o tym, że zgodnie z zasadami CSR przedsiębior-

stwo musi przynosić zyski, przestrzegać praw, działać etycznie i mieć na uwadze 

dobro społeczeństwa. Model związany z obowiązkami, które mają być spełnione 

po osiągnięciu zysku zostały sformułowane przez Y.Ch. Kang i D.J. Wood. Model 

ten bazuje na twierdzeniu, że wartości moralne są nadrzędne nad innymi 

wartościami. Zysk przedsiębiorstwa powinien być uzyskany poprzez etyczne 

działania, zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu179. 

Dokonując porównania Zrównoważonego rozwoju a CSR można rozpocząć 

od analizy wizji. Otóż strategia CSR analizuje postępowania przedsiębiorstw 

w przeszłości, natomiast zrównoważony rozwój ukierunkowany jest na przyszłość. 

w przypadku wdrażania CSR, przedsiębiorstwa analizują swoje dotychczasowe 

poczynania pod kątem zmian, jakie mogą nastąpić, aby przyczynić się do dodania 

wartości społeczeństwu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. 

 

                                                           
179 P. Dulewicz, A. Perzyńska, K. Witkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Logistyka 4/2014. 
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Zrównoważony rozwój opiera się na planach koniecznych do implementacji w celu 

zabezpieczenia przyszłości następnych pokoleń. Plany te ściśle związane są z sze-

roko pojętą ekologią180.  

3. Ekologia i ochrona środowiska 

Ekologią nazywamy naukę badającą i analizującą wzajemne powiązania i zależ-

ności występujące w świecie przyrody, czyli między środowiskiem a organizmami 

lub grupami organizmów181. Termin „ekologia” stanowi połączenie greckich wyra-

zów oikos – dom oraz logia – nauka. Po raz pierwszy pojęcie ekologii wprowadził 

Ernst Haeckel w 1896 r. Ze względu na etymologię tego terminu możemy 

ekologię postrzegać jako naukę o domu. Odniesienie do domu w tym przypadku 

oznacza środowisko, w którym dane organizmy żyją, rozwijają się czy ewoluują.  

Jednym podstawowych oraz głównym pojęciem stosowanym w ekologii sta-

nowi ekosystem. Termin ten został wprowadzony przez A. Tansleya w 1935 r.16. 

Ekosystem oznacza jednostkę ekologiczną, w której skład wchodzą wszystkie 

organizmy żyjące na danym terenie, które tworzą zespół biotyczny razem z śro-

dowiskiem abiotycznym15. Do zespołu biotycznego należą wszystkie występujące 

oddziaływania żywych organizmów między sobą, natomiast środowisko abio-

tyczne stanowi zbiór czynników fizykochemicznych, które mają wpływ na struk-

turę ekosystemu. Do tych czynników należą m.in. skład chemiczny wody, rodzaj 

gleby, temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Każdy z ele-

mentów danego ekosystemu oddziałuje na środowisko, w którym żyje, ale i także 

dane siedlisko ma wpływ na organizmy do niego należące. Ekologia zajmuje się 

badaniem i analizowaniem wzajemnych współzależności występujących pomię-

dzy różnymi ekosystemami, ale też poddaje analizie ich strukturę wewnętrzną, 

czyli zależności występujące pomiędzy badanymi grupami gatunków. 

Obecnie pojęcie ekologii, nie jest wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu 

jako działu biologii, ale również jest obecne m.in. w naukach społecznych, 

humanistyce, ekonomii czy psychologii. Termin ten jest również obecny w języku 

potocznym, gdzie nie oznacza wyłączne dziedziny nauki, ale również jest 

stosowany jako określenie, np. jeśli dana rzecz bądź przedmiot jest naturalny, 

nieszkodliwy dla środowiska lub wielokrotnego użytku, jest on określany jako 

ekologiczny182. 

Ochrona środowiska stanowi całokształt działań mających na celu ochronę 

a także działania naprawcze obejmujące m.in. skażenia wody, ziemi lub powie-

trza, działania związane z bezpiecznym składowaniem odpadów i ich utylizacją, 

                                                           
180 A. Johnson, K. Kwasza, PwC Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, stan-
dardy oraz zarządzanie ryzykami, prezentacja, Centrum Edukacji KIBR, 2017. 
181 Encyklopedia Powszechna, Tom III, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2008. 
182 P. Matczak, Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu Seria Socjologia nr 27, Poznań, 2000. 
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jak również ochronę zasobów naturalnych. Dzięki ochronie środowiska stoso-

wane są metody i technologie, które pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów 

powstających podczas produkcji (technologie mało- i bezodpadowe), odpowied-

nie używanie środków chemicznych np. nawozów, a także ograniczenie zużywa-

nia zasobów naturalnych183. 

Użytki środowiska stanowią korzyść, którą człowiek otrzymuje od środowiska 

przyrodniczego. Wyróżniamy użytki sanitarno-energetyczne oraz tzw. walory 

użytkowe przyrody. Pierwsze stanowią grupę właściwych sił oraz zasobów przy-

rody, które są mierzalne w jednostkach energii i masy, natomiast walory użytkowe 

masy powstają wskutek wymiany energii i substancji podczas procesu swoistego 

metabolizmu i są wyrażane w jednostkach powierzchni.  

Określenie aktualnego stanu użytków środowiska przyrodniczego dokonuje 

się określają ich odnawialność oraz wyczerpalność. Odnawianie stanowi proces 

samoistnego usuwania powstałych szkód w wyniku ich eksploatacji, natomiast 

wyczerpywanie użytków przyrody oznacza proces wykorzystywania zasobów, 

który skutkuje nieodwracalnymi i negatywnymi zmianami. Utrzymanie stabilno-

ści w systemie inercyjnym człowiek-przyroda jest możliwe dzięki utrzymaniu 

równowagi pomiędzy strumieniami procesów eksploatowania użytków przyrody 

a procesami ich samoregeneracji, czyli procesom neutralizowania skutków eks-

ploatacji. Powstanie niestabilności systemu prowadzące do jego degradacji, nastę-

puje wskutek przewagi strumienia eksploatacji nad strumieniem odnawialności. 

Aby zapobiec występowaniu takiego stanu stosuje się ochronę środowiska oraz 

ochronę zasobów naturalnych.  

Wyróżnia się dwa podejścia do ochrony środowiska - podejście od skutku oraz 

podejście od źródła. Głównym zadaniem w pierwszym sposobie jest likwidacja 

negatywnych skutków powstających w wyniku eksploatacji środowiska. Podej-

ście to polega na analizie problemu ochrony środowiska pod względem przyrodni-

czym. Zanieczyszczenia wywołujące negatywne skutki stanowią przedmiot 

działań, a głównym celem jest ochrona przyrody właśnie przed tym negatywnym 

oddziaływaniem. Wpływy środowiskowe, które są usytuowane na końcu danego 

procesu i decydują o stopniu jego szkodliwości, dlatego też przedmiotem tego 

sposobu jest analiza negatywnych skutków wywoływanych przez dany proces. 

Jako przykład negatywnych efektów można wymienić smog, efekt cieplarniany, 

zakwaszenie, eutrofizacja czy niszczenie warstwy ozonowej. Podejście od źródła 

oznacza likwidację przyczyn powstawania negatywnych skutków eksploatacji 

systemu. Jest to możliwe poprzez reorganizacje sposobu postrzegania zanieczysz-

czeń. w metodzie tej odpady traktuje się jako resztki surowców, które można 

ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym. Nie stanowią one ubocznego 

skutku procesu, lecz świadczą o jego niedoskonałości184. 

                                                           
183 Encyklopedia Powszechna; Tom VII, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2008. 
184 J. Jabłoński, Technologie zero emisji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011. 
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W obecnych czasach ochrona środowiska również stała się ważnym aspektem 

w działalności różnego rodzaju organizacji. Podnoszący się poziom świadomości 

społeczeństwa na temat wpływu działalności człowieka na środowisko, skutkuje 

wzrostem zainteresowania ekologią w środowisku naukowy a także biznesowym. 

Sukces przedsiębiorstwa nie jest postrzegany wyłącznie pod względem ekono-

micznym, ale i znaczenia nabrały osiągnięcia ekologiczne, jak i społeczne. Wystę-

pujące negatywne skutki działalności organizacji, takie jak zanieczyszczenie śro-

dowiska czy globalne ocieplenie, skłaniają do szukania nowych, bardziej ekolo-

gicznych rozwiań, które będą przyjazne dla otaczającego nas środowiska185. 

4. Projekty realizowane Koło Naukowe Enactus Politechnika 

Poznańska – zainteresowanie studentów aspektami 

proekologicznymi na przestrzeni lat 2017–2020 

Koło Naukowe “Enactus” działające przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Poli-

techniki Poznańskiej zrzesza około 40 studentów z Polski i zagranicy. Powstało 

ono w 2001 r. jako jeden z zespołów działających w ramach Enactus Poland. w skład 

Enactus Poland wchodzi 16 uczelni wyższych z całego kraju. organizacja non-

profit, która wspiera studentów ponad 1700 uczelni wyższych w 36 krajach, w tym 

z Polski186. Enactus to powstała pod nazwą SIFE w 1975 r. w Stanach Zjednoczo-

nych, międzynarodowa Jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące 

świat akademicki ze światem biznesu. z pomocą opiekuna naukowego, doradców 

biznesowych oraz dawnych członków tzw. alumnów, planowane i realizowane są 

projekty o charakterze biznesowym, adresowane do społeczności lokalnych. 

Drużyny Enactus wypracowują, rozwijają i wdrażają długookresowe strategie 

rozwoju, zarówno swojego zespołu, jak i prowadzonych inicjatyw, tak by przyno-

siły stabilne, trwałe efekty i funkcjonowały „samodzielnie”.  

Projekty te realizowane są w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. 

Global Sustainable Goals (SDG)) ustanowione przez Organizację Narodów Zjed-

noczonych (ONZ) dla krajów członkowskich przyjęte na mocy Rezolucja Zgro-

madzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

2030187. one w sobie 17 celów, które zakładają poprawę warunków życia wszyst-

kich ludzi na świecie oraz poszanowanie ekologii do 2030 r.. Zapewniają one 

równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym,  

 

                                                           
185 P. Szpręglewska, M. Zięba, Ekologia jako nowy pomysł na sukces. Rozwój łańcucha dostaw z uwzględnieniem 

ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie Nr 60; 2013. 
186 https://enactus. pl/. 
187 strona internetowa Platforma SDG – Sustainable Development Goals – Cele Zrównoważonego Rozwoju – Pro-

wadzona przez UNIC Warsaw http://www.un.org.pl/, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1:Agenda 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. 

https://enactus.pl/
http://www.unic.un.org.pl/
http://www.un.org.pl/
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społecznym i środowiskowym. Poniżej przedstawiona została grafika z wymie-

nionymi poszczególnymi celami. Dokładny opis poszczególnych celów wraz z za-

daniami i faktami znajduje się na Platformie SDG.  

 

 
Rys. 8. Cele zrównoważonego rozwoju 
Źródło: Platforma SDG Sustainable Development Goals Cele Zrównoważonego Rozwoju Prowa-

dzona przez UNIC Warsaw http://www.un.org.pl/. 

Studenci KN Enactus Politechniki Poznańskiej od wielu już lat planują i reali-

zują biznesowe projekty w zgodzie z ideą Celów Zrównoważonego Rozwoju z po-

mocą opiekuna naukowego dr Agnieszki Krugiełki. Dbają również o spełnienie 

wszystkich założeń CSR, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu188. Spoty-

kają się oni podczas spotkań ogólnych całego koła oraz spotkań konkretnych 

zespołów, gdzie komentowane są dalsze postępy. Zwykle spotkania te odbywały 

się fizycznie w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, lecz 

obecnie z racji pandemii zgromadzenia te przeniosły się do Internetu. Studenci 

bardzo sobie chwalą możliwość spotkań całego zespołu online, gdyż nie wymaga 

to poświęcenia czasu na dojazd oraz zdecydowanie łatwiej je się umówić na kon-

kretny termin, gdyż większość z nich studiuje na różnych kierunkach i latach. Obec-

nie mówi się, że idea spotkań online zwiększa motywację do działania oraz podnosi 

efektywność, dlatego planowane jest pozostanie w tej konwencji w przyszłości.  

W ciągu roku w KN Enactus realizowanych jest kilka przedsięwzięć, w któ-

rych uczestniczą studenci. Poniżej przedstawione zostały obecnie projekty prowa-

dzone obecnie oraz w przeszłości przez członków koła naukowego. 

                                                           
188 strona internetowa https://www.fem.put.poznan.pl/node/198. 

http://www.unic.un.org.pl/
http://www.un.org.pl/
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Rys. 9. Logo projektu InSudi 
Źródło: Materiały własne KN Enactus Politechnika Poznańska. 

InSuDi to skrót od angielskich słów Insuline Sugar Disease jest kalkulatorem 

dla cukrzyków typu 1., pozwalającym obliczyć wymaganą dawkę insuliny z uwzględ-

nieniem potrzebnych parametrów. Projekt powstał, jako odpowiedź na problem, 

który miał jeden z członków KN Enactus na początku swojej choroby. Algorytm 

oblicza dzienne zapotrzebowanie w insulinę oraz zapisuje dane historyczne w for-

mie dziennika, co ułatwia konsultację z lekarzem lub kontrolę choroby przez pa-

cjenta. Każdy użytkownik rozpoczynając używanie aplikacji wprowadza swoje 

dane m.in. wrażliwość na insulinę, przelicznik węglowodanów oraz docelową 

glikemię. Obliczenie proponowanej dawki jest bardzo dokładne i opiera się rów-

nież na aktywnej insulinie oraz funkcjach dodatkowych: 

 zwiększeniu lub zmniejszeniu dawki w zależności od aktywności fizycznej, 

 wymiennikach białkowo-tłuszczowych, 

 indeksie glikemicznym. 

 
Rys. 10. Logo projektu Buddy Box 
Źródło: Materiały własne KN Enactus Politechnika Poznańska. 

BUDDY BOX to świeża tegoroczna idea. Projekt ma na celu częściową reduk-

cję kartonów otrzymywanych przy odbiorach paczek szczególnie z dużych skle-

pów internetowych, poprzez wprowadzenie wielokrotnych opakowań. Dodatko-

wo zmniejszone zostaje zużycie folii. Rozwiązaniem jest zastosowanie materiałów 

z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku pochodzącego możliwie z przetwo-

rzenia materiałów z recyklingu. 
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Projekt Seniorzy jest to inicjatywa mająca na celu walkę̨ z wykluczeniem 

cyfrowym osób w podeszłym wieku. Jej celem jest zorganizowaniu cyklu spo-

tkań́, podczas których uczestnicy otrzymają̨ między innymi możliwość́ do zapo-

znania się̨ z działaniem najnowszych technologii. Oferta projektu skierowana jest 

do różnego rodzaju instytucji kulturalno-oświatowych. 

 
Rys. 11. Logo projektu Storhealth 
Źródło: Materiały własne KN Enactus Politechnika Poznańska. 

Storhealth to projekt promujące zdrowe nawyki. Kierując się̨ maksymą „W zdro-

wym ciele zdrowy duch” prowadzone są internetowe działania zachęcające do 

zmiany stylu życia na zdrowszy. Głównym założeniem jest uświadamianie ludzi, 

jak dokonywać dobrych wyborów dotyczących zdrowia. Działania kierowane są 

do każdego człowieka, który chce wprowadzić proste zmiany do obecnego trybu 

życia, a także diametralnie zmienić je na lepsze. Założeniem jest pokazanie, że 

mała zmiana poprawia kondycję naszego zdrowia, a także samopoczucia. Głów-

nym celem na 2021 r. jest stworzenie kalendarza wspierającego osoby chore na 

cukrzycę typu 2. Ma on pełnić funkcję planera i terminarza, który pozwoli na 

poznanie i zaplanowanie podstawowych czynności.  

 

 
Rys. 12. Logo projektu Retired 
Źródło: Materiały własne KN Enactus Politechnika Poznańska. 
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Projekt Retired polega na recyklingu zużytych opon poprzez przerobienie je 

na meble wraz z aktywizacją wykluczonej grupy społeczeństwa – byłych więź-

niów. Jest to grupa licząca 72 tysiące osób. Według statystyk około 50% byłych 

osadzonych wraca po raz drugi lub trzeci do więzienia, ze względu na nieumiejęt-

ność dostosowania się do nowej rzeczywistości. Celem jest tworzenie mebli m.in. 

ze zużytych opon przez więźniów. Meble to produkty z segmentu mebli ogrodowych, 

które mogą stać się zarówno wyposażeniem ogrodów jak i balkonów czy przestrzeni 

publicznych i miejskich. Produkt jest w pełni ekologiczny. 

5. Zachowania proekologiczne jako atrybut dobrego 

przedsiębiorstwa  

Budowa wizerunku przedsiębiorstwa nie skupia się już tylko na działaniach 

marketingowych związanych z oferowanymi produktami i usługami. Obejmuje 

także wnętrze organizacji i sposób jej działania. Inaczej prezentowana jest orga-

nizacja w stosunku do partnerów biznesowych, a jeszcze w inny sposób do 

potencjalnych kandydatów ubiegających się o pracę189. Ważne nie tylko stały się 

aspekty związane z korzyściami i benefitami płacowymi oferowane przez przed-

siębiorstwa. Istotne okazuje się jak przedsiębiorstwo jest postrzegane w społe-

czeństwie lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Podejmowanie współpracy 

biznesowej opiera się obecnie na analizie czy potencjalne przedsiębiorstwo jest 

zgodne z przyjętymi wartościami przez drugą stronę. Coraz większego znaczenia 

nabierają trendy związane z działaniami proekologicznymi postrzeganych za-

równo przez konsumentów dokonujących świadomych wyborów produktów, przy-

szłych pracowników nastawionych na działania proekologiczne czy kontrahentów 

poprzez wyznawane wartości w zakresie ochrony środowiska. Działania proeko-

logiczne nie powinny być tylko dodatkiem do naszej misji, wizji czy kluczowych 

wartości o których jesteśmy w stanie zapomnieć za kilka miesięcy, ale uważać za 

obecnie najważniejszy element przy działaniach CSR i stanowić jeden z filarów 

budowania wartości przedsiębiorstwa. Powinny one zachować możliwie jak 

najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, w którym działają poprzez zloka-

lizowane zakłady produkcyjne, biura, centra logistyczne, które w dość dużym 

stopniu przekształcają środowisko i są postrzegane negatywnie przez społeczeń-

stwo lokalne ze względu na częstą degradację środowiska. w tym celu planując 

działania rozwojowe przedsiębiorstwa powinniśmy zwrócić swoje działania 

w kierunku częściowej odbudowy zniszczonych obszarów środowiska dla społecz-

ności lokalnej. Jednak działania związane z ekologią nie powinny ograniczać się 

tylko na zewnątrz organizacji. Coraz większa świadomość ochrony środowiska 

jest obecna wśród pokolenia Millenialsów oraz Pokolenia Y dla których aspekt 

                                                           
189 A. Dewalska-Opitek, Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Poli-
tyki Europejskie. Finanse i Marketing, Nr 3 (52), 2010. 
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ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa stanowi jedno z ważniejszych kryte-

riów przy wyborze potencjalnego pracodawcy. Działania proekologiczne podej-

mowane przez przedsiębiorstwo może stać się szansą na opracowanie nowych 

działań, usprawnić procesy czy zoptymalizować koszty. Przykładami działań 

podejmowanych przez przedsiębiorstwa jest maksymalna digitalizacja obiegu 

informacji poprzez systemy teleinformatyczne oraz email przy których często 

można znaleźć informację typu zastanów się zanim wydrukujesz treść wiadomo-

ści. Taka drobna informacja uruchamia w pracowniku pewną myśl czy na pewno 

potrzebuję wydrukować tą wiadomość. Obecnie główne działania podejmowane 

przez przedsiębiorstwa opierają się na transformacji energetycznej poprzez mon-

taż paneli fotowoltaicznych co w szerszej perspektywie czasu może pozwolić 

zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej190. Zmiana floty pojazdów z floty 

opartej na silnikach benzynowych na pojazdy oparte o silniki elektryczne. Bu-

dowa zielonych dachów lub uli dla pszczół także są działaniami odbieranymi 

pozytywnie przez społeczności oraz przez pracowników. Nie oznacza to jednak, 

że tylko duże przedsiębiorstwa są w stanie być ekologiczne. Budowę świadomości 

ekologicznej można rozpocząć od wdrażania małych zmian np. w zakresie 

dystrybucji wody w biurach, segregacji odpadów, wymiany oświetlenia na energo-

oszczędne, rozsądna polityka zakupowa surowców i materiałów eksploatacyj-

nych. Podjęte działania będą prowadzić do budowania wizerunku przedsiębior-

stwa ekologicznego i zrównoważonego warto jednak podkreślić, że działania te 

w szerszej perspektywie prowadzą do szerokiej optymalizacji kosztów w miej-

scach, gdzie nigdy nie poszukiwano zmian np. związanych z zakupem papieru czy 

oświetlenia191. Zmiany działań w przedsiębiorstwach nastawione na ochronę 

środowiska wymuszają coraz bardziej przepisy i regulacje prawne. Na przykła-

dzie polskiego systemu prawnego pewne działania proekologiczne są usankcjono-

wane prawnie np. segregacja odpadów, prowadzenie rejestru odpadów. Egzekwo-

wane są dodatkowe opłaty związane z emisją np. CO2 czy utylizacją odpadów 

niebezpiecznych lub nie podlegających segregacji. z jednej strony zmiany na 

przedsiębiorstwie wymusza społeczeństwo, ruchy społeczne, kultura oraz przyjęte 

prawo obowiązujące na terytorium, którego przedsiębiorstwo działa z drugiej 

strony chęć konkurowania i bycia konkurencyjnym na rynku przy zachowaniu 

odpowiednich cen zmusza do zmian i poszukiwania oszczędności co może być 

jednym z kluczowych czynników podejmowania działań na rzecz działań proeko-

logicznych. Pod znakiem zapytania stoi co zrobić z przedsiębiorstwami, które 

w swojej działalności są uciążliwe dla środowiska i społeczeństwo oczekuje 

zmian. Mowa przede wszystkim o przedsiębiorstwach zajmujących się rafinacją 

                                                           
190 J. Miklińska, Proekologiczne rozwiązania w nowoczesnych obiektach logistycznych – na wybranych przykła-

dach, Logistyka 6/2011, s. 4330. 
191 A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie Towa-
rzystwo Edukacyjne sp. z o.o, Kraków, 2011. 
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ropy naftowej oraz produkujących elementy, opakowania z tworzyw sztucznych, 

które poprzez swoje produkty stają się coraz większym obciążeniem dla środowi-

ska. Przyszłość może stanowić rozwój wiedzy oraz technologii, które doprowadzą 

do neutralności tych produktów wobec środowiska lub wskutek ruchów społecz-

nych będą zmuszone do drastycznych zmian w przedmiotach swojej działalności. 

6.   Wnioski 

Zmieniająca się generacja między innymi Pokolenie Millenialsów oraz Poko-

lenie Y, które zaczynają mieć realny wpływ na kreowanie przyszłego, lepszego 

świata w jakim chcą żyć. Szczególny nacisk kładą na aspekty związane z ochroną 

środowiska oraz dokonują świadomych wyborów produktów, usług oraz ofert 

pracy. Zmiany w przedsiębiorstwach realizowane są poprzez projekty nakiero-

wane na społeczną odpowiedzialność biznesu, które mają realny wpływ na dzia-

łalność przedsiębiorstwa i współpracę z otoczeniem lokalnym. 

Teoria zrównoważonego rozwoju zdobywa coraz większą popularność społe-

czeństwa. w połączeniu z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu istnieje szansa 

na lepszą przyszłość dla następnych pokoleń. Młodzi ludzie, którzy stawiają 

pierwsze kroki na rynku pracy coraz częściej zwracają uwagę czy przedsiębior-

stwo, do którego się rekrutują ma na uwadze środowisko. Przestrzeganie społecz-

nej odpowiedzialności biznesu wiąże się z wypracowaniem przez przedsiębior-

stwo zysku, mając jednocześnie na uwadze otoczenie. 
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Fundusze Unii Europejskiej jako istotne źródło 

finansowania inwestycji pro-ekologicznych w Polsce 

Słowa kluczowe: fundusze unijne, inwestycje proekologiczne, finansowanie 

Streszczenie 

Degradacja środowiska naturalnego oraz rosnąca presja społeczeństwa wymusiły 

realizację celów zrównoważonego rozwoju. Działania te podejmowane są m.in. przez 

przedsiębiorstwa Jednym z podstawowych źródeł finansowani inwestycji pro-ekologicz-

nych są fundusze Unii Europejskiej. Zalicza się do nich pięć funduszy unijnych oraz 

Program LIFE. Program ten jako jedyny w całości poświęcony jest inwestycjom z zakresu 

ochrony środowiska i zmian klimatu. 

1. Wprowadzenie 

Problematyka ochrony środowiska jest jednym z kluczowych zagadnień doty-

czących rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Potrzeba i jednocześnie konie-

czność realizacji celów zrównoważonego rozwoju wymusza realizację działań 

i inwestycji mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Korzystanie z jego 

zasobów generuje konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych, rozumia-

nych jako nakłady finansowe i rzeczowe. Podstawą systemu finansowania ochro-

ny środowiska w Polsce są fundusze ekologiczne z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na czele. Do istotnych źródeł finan-

sowania inwestycji proekologicznych zaliczane są również środki zagraniczne, 

w tym pochodzące z Unii Europejskiej. Działania i inwestycje z zakresu ochrony 

środowiska są realizowane głównie przy udziale funduszy europejskich oraz 

środków z programu LIFE. W Polsce realizowane są programy krajowe i regio-

nalne współfinansowane z funduszy unijnych, które mają na celu realizację 

działań w zakresie ochrony środowiska. Zalicza się do nich przede wszystkim PO 

Infrastruktura i Środowisko. 
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2. Źródła finansowania działań z zakresu ochrony środowiska 

Degradacja środowiska naturalnego oraz rosnące potrzeby konsumpcyjne społe-

czeństwa wymusiły konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Działania 

te dotyczą nie tylko instytucji sektora publicznego, ale również sektora prywatnego. 

Coraz więcej przedsiębiorstw realizuje inwestycje na rzecz ochrony środowi-

ska w Polsce. Działania te wymagają dużych nakładów finansowych, co powoduje 

konieczność poszukiwania źródeł ich realizacji. „Specyfika polskiego systemu 

finansowania ochrony środowiska polega na kierunkowym, ściśle określonym 

wydatkowaniu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

na działania w sferze rozwoju zrównoważonego. W ten sposób, od początku 

transformacji ustrojowej, realizowana jest w Polsce zasada „zanieczyszczający 

płaci”, a uzyskane dzięki temu środki, przekazywane są na inwestycje ogranicza-

jące zanieczyszczenie środowiska”192.  

System finansowania ochrony środowiska jest oparty na powiązaniu finan-

sowania krajowego i zagranicznego. Do źródeł finansowania krajowego zalicza 

się środki budżetowe i środki prywatne, zaś zagraniczne źródła to głównie środki 

finansowe pochodzące z Unii Europejskiej (por. rys. 1). Coraz więcej inwestycji 

korzysta ze wsparcia łączącego kilka źródeł finansowania. 

 

Rys. 1. System i główne źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce 
Źródło: System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 2013, s. 4. 

                                                           
192 System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 2013, s. 3. 
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Podstawą systemu finansowania inwestycji w Polsce są fundusze ochrony śro-

dowiska i gospodarki wodnej na poziomie centralnym – Narodowy Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW oraz na poziomie wojewódz-

kim – Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

WFOŚiGW. Udzielają one pożyczek i dotacji, dla podmiotów gospodarczych 

inwestujących w działania proekologiczne, na preferencyjnych warunkach. 

Istotną rolę odgrywa również system bankowy, w tym Bank Ochrony Środowiska 

oraz Bank Gospodarki Narodowej, które prowadzą politykę pro-środowiskową 

i w związku z tym posiadają w swojej ofercie liczne kredyty proekologiczne dla 

szerokiej grupy odbiorców. Od momentu wejścia Polski w struktury unijne istotną 

rolę w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska odgrywają 

fundusze unijne w tym: fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Istotnym 

zagranicznym źródłem finansowania jest również Mechanizm Finansowy EOG 

oraz Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. fundusze norweskie). 

3. Fundusze Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji  

pro-środowiskowych  

Głównym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce ze źró-

deł zagranicznych są fundusze Unii Europejskiej. Zalicza się do nich przede 

wszystkim: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Eu-

ropejski Fundusz Rolny oraz instrument finansowy na rzecz ochrony środowiska 

LIFE. Finansowe wsparcie unijne jest realizowane w Polsce od momentu przy-

stąpienia do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. Należy również pamiętać, iż 

przed tym rokiem Polska korzystała z unijnej pomocy przedakcesyjnej w ramach 

programów PHARE, SAPARD i ISPA, gdzie realizowane były inwestycje m.in. 

z zakresu ochrony środowiska. 

Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonuje pięć funduszy, których zadaniem 

jest wsparcie finansowe szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego państw 

członkowskich. Zalicza się do nich:  

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

2) Europejski Fundusz Społeczny, 

3) Fundusz Spójności, 

4) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

5) Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 

Celem działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest 

zmniejszenie dysproporcji rozwojowych oraz zwiększanie spójności społeczno-

gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej. Realizowane działania koncentrują się 

na kilku obszarach tematycznych: innowacje i badania, agenda cyfrowa, wspieranie 

małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna. W latach 2014–2020 

EFRR realizuje dwa główne cele: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego 
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i zatrudnienia służące umocnieniu rynku pracy i gospodarek regionalnych oraz 

europejska współpraca terytorialna służąca umocnieniu współpracy transgranicz-

nej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej. 

W okresie programowania 2014–2020 UE przeznaczyła ponad 350 mld euro 

na politykę spójności. Stanowi to 32,5 % całkowitego budżetu UE. Na Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczono około 199 mld EUR. Kwota ta 

obejmuje 10,2 mld EUR na Europejską współpracę terytorialną i specjalne przy-

działy w wysokości 1,5 mld EUR dla regionów najbardziej oddalonych i słabo 

zaludnionych193. 

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym narzędziem finansowym Unii 

Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz pro-

mującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki tego funduszu wynoszą 

około 10% całkowitego budżetu UE. W latach 2014–2020 inwestycje z EFS będą 

się koncentrować na czterech spośród celów tematycznych polityki spójności: 

1) promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej, 

2) promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa, 

3) inwestowanie w edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie, 

4) zwiększanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywności administracji 

publicznej. 

Inwestycje z EFS są realizowane we wszystkich regionach UE. W latach 

2014–2020 w państwach członkowskich planuje się zainwestować w kapitał 

ludzki ponad 80 mld EUR, a co najmniej 3,2 mld EUR przeznaczono na potrzeby 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych194. 

Celem działania Funduszu Spójności jest zmniejszanie dysproporcji społecz-

nych i gospodarczych pomiędzy regionami oraz promowanie zrównoważonego 

rozwoju poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochro-

ny środowiska. FS przeznacza środki dla państw członkowskich, gdzie dochód 

narodowy brutto per capita nie przekracza 90% średniej unijnej. Z Funduszu 

Spójności przeznaczono w sumie 63.4 mld EUR na następujące działania195: 

1) transeuropejskie sieci transportowe, zwłaszcza wskazane przez UE priory-

tetowe projekty o znaczeniu ogólnoeuropejskim – środki z Funduszu Spój-

ności są wykorzystywane na wspieranie projektów infrastrukturalnych reali-

zowanych w ramach instrumentu "Łącząc Europę", 

2) środowisko – w tej dziedzinie środki z Funduszu Spójności mogą także wspie-

rać realizację projektów związanych z energetyką i transportem, o ile zapew-

niają ewidentne korzyści dla środowiska w zakresie wydajności energetycznej, 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju transportu kolejo-

wego, wspierania intermodalności, wzmacniania transportu publicznego itd. 

                                                           
193 https://www.europarl.europa.eu/ [dostęp: 20.11.2019]. 
194 https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/social-fund/ [dostęp: 20.11.2019]. 
195 https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/cohesion-fund/ [dostęp: 20.11.2019]. 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera 

rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Unii Europejskiej. W okresie lat 2014–

2020 fundusz skupia się na trzech głównych celach: wspieranie konkurencyjności 

rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz 

działania w dziedzinie klimatu, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorial-

nego gospodarki wiejskiej i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochrona 

miejsc pracy. Budżet EFRROW na lata 2014–2020 wynosi około 100 mld euro i jest 

rozdysponowywany według sześciu priorytetów196: 

1) wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obsza-

rach wiejskich, 

2) zwiększanie rentowności i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnic-

twa oraz promowanie innowacyjnych technologii rolniczych i zrówno-

ważonej gospodarki leśnej, 

3) promowanie organizacji łańcucha żywnościowego, dobrostanu zwierząt 

i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, 

4) promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przejścia 

na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach 

rolnictwa, żywności i leśnictwa, 

5) przywracanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnic-

twem i leśnictwem, 

6) promowanie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju go-

spodarczego na obszarach wiejskich. 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki – to fundusz, który wspiera realizację 

polityki morskiej i rybołówstwa w Unii Europejskiej. 

W okresie lat 2014–2020 Unia Europejska przeznaczyła na inwestycje kwotę 

960 mln euro, z czego 351 mld euro przeznaczonych jest na realizację polityki 

regionalnej i 373 mld euro na realizację Wspólnej Polityki Rolnej197. Najwięk-

szym beneficjentem pomocy z funduszy europejskich jest Polska – 82,5 mld euro. 

Kwota ta została alokowana pomiędzy następujące programy operacyjne: 

1) PO Infrastruktura i Środowisko – 27,41 mld euro, 

2) PO Inteligentny Rozwój – 8,61 mld euro, 

3) PO Polska Cyfrowa – 2,17 mld euro, 

4) PO Wiedza Edukacja Rozwój – 4,69 mld euro, 

5) PO Polska Wschodnia – 2 mld euro, 

6) PO Pomoc Techniczna – 700,12 mld euro. 

                                                           
196 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 

[dostęp: 20.11.2019]. 
197 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ [dostęp: 20.11.2019]. 
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4. Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne w finansowaniu 

działań w zakresie ochrony środowiska w Polsce 

W latach 2014–2020 wsparcie finansowe projektów w zakresie ochrony środo-

wiska pochodzi ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko, który jest finansowany z Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest to krajowy program wspie-

rający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmia-

nom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także 

inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego198. Łączna 

alokacja środków na realizację projektów w ramach tego programu wynosi 27,41 

mld euro199. W ramach programu POIiŚ środki na ochronę środowiska wynoszą 

3 508,2 mln euro (por. wykres nr 1). 

 

Wyk. 1. Alokacja środków w ramach POIiŚ w latach 2014–2020 (mln euro) 
Źródło: Ministerstwo Klimatu, strona internetowa https://www.gov.pl/web/klimat/poiis, [dostęp: 20.12.2019]. 

W ramach POIiŚ jest realizowanych dziesięć osi priorytetowych, wśród których 

ochrona środowiska zajmuje drugą pozycję: 

1) Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

2) Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

3) Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, 

4) Infrastruktura drogowa dla miast 

5) Rozwój transportu kolejowego w Polsce, 

6) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, 

                                                           
198 https://www.gov.pl/web/klimat/poiis, [dostęp: 20.11.2019]. 
199 http://pois.gov.pl [dostęp: 20.12.2019]. 
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7) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

8) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

9) Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury, 

10) Pomoc techniczna. 

Beneficjentami programu są zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i realizu-

jące cele publiczne, administracja publiczna, organizacje społeczne i instytucje 

ochrony zdrowia, instytucje nauki i edukacji. Finansowanie w ramach ochrony 

środowiska obejmuje cztery obszary wsparcia: rozwój infrastruktury środowisko-

wej, dostosowania do zmian klimatu, ochronę i zahamowanie spadku różnorodno-

ści biologicznej oraz poprawę jakości środowiska miejskiego. W ramach POIiŚ 

realizowanych jest pięć priorytetów środowiskowych: 

1) Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem od-

porności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz 

monitoring środowiska – 920,4 mln euro, 

2) Gospodarka odpadami komunalnymi – 301,2 mln euro, 

3) Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – 1 889, 1mln euro, 

4) Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza – 136 mln euro, 

5) Poprawa jakości środowiska miejskiego – 251,3 mln euro. 

W 2018 roku podpisano 2070 umów na dofinansowanie projektów w ramach 

POIiŚ 2014–20 na łączną kwotę 21,2 mld euro. Beneficjenci złożyli wnioski 

o płatność na kwotę ponad 11 mld euro, z czego dofinansowanie unijne wynosiło 

7,9 mld euro (por. wykres 1). 

 

Wyk. 2. Stan realizacji POIiŚ 2014–2020 (w mln euro) 
Źródło: Sprawozdanie z wdrażania POIiŚ 2014–2020 za 2018 r., Warszawa 2019, storna internetowa 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/raporty/sprawozdania/ [dostęp: 20.11.2019]. 

Przykładem realizacji inwestycji z sektora środowisko jest realizacji III etapu 

rozbudowy i modernizacji gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji 

Radom, realizowanej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu w latach 2014–2022.  
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Wartość całkowita projektu wynosi 84,4 mld euro, z czego ponad połowa (tj. 52%) 

stanowi dofinansowanie unijne – 43,8 mld euro. W ramach realizowanej inwesty-

cji zaplanowano200: 

1) budowę kanalizacji sanitarnej o długości 32 km, 

2) modernizację kanalizacji sanitarnej o długości 68,5 km, 

3) budowę kanalizacji deszczowej o długości 13 km, 

4) modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie osadowym, 

5) budowę sieci wodociągowej o długości 33 km, 

6) modernizację sieci wodociągowej o długości 26,7 km, 

7) inteligentne systemy zarządzania sieciami (system SCADA), 

8) modernizację stacji uzdatniania wody. 

Zaplanowano, iż w wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie 

podłączonych 2037 RML, zaś do sieci wodociągowej 786 osób. 

Inwestycje wspierające ochronę środowiska są realizowane również w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w każdym z 16 woje-

wództw w Polsce. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, inne 

instytucje sektora publicznego, organizacje pozarządowe, partnerstwa publiczno-

prawne, jednostki organizacyjne Lasy Państwowe oraz przedsiębiorstwa. 

5. Program LIFE 

Istotne znaczenie w realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zmian 

klimatu ma program LIFE. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdraża-

nia wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacji unijnej polityki w tym 

zakresie, jak również identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów 

dotyczących środowiska, w tym przyrody. Ewolucja tego programu odbywała się 

w kilku etapach i zaprogramowana jest do 2027 roku201: 

1) LIFE I – obejmował lata 1992–1995 – zrealizowano 731 projektów, które 

skupiały się na działaniach z zakresu: promocji zrównoważonego rozwoju 

i podnoszenia jakości życia, ochronie środowiska naturalnego, wsparciu 

administracji z zakresu ochrony środowiska, promocji, edukacji i szkoleniach. 

2) LIFE II – obejmował lata 1995–1999 – w związku z akcesją w 1995 roku 

nowych państw członkowskich do UE (Austria, Finlandia, Szwecja) budżet 

programu wynosił 450 mln ecu. Przyjęto podział na trzy komponenty: LIFE-

Przyroda, LIFE-Środowisko oraz LIFE-Kraje trzecie, tzn. nie zrzeszone w UE. 

 

 

                                                           
200 Sprawozdanie z wdrażania POIiŚ 2014–2020 za rok 2018, Warszawa 2019, storna internetowa https://www. 

pois.gov.pl/strony/o-programie/raporty/sprawozdania/ [dostęp: 20.11.2019]. 
201 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-history-life; [dostęp: 12.11.2019]. 
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3) LIFE III – obejmował lata 1999–2004 przedłużony do 2006 – budżet programu 

wynosił 640 mln euro i w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania 

o 2 lata wzrósł o 317 euro. W trakcie trzech kolejnych edycji na terenie państw 

Unii Europejskiej i w krajach sąsiednich zrealizowano łącznie 2750 projektów, 

udzielając wsparcia finansowego w wysokości 1,36 miliarda euro. Całkowity 

koszt wszystkich projektów środowiskowych zrealizowanych przy wsparciu 

programu LIFE ocenia się na ponad 4 mld euro. 

4) LIFE+ – obejmował lata 2007–2013 – składał się z trzech komponentów: 

Przyroda i różnorodność biologiczna, Polityka i zarządzanie w zakresie 

ochrony środowiska oraz Informacja i komunikacja. Budżet programu wynosił 

2,243 bln euro. Finansował w 50–75% projekty z zakresu ochrony środowiska 

i przyrody, w tym w szczególności projekty dotyczące ochrony Natura 2000. 

5) LIFE – obejmuje lata 2014–2020 – budżet 3,4 mld euro. Środki te zostały 

podzielona na dwa komponenty: działania na rzecz środowiska i działania 

na rzecz klimatu, odpowiednio: 75% i 25% całości środków. 

6) LIFE – na lata 2021–2027 – Komisja Europejska planuje przeznaczyć na 

realizację programu 5,45 mld euro. Realizowane będą cztery komponenty: 

Natura i bioróżnorodność, Gospodarka w obiegu zamkniętym i jakość życia, 

Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu, oraz Przejście na czystą energię. 

W ramach programu LIFE realizowane są dwa instrumenty finansowe202: 

1) Instrument Finansowania Kapitału Naturalnego (NCFF),  

2) Prywatny Program Finansowania Efektywności Energetycznej (PF4EE) 

w celu przetestowania innowacyjnych metod. Wspiera inwestycje służące 

wdrażaniu planów działania na rzecz efektywności energetycznej państw 

członkowskich za pośrednictwem pośredników finansowych. 

Pierwszy z wymienionych instrumentów finansowych NCFF jest realizowany 

przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach porozumienia z Komisją Europej-

ską. Oferuje on finansowanie projektów, które promują ochronę, odnowienie, 

zarządzanie i zwiększanie kapitału naturalnego na rzecz różnorodności biologicz-

nej i korzyści adaptacyjnych, w tym ekosystemowe rozwiązania problemów zwią-

zanych z gruntami, glebą, leśnictwem, rolnictwem, wodą i odpady w UE. Celem 

finansowania jest zachęcenie podmiotów prywatnych do realizacji projektów 

z zakresu bioróżnorodności. NCFF składa się z dwóch elementów203: 

1) instrumentu finansowego, który może zapewnić finansowanie w wysokości 

co najmniej 2 mln EUR i maksymalnie 15 mln euro, 

2) instrumentu pomocy technicznej, który może zapewnić każdemu projek-

towi dotację w wysokości maksymalnie 1 mln euro na przygotowanie projektu, 

wdrożenie i monitorowanie wyników. 

                                                           
202 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komi-

tetu Regionów, Bruksela 2017, COM (2017) 642 finał, strona internetowa https://eur-lex.europa.eu/ [dostęp: 22.11.2019]. 
203 https://www.eib.org/en/products/blending/ncff/in-a-nutshell/index.htm [dostęp: 12.11.2019]. 
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Finansowanie może dotyczyć szerokiego zakresu projektów, w tym dotyczą-

cych zagospodarowania terenu, leśnictwa, rolnictwa, gospodarki wodnej bądź 

gospodarki odpadami. Inicjatywy kwalifikujące się do finansowania to np.204: 

1) „zielona infrastruktura”, w tym m.in. zielone dachy, systemy ekologicz-

nego wykorzystania wody deszczowej, ochrona przeciwpowodziowa, za-

bezpieczenie przed erozją itp., 

2) programy pro-ekologiczne chroniące lasy, wspierające bioróżnorodność, 

ograniczające zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby, 

3) programy kompensacji przyrodniczej (przywracające równowagę przyrodni-

czą, wyrównujące szkody w środowisku, równoważące negatywne skutki przed-

sięwzięć) wykraczające poza obowiązki wynikające z regulacji prawnych, 

4) pro-ekologiczne projekty komercyjne, jak zrównoważona gospodarka le-

śna, rolna bądź z zakresu akwakultury, eko-turystyka itp. 

Korzyścią z realizacji projektu powinny być przychody bądź redukcja kosztów 

ponoszonych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, następująca w efek-

cie podjętych działań. Budżet instrumentu wynosi 125 mln euro i powinien po-

zwolić na realizację 9–12 projektów, o szacowanej wartości w 5–15 mln euro. 

PF4EE to instrument skierowany do projektów realizowanych w ramach 

Krajowych Narodowych Planów Działania dotyczących efektywności energe-

tycznej lub innych programów zgodnych z dyrektywami UE dotyczącymi efek-

tywności energetycznej. Jest realizowany wspólnie przez Europejski Bank Inwe-

stycyjny i Komisję Europejską, w celu zwrócenia uwagi na ograniczony dostęp 

do relatywnie korzystnego komercyjnego finansowania inwestycji w efektywność 

energetyczną.  

Instrument PF4EE składa się z trzech elementów205: 

1) portfelowe zabezpieczenie ryzyka kredytowego (Risk Sharing Facility),  

2) długoterminowe finansowanie z EBI (pożyczka EBI na rzecz efektywności 

energetycznej), 

3) specjalistyczne usługi eksperckie dla pośredników finansowych w celu wspar-

cia wdrażania instrumentu PF4EE (Expert Support Facility). 

W ramach Programu LIFE przeznaczono 80 mln EUR na sfinansowanie 

ochrony przed ryzykiem kredytowym i usług wsparcia ekspertów. EBI wykorzysta 

tę kwotę, udostępniając co najmniej 480 mln EUR na finansowanie długoterminowe. 

6. Podsumowanie 

Racjonalne wykorzystanie zasobów i ich ochrona, w trosce o obecne i przyszłe 

pokolenia, są podstawą polityki ekologicznej państwa. System finansowania działań 

i inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmuje źródła krajowe i zagraniczne. 

                                                           
204 https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-life/ [dostęp: 12.11.2019]. 
205 https://www.eib.org/en/products/blending/pf4ee/index.htm [dostęp: 12.11.2019]. 
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Podstawą finansowania inwestycji ze środków krajowych są fundusze ekolo-

giczne, które są instrumentem finansowym i narzędziem organizacyjnym wspie-

rającym realizację polityki ekologicznej państwa. Finansowanie inwestycji 

proekologicznych pochodzi również z kredytów i pożyczek udzielanych przez 

banki, w tym Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Należy również uwzględnić środki własne inwestorów. Istotnym źródłem finan-

sowania inwestycji proekologicznych są środki zagraniczne, w tym pochodzące 

z Unii Europejskiej. Zalicza się do nich przede wszystkim pięć funduszy unijnych 

oraz program LIFE. Szczególne znaczenie w realizacji inwestycji w Polsce odgry-

wają krajowe i regionalne programy operacyjne. W ramach Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest dziewięć osi priorytetowych, 

w tym ochrona środowiska, na którą alokowano 3,5 mld euro w latach 2014–2020. 

Program LIFE jest, jako jedyny, w całości poświęcony ochronie środowiska 

i zmianom klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania 

wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym 

zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów 

dotyczących środowiska w tym przyrody. Na okres lat 2014–2020 przydzielono 

3,4 mld euro na realizację działań w zakresie środowiska i klimatu. 

7. Bibliografia 

1. Materiały źródłowe na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

[dostęp: 20.11.2019]. 

2. Materiały źródłowe na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/easme/en/section/li 

fe/life-history-life; [dostęp: 12.11.2019]. 

3. Materiały źródłowe na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/food-farming-fishe 

ries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development [dostęp: 20.11.2019]. 

4. Materiały źródłowe na stronie internetowej https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/ 

funding/cohesion-fund/ [dostęp: 20.11.2019]. 

5. Materiały źródłowe na stronie internetowej https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/ 

funding/social-fund/ [dostęp: 20.11.2019]. 

6. Materiały źródłowe na stronie internetowej https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/ 

program-life/ [dostęp: 12.11.2019]. 

7. Materiały źródłowe na stronie internetowej https://www.eib.org/en/products/blending 

/ncff/in-a-nutshell/index.htm [dostęp: 12.11.2019]. 

8. Materiały źródłowe na stronie internetowej https://www.eib.org/en/products/blending 

/pf4ee/index.htm [dostęp: 12.11.2019]. 

9. Materiały źródłowe na stronie internetowej /https://www.europarl.europa.eu/ [dostęp: 

20.11.2019]. 

10. Ministerstwo Klimatu, strona internetowa https://www.gov.pl/web/klimat/poiis, [dostęp: 

20.11.2019]. 

11. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko materiały źródłowe na stronie inter-

netowej, http://pois.gov.pl [dostęp: 20.12.2019]. 



126 

12. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2017, COM (2017) 642 

final, strona internetowa https://eur-lex.europa.eu/ [dostęp 22.11.2019] 

13. Sprawozdanie z wdrażania POIiŚ 2014–2020 za 2018 r., Warszawa 2019, storna internetowa 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/raporty/sprawozdania/ [dostęp: 20.11.2019]. 

14. System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 2013. 

  



127 

lic. Tomasz Bałdyga, lic. Karolina Bychto 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Funkcjonowanie organizacji studenckich w czasie edukacji 

zdalnej w Polsce 

Słowa kluczowe: organizacja, koło naukowe, praca zdalna 

Streszczenie 

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcje funkcjonowania organizacji w for-

mule pracy zdalnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Za przykład posłużyły 

organizacje studenckie działające jako koła naukowe na uczelniach wyższych w Polsce. 

Do szczegółowej analizy zostały wykorzystane wyniki badań przeprowadzone wśród stu-

dentów jednej z organizacji studenckich oraz źródła wtórne. Celem badań było określenie 

możliwości funkcjonowania kół naukowych w czasie lockdown'u i edukacji w formie 

online oraz zebranie wskazówek dotyczących wykorzystania potencjalnych możliwości 

narzędzi IT. 

1. Wstęp 

Organizacja to pojęcie, które może być rozumiane wielorako. Można przyjąć, 

że to przemyślany proces, który poprzez zaplanowane działania prowadzi do 

określonych rezultatów. Można ją również rozumieć jako zbiór dwóch bądź więcej 

ludzi, którzy poprzez szczegółową analizę dążą do osiągnięcia zdefiniowanego 

poprzednio celu, którym może być korzyść w postaci materialnej bądź niematerialnej. 

Organizacje, przede wszystkim pozarządowe, powstają, aby realizować ważne 

dla społeczeństwa cele. Ich skuteczne funkcjonowanie jest uzależnione od osób 

współpracujących bądź zatrudnionych, których zadaniem jest wykonywanie 

konkretnych prac206. Szczególnym przykładem organizacji, które spełniają oba 

przytoczone znaczenia są szkoły wyższe, a w ich ramach do najczęściej wybiera-

nej formy zrzeszania studentów należą koła naukowe207. 

Szkolnictwo wyższe w Polsce jest ostatnim, fakultatywnym etapem edukacji 

po ukończeniu szkoły średniej. Umożliwia uzyskanie tytułu naukowego, który jest 

zarazem wyróżnieniem za poświęcone lata studiów, ale też zaświadczeniem posiadanej 

                                                           
206 I. Dembicka-Starska (red.), Ludzie w organizacji pozarządowej. Jak zarządzać zasobami ludz-

kimi, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2018, s. 15. 
207 P. Bartkowiak, Różnicowanie oferty edukacyjnej ekonomicznej szkoły wyższej jako przesłanka opóź-

nienia wejścia w fazę spadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (165), 

Poznań 2011, s. 74–89. 
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wiedzy uzyskanej w ciągu wielu lat. Na koniec 2019 r. na uczelniach w Polsce 

kształciło się ok. 1 230,3 tys. osób, z czego 73,3% studentów uczęszczało do 

uczelni publicznych.208 Wśród nich coraz więcej osób zaangażowanych jest w dzia-

łania organizacji studenckich, które znajdują swoje odzwierciedlenie również w pu-

blikacjach naukowych.209 

Celem publikacji jest ocena funkcjonowania organizacji pozarządowych, w szcze-

gólności studenckich kół naukowych w sytuacji koniecznej pracy zdalnej, moż-

liwości, które mogą wykorzystać w obecnej sytuacji, a także wyciągnięcie wnio-

sków z przeprowadzonych badań. Analiza została przeprowadzona na podstawie 

własnych wyników badań oraz źródeł wtórnych dotyczących studenckich kół 

naukowych w Polsce. 

1.1. Koła naukowe jako forma działalności organizacji  

Organizacja to wielość części, gdzie każda z nich dąży do osiągnięcia celu 

a utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom. Zarazem przystosowuje się do 

środowiska zewnętrznego, przez to jest w stanie utrzymać wzajemne powiązanie 

między wszystkimi częściami210. Jest to złożony system, który umożliwia realiza-

cje celów, które nie były by możliwe bez odpowiedniego przygotowania i narzę-

dzi. Celem klasycznych organizacji w gospodarce rynkowej jest – w zależności 

od przyjętej strategii – maksymalizacja korzyści płynących ze wzrostu wartości 

organizacji bądź maksymalizacja zysku netto, który przekłada się na możliwe 

korzyści finansowych w postaci dywidend.  

Poza organizacjami skupionymi na korzyściach ekonomicznych funkcjonują 

też takie, które swój główny cel skupiają na korzyściach społecznych. Są to 

organizacje pozarządowe (ang. non governmental organisation, NGO), określane 

często jako III. filar. Są to wszystkie podmioty nie związane z administracją pu-

bliczną, nie będące jednostkami administracyjnymi a ich działalność nie jest 

nastawiona na korzyści finansowe211. Uniwersytety, szkoły wyższe i tym podobne 

organizacje spełniają dwa podstawowe zadania w procesie edukacji społeczeń-

stwa. Jako pierwszą można wyróżnić funkcję dydaktyczną, której głównym celem 

jest edukacja młodego społeczeństwa. Jest to możliwe dzięki zaplanowanemu 

programowi nauczania, który uwzględnia profil zawodowy studenta i jest oparty 

na dorobku naukowym całego świata. Jest ona realizowana w formie stacjonarnej 

                                                           
208 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademi 

ckim-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html. 
209 A. Taraska, K. Woźniak, N. Zaradna, Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych jako spo-

sób rozwoju organizacji Enactus UEP, Development of regions and organizations. Foreign Invest-

ments – chances and dangers, Lublin 2018, s. 226–233. 
210 K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s.10. 
211 R. Niecikowska (red.), Pakiet startowy. Poradnik dla nowo powstałych organizacji pozarządo-

wych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2020, s. 9. 
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podczas wykładów, ćwiczeń, laboratoriów czy też spotkań poza ustalonymi go-

dzinami zajęć. Druga funkcja związana jest de facto z działalnością pozadydak-

tyczną, która uwzględnia aspekt praktyczny w edukacji. Jest ona realizowana 

w ramach różnych aktywności „po zajęciach” podejmowanych przez studentów. 

Pozadydaktyczna działalność uczelni jest dla studentów fakultatywna, ponieważ 

wymaga od nich aktywności, która bezpośrednio nie wpływa na przebieg ich 

edukacji. Wymaga od nich aktywności i inicjatywy, która skutkuje korzystnymi 

co do zasady działaniami. Realizacją pozadydaktycznej funkcji uczelni wyższych 

zajmują się organizacje studenckie212. 

Studenckie koła naukowe (skrót: SKN) to najczęściej wybierana forma 

zrzeszania studentów na polskich uczelniach w ramach organizacji studenckich213. 

W Polsce funkcjonuje niezliczona ilość organizacji studenckich, które w zależno-

ści od uczelni najczęściej funkcjonują w formie koła naukowego, które pozwala 

budować zaangażowanie społeczne na studiach214. Wiele z nich to organizacje będące 

na poziomie ogólnopolskim, bądź międzynarodowym z lokalnymi oddziałami na 

poszczególnych szkołach wyższych. Największe z nich to przede wszystkim: 

 Parlamenty i samorządy studenckie, 

 Akademicki Związek Sportowy (www.azs.pl), 

 Niezależne Zrzeszenie Studentów (www.nzs.pl), 

 Erasmus Student Network (www.esn.pl), 

 Association Internationale des étudiants en Sciences économiques et Com-

merciales (AIESEC) (www.aiesec.pl), 

 Enactus (www.enactus.pl). 

Koło naukowe to jedna z dostępnych dla studentów forma możliwości realiza-

cji celów rozwojowych. Poza nimi, studenci mogą osiągać podobne korzyści 

podczas praktyk studenckich, pracując równolegle ze studiami bądź podejmować 

działalność w formie wolontariatu215. Szczegółowego podziału zadań kół nau-

kowych podjęli się Boryczko i Kurcz216, dzieląc je na trzy grupy: 

1) zadania naukowe (związane z pogłębianiem wiedzy i rozwojem kompeten-

cji zawodowych),  

2) zadania społeczne (związane z umiejętności interpersonalnych oraz budo-

waniem relacji przyjacielskich i zawodowych), 

                                                           
212 D. Migdał, Pomiar satysfakcji studentów z uczestnictwa w organizacji studenckiej AIESEC, Prace 

magisterskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020. 
213 M. Smużewska, Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian 

zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45), Poznań 2015. 
214 https://compress.edu.pl/e-wydania/item/zaangazowanie-spoleczne-na-studiach-samorzad-i-

organizacje-studenckie. 
215 B. Kurzyk, Model organizacji koła naukowego a rozwój praktycznych kompetencji studentów. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 129–141. 
216 B. Boryczko, L. Kurcz, Studenckie koła naukowe jako element wspomagający proces nauczania 

na wyższej uczelni, Edukacja ustawiczna dorosłych, Radom 2014, s. 101–108. 
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3) zadania kształtujące sylwetkę absolwenta (czyli kształtowania cech osobo-

wych atrakcyjnych dla potencjalnych pracodawców). 

Podział ten wskazuje, iż koła naukowe nie skupiają się głównie na działalności 

stricte naukowej. Interdyscyplinarność kół buduje w studentach przede wszystkim 

kompetencje interpersonalne ze względu na styczność z podmiotami niezwiąza-

nymi bezpośrednio z ośrodkami naukowymi. Niemniej jednak, z racji przy-

należności do szkoły wyższej, członkowie i zarządy kół potwierdzają tym samym 

swoje szerokie umiejętności w wielu dziedzinach nauki, dzięki czemu stają się 

bardziej konkurencyjni na rynku pracy.  

Przykładem interdyscyplinarności organizacji studenckich jest międzynaro-

dowa organizacja Enactus. Jest to organizacja non profit, która skupia 72 000 

studentów na ponad 1730 uniwersytetach w 37 krajach na świecie217. Działalność 

organizacji polega na tworzeniu projektów o charakterze społeczno-biznesowym, 

które mają mieć pozytywne oddziaływanie na lokalne społeczności oraz środowi-

sko. W Polsce funkcjonuje 16 aktywnych zespołów, które zrzeszają około 650 

studentów. Jest to jedna z największych organizacji, która łączy świat akademicki 

ze światem biznesu.  

1.2. Wykorzystanie pracy zdalnej w organizacjach 

Praca zdalna jest alternatywną formą wykonywania pracy. Została rozpo-

wszechniona w ciągu ostatnich czterdziestu lat i wykorzystuje rozwiniętą infra-

strukturę techniczną, umożliwiającą szybki przesył danych. Praca oparta na 

wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ang. ICT–

mobile work), inaczej praca zdalna, to praca wykorzystująca współczesne 

technologie informacyjne takie jak wirtualne sieci prywatne (ang. Virtual Private 

Network, VPN), komputery, laptopy i Internet. Jest ona wykonywana stale lub 

częściowo poza główną siedzibą organizacji218. 

Pojęcie praca zdalna ma swoje początki w latach 80. XX w.. Początkowo 

określana była mianem telepracy a stoi za tym amerykański fizyk Jack Nilles, 

który pracował zdalnie nad jednym z projektów realizowanych dla NASA. 

Telepraca miała być odpowiedzią pracodawców na trwający kilka lat kryzys na 

rynku paliwowym. Praca ta była przedstawiana jako korzyść dla pracowników ze 

względu na brak konieczności ponoszenia kosztów paliwa.219 Wykorzystywanie 

tej formy pracy w funkcjonowaniu organizacji budzi wiele kontrowersji. Pomimo 

oporów co do zezwalania pracownikom wykonywania obowiązków poza miej-

scem pracy, zyskuje ona na popularności. Wielu pracodawców daje możliwość, 

 

                                                           
217 https://enactus.org/who-we-are/our-story/. 
218 E. Ziemba M. Jadamus-Hacura, T. Papaj, M. Eisenbardt, D. Descours, Czynniki sukcesu i poziomu 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014. 
219 https://hrbusinesspartner.pl/artykul/praca-zdalna-w-polsce-jeszcze-przywilej-czy-juz-standard. 



131 

zarówno wielu pracowników korzysta z przywileju pracy zdalnej widząc w tym 

potencjalne korzyści dla obu stron (wyk. 1.). Jako najważniejsze korzyści 

wynikające z zastosowania pracy zdalnej w organizacji pracownicy wyróżniają: 

 unikanie dojazdów do pracy i stania w korkach, 

 oszczędność w związku z brakiem konieczności dojazdu, 

 wyższą produktywność i koncentracje na pracy, 

 równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, 

 elastyczność co do wyboru formy pracy w danym dniu. 

Oszczędności czasu i pieniędzy przekładają się na większe zadowolenie 

z pracy pracowników. Zarazem Wyższa efektywność pracowników jest pożądana 

przez pracodawców. W dobie pandemii olbrzymią korzyścią jest również ochrona 

zdrowia, która ze względu na ograniczenie kontaktów międzyludzkich poprzez 

pozostanie w miejscu zamieszkania, minimalizuje ryzyko zachorowania i niedy-

spozycyjności pracownika w dłuższym okresie. Pomimo wymienianych korzyści 

praca zdalna niesie ze sobą potencjalne wady, z którymi muszą zmierzyć się 

pracownicy. Jako najczęściej wymieniane są zwiększona dostępność pracownika, 

co może skutkować wydłużonym czasem pracy oraz utrudnione utrzymanie 

work–life balance. Jednocześnie pracownik jest zmuszony i zobowiązany do 

samoorganizacji pod kątem czasu pracy i jej zakresu220. 

 
Wyk. 1. Wykorzystanie pracy zdalnej w organizacjach na świecie. 
Źródło: oprac. własne na podst. „Global State of Remote Work 2018”, Owl Labs 

1.3. Funkcjonowanie kół naukowych w warunkach „nowej normalności” 

Koła naukowe przez wiele lat funkcjonowały w formie stacjonarnej, działając 

głównie w obrębie uczelni, na której zostały zarejestrowane bądź miasta, w któ-

rym dana uczelnia ma swoją siedzibę. Forma ta umożliwiała prosty kontakt na  

 

                                                           
220 https://www.owllabs.com/state-of-remote-work/2018. 
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linii opiekun – członkowie koła. Ponadto możliwym było organizowanie różnego 

rodzaju wykładów czy też szkoleń w ramach podnoszenia kompetencji członków, 

które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów.  

Większość kół działała na zasadzie kontaktu bezpośredniego, który ułatwiał 

realizację założonych celów. Organizacje takie jak koła naukowe zostały posta-

wione przed faktem dokonanym w związku z zamknięciem głównych siedzib ich 

działalności. Wymusiło to na nich dostosowanie się do nowej, niekorzystnej z 

pozoru sytuacji. Ostatnie wydarzenia związane z pandemią wywołaną wirusem 

COVID–19 zmusiły wiele organizacji – zarówno publicznych i prywatnych – do 

zmiany stylu funkcjonowania.  

Aby spełnić stawiane przed nimi wymagania dotyczące ogólnej blokady (ang. 

lockdown) popularną formą pracy organizacji stała się forma zdalna. Z tego 

powodu pojawiły się nieznane dotąd dylematy dotyczące działalności pozady-

daktycznej uczelni. Brak możliwości organizacji imprez masowych takich jak 

konferencje czy sympozja utrudniają rozwój studentów w zakresie innym niż wyni-

kającym z programu nauczania. Ponadto pojawiają się wątpliwości co do dalszego 

funkcjonowania organizacji studenckich i korzyści płynących z przynależności.  

2. Założenia badawcze 

W dniach 3 – 9 kwietnia 2020 r. zostało przeprowadzone badanie dotyczące 

funkcjonowania organizacji studenckich w czasie pandemii. Zostało ono prze-

prowadzone na grupie studentów należących do organizacji studenckiej „Enactus” 

działających jako organizacje studenckie na uczelniach w Polsce. Dobór grupy 

był celowy ze względu na różnorodność w stylach zarządzania oraz liczebności 

zespołów. Celem badania było sprawdzenie jak radzą sobie członkowie i liderzy 

organizacji oraz w jaki sposób technologia pomaga kontynuować działalność 

w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Rezultatem badania jest raport stworzony 

przy współpracy koła naukowego Enactus działającego przy Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu oraz Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej 

przez Studentów.  

3. Wyniki badań i dyskusja 

Dla liderów i członków kół naukowych największymi problemami okazały się: 

spadek motywacji zespołu oraz brak zaangażowania w działalność na rzecz całej 

organizacji. Powodem jest brak kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za podział 

zadań. Negatywnie odbierany jest brak możliwości spotkań, przez co funkcjonu-

jące projekty nie są w stanie rozwijać się.  
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Współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne dają możliwość 

przeciwdziałać skutkom ubocznym spowodowanym brakiem komunikacji, jeżeli 

nie wynika to z celowych działań bądź zaniedbań ze strony liderów. Umożliwiają 

szybką i bezproblemową komunikację na każdym poziomie organizacji (wyk. 2.). 

Co więcej, w organizacjach działających w projektach w fazie preinkubacji, 

zauważalna jest stagnacja, a w skrajnych przypadkach regres. Spowodowane jest 

to brakiem możliwości testowania rozwiązań w środowisku umożliwiającym 

przeprowadzenie prób, na przykład laboratoria. Przystosowanie się do nowej 

sytuacji co do zasady wymaga stosunkowo szybkich działań, aby utrzymać swoją 

konkurencyjność.  

 
Wyk. 2. Wykorzystanie komunikatorów w organizacji studenckiej w czasie epidemii. 
Źródło: oprac. własne na podst. „Praca online w zespołach projektowych Enactus”, Fundacja na 

rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów. 

Zdecydowana większość działających w tego typu organizacjach to ludzie młodzi, 

dlatego też chętnie wykorzystują nowoczesne technologie i aplikacje do ko-

munikacji w organizacji. Utrzymywanie stałego kontaktu budzi w nich poczucie 

przynależności a to przekłada się na wzrost motywacji i chęci do działania. Jed-

nakże wymaga to dużego wkładu pracy ze strony osób zarządzających organizacją.  

Ważnym jest, aby wszystkie działania, które pozwolą zapobiec ewentualnym 

negatywnym skutkom były zaimplementowane stosunkowo szybko. Dzięki odpo-

wiednim nakładom pracy i współpracy pomiędzy osobami decyzyjnymi a orga-

nami wykonawczymi, organizacja jest w stanie utrzymać swoją konkurencyjność. 

W skrajnych przypadkach, szybko podjęte działania naprawcze umożliwiają nad-

robienie ewentualnych zaległości. Aby zapobiec spadkowi motywacji i zaan-

gażowania w pracę liderzy podejmowali szereg działań mających przeciwdziałać 

temu zjawisku. Trudna sytuacja dotyka każdy aspekt funkcjonowania organizacji. 

Brak możliwości rozwoju projektów bądź samorozwoju budzi wątpliwości co do  
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dalszego funkcjonowania. Pomimo niekorzystnych warunków członkowie orga-

nizacji dostrzegają zaangażowanie w pracę liderów i wspierają ich w tym. Za 

najważniejsze działania liderów członkowie uznają: 

 utrzymywanie stałego kontaktu z członkami zespołów, 

 równy i sprawiedliwy podział zadań, 

 poszukiwanie dostępnych możliwości oferowanych przez inne organizacje. 

Przejście w tryb pracy online otworzyło przed organizacjami nowe możliwo-

ści, które nie były rozpowszechnione w takim stopniu, jak przed pandemią. Wiele 

organizacji rządowych i pozarządowych uruchomiło wiele programów i kursów 

umożliwiających samokształcenie poprzez webinaria czy kursy online. Takie dzia-

łania pozwoliły organizacjom utrzymać dotychczasowe zaangażowanie, niekiedy 

zachęciło do wzmożonej aktywności i działalności na rzecz koła (wyk. 3.). 

Ponadto, mimo braku wydarzeń organizowanych stacjonarnie przez uczelnie, 

studenci byli w stanie podnieść swoje kompetencje w obszarach z kręgu ich zain-

teresowań. Dużą popularnością cieszą się bezpłatne platformy e-learningowe 

udostępniane przez różne instytucje. Przykładem tego rodzaju formy edukacji jest 

"Akademia PARP” stworzona i udostępniona przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Z badania wynika, iż cieszyła się ona dużym zainteresowa-

niem a uczestniczący w niej studenci uczestniczyli w kursach dotyczących 

marketingu internetowego, umiejętności interpersonalnych i negocjacji w biznesie. 

 
Wyk. 3. Zaangażowanie członków organizacji w jej rozwój od wybuchu pandemii 
Źródło: oprac. własne na podst. „Praca online w zespołach projektowych Enactus”, Fundacja na 

rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło sformułować wskazówki, którymi mogą 

kierować się liderzy, zarówno kół naukowych jak i zespołów projektowych. Wska-

zówki te mogą uchronić organizacje przed niekorzystnymi sytuacjami w trakcie 

dostosowywania się do pracy zdalnej. Jako punkty obowiązkowe pracy w tej 

formule jest przede wszystkim obowiązkowe utrzymywanie kontaktu z zespołem. 

Kontakt to nie wszystko, aby był on skuteczny potrzeba jest dialogu. Umiejętność 

aktywnego słuchania jest bardzo pożądana u liderów w organizacjach, które chcą 
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osiągnąć sukces. Dzięki temu członkowie są w stanie konsultować swoje działania 

i czują się częścią zespołu. Są oni zmotywowani, pozwala to wykorzystać ich 

potencjał do tworzenia nowych koncepcji i wdrażania ich w życie. Ważnym jest, 

aby nie zamykać się na nowe doświadczenia i korzystać z dostępnych zasobów 

materialnych i ludzkich. Współpraca na każdym szczeblu organizacji pozwala na 

osiągnięcie efektu synergii, który często jest pożądany przy pracy projektowej 

i potwierdza to wskazania literaturowe w tym zakresie.  

4. Wnioski 

Praca zdalna, pomimo wielu korzyści płynących z jej wykorzystania, musi być 

procesem przemyślanym i przygotowanym pod każdym względem. Kluczową 

rolę w tym procesie odgrywają liderzy zespołów, którzy niejako odpowiadają za 

sprawne funkcjonowanie organizacji, zarówno na uczelni jak i w domowym 

zaciszu w trakcie e-learningu. Nagłe, konieczne zmiany mogą negatywnie wpły-

wać na nastroje organizacji. Niekorzystne warunki, w których przyszło zmierzyć 

się organizacjom studenckim postawiło je w trudnej sytuacji, która wymagała 

szybkich i zdecydowanych działań. Szkoły wyższe, będące w większości przy-

padków organizatorem procesu pozadydaktycznego, postawione były w stanie 

wyższej konieczności ze względu na ogólnokrajowe obostrzenia. Lockdown nie 

musi oznaczać stagnacji. Jest to okazja zmierzenia się z nową sytuacją i przygo-

towania się na każdą okoliczność. Należy traktować ją jako cenną lekcję, a zarazem 

umiejętność dostosowania się na różne, możliwe scenariusze. Przedstawione 

w artykule wyniki, wskazują, że konieczna jest kontynuacja badań dotyczących 

wykorzystania narzędzi do pracy zdalnej w organizacjach studenckich i szerzej 

w innych podmiotach należących do sektora III.  
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Indywidualizacja terapii poprzez dostosowanie podłoża 

maściowego i zawartości mentolu w preparatach półstałych 

z salicylanem metylu  

Słowa kluczowe: Indywidualizacja terapii, leczenie bólu, receptura apteczna 

Streszczenie 

Receptura apteczna daje wiele możliwości dla indywidualizacji terapii pacjenta. 

W celu wykorzystania potencjału kastomizacji zaprojektowano maści przeciwbólowe o skła-

dzie, który jest łatwy do odtworzenia. Wszystkie wytworzone maści zostały poddane 

badaniom zalecanym dla półstałych postaci leku. Dokonano trzech pomiarów i obliczono śred-

nią w celu uzyskania dokładnych wyników. Oceniono dostępność farmaceutyczną salicylanu 

metylu z wytworzonych maści. Przeprowadzono badanie uwalniania substancji czynnej 

określanej, jako API ang. (active pharmaceutical ingredient) do płynu akceptorowego przez 

półprzepuszczalną błonę. Ilość uwolnionej API w badaniu zmierzono metodą spektrofotome-

tryczną. Rozsmarowywalność maści wyznaczono poprzez pomiar pola powierzchni, jaką 

zajmie maść pod naciskiem płytki nakrywkowej i odważnika o określonej masie. 

Badanie potencjometryczne pozwoliło na określenie ilości jonów wodorowych 

w maści, czyli wartość pH. 

Po dokonaniu analizy wyników, które otrzymano podczas badania efektywności 

uwalniania stwierdzono, że najszybciej oraz w największej ilości salicylan metylu został 

uwolniony z preparatu o formulacji F2, natomiast najmniej i najwolniej uwalniał się 

z preparatu F6. Uwalnianie API z maści F2 osiągnęło wyższe wartości niż wartości dla 

maści FX i preparatu aptecznego Bengay. Uwalnianie substancji leczniczej z badanych 

maści z dużym prawdopodobieństwem zachodzi zgodnie z kinetyką równania Higuchiego. 

Zaobserwowano równomierny wzrost ilości uwolnionego salicylanu metylu w funkcji 

czasu bez wejścia w fazę plateu. Powyższe wskazuje, że preparaty zapewniają ciągłe 

uwalnianie substancji leczniczej. 

Kolejne badanie pozwoliło określić rozsmarowywalność maści. Największą rozciągliwo-

ścią charakteryzował się preparat o formulacji F4 zawierający, jako podłoże maść cholestero-

lową. Kolejne najwyższe wartości otrzymano dla preparatów FX i F2. Podczas badania 

rozciągliwości dla maści F3, F5, F6 zaobserwowano pojawienie się rozwarstwienia faz.  

Podczas określania pH maści uzyskano wartości, które są zgodne z normą, jaką stawia 

się preparatom półstałym stosowanym na skórę. 
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1. Wstęp 

Współcześnie receptura apteczna daje wiele możliwości do indywidualizacji 

terapii pacjentów. Leki recepturowe są wykonywane według recepty lekarskiej221. 

Lekarz przepisując lek recepturowy może odpowiednio dobrać składniki prepa-

ratu, mając na uwadze indywidulane cechy chorego oraz stopień rozwoju choroby. 

Zawartość substancji czynnych reguluje Farmakopea Polska. Rodzaj oraz ilość 

substancji pomocniczych może wpływać na cechy danego preparatu. W przypadku 

maści będą to konsystencja, rozciągliwość, lepkość oraz dostępność far-

maceutyczna substancji czynnej. Dzięki doświadczeniom zdobytym na prze-

strzeni lat receptura apteczna osiągnęła poziom, który pozwala stosować tę formę 

produkcji leków w leczeniu pacjentów oraz umożliwia dobór niepowtarzalnej 

terapii dla danego przypadku222. 

Według dostępnego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego o Stanie 

Zdrowia Ludności Polski w 2014 r. najczęstszą dolegliwością podawaną przez 

respondentów był ból dolnej części pleców. Schorzenie to zgłaszała ponad jedna 

czwarta kobiet oraz co piąty mężczyzna. W porównaniu z opracowaniem GUS dla 

2009 r. częstotliwość występowania bólu dolnej partii pleców wzrosła. W 2009 r. 

18,5% mężczyzn oraz o 24,4% kobiet zgłaszało tę dolegliwość, jako chorobę 

przewlekłą. Natomiast w 2014 r. uskarżało się na nią 21,2% mężczyzn oraz 28,4% 

kobiet (Tab. 1.)223. 

Obserwuje się również wzrost zgłaszanych schorzeń bólowych szyi (karku). W 2014  r. 

13,0% mężczyzn zgłosiło ich występowanie o 4,8% więcej niż w  roku 2009. Ból szyi 

(karku) w roku 2014 zgłosiło 21,0% kobiet o 6,5% więcej niż w roku 2009224.  

Tab. 1. Najczęściej występujące schorzenia przewlekłe w Polsce (dane GUS 2014 r.) 
Mężczyźni W% Kobiety W% 

Bóle dolnej partii pleców 21,2 Bóle dolnej partii pleców 28,4 

Wysokie ciśnienie krwi 20,7 Wysokie ciśnienie krwi 25,2 

Bóle szyi (karku) 13,0 Bóle szyi (karku) 21,0 

Bóle środkowej partii pleców 12,9 Choroba zwyrodnieniowa stawów 19,6 

Choroba zwyrodnieniowa stawów 10,3 Bóle środkowej partii pleców 19,0 

Źródło: oprac. własne na podst.: M. Piekarzewska, R. Wieczorkowski, A. Zajenkowska-Kozłowska, 

Stan Zdrowia Ludności Polski w 2014 r., GUS, Warszawa, 2016. 

                                                           
221 Art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z r. nr 2004, poz. 210). 
222 R. Jachowicz, Receptura apteczna, PZWL, Warszawa, 2015, s. 10–30.  
223 M. Piekarzewska, R. Wieczorkowski, A. Zajenkowska-Kozłowska, Stan Zdrowia Ludności Polski w 2014 r., 

GUS, Warszawa, 2016. 
224 N. Koehne, B. Lednicki, M. Piekarzewska, R. Wieczorkowski, A. Zajenkowska-Kozłowska, Stan Zdrowia 
Ludności Polski w 2009 r., GUS, Warszawa, 2011. 
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Bólem nazywamy uciążliwe odczucie zmysłowe oraz emocjonalne, świadczące 

o postępującym uszkodzeniu tkanek. Rodzaje bólu możemy sklasyfikować według: 

 czasu jego trwania (ostry lub przewlekły), 

 patomechanizmu (receptorowy, neuropatyczny lub mieszany), 

 miejsca odczuwania (miejscowy uogólniony)225. 

Ból nieleczony lub leczony w sposób nieskuteczny może powodować 

szkodliwe zmiany w funkcjonowaniu organizmu na przykład wstrząs, lub obni-

żoną odporność. Zaobserwowano również niekorzystny wpływ bólu na prawi-

dłowe funkcjonowanie pacjentów oraz ich jakość życia226.  

Leczenie bólu pleców, szyi zazwyczaj polega na zastosowaniu farmakoterapii 

doustnej, ale również na korzystaniu z preparatów zewnętrznych maści, kremów 

i żeli czy nawet plastrów. Preparaty do stosowania zewnętrznego oprócz analgety-

ków, na przykład niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą zawierać inne 

substancje chemiczne o działaniu rozgrzewającym lub chłodzącym. Maści, kremy 

i żele przeciwbólowe są sprzedawane bez recepty i należą do grupy leków 

określanych jako OTC ang. (Over the Counter). Dobrym odpowiednikiem dla tych 

produktów mogą być leki recepturowe wykonywane w aptece przez farmaceutę 

zgodnie z zapisem umieszczonym na recepcie lekarskiej. Zaletą leków recepturo-

wych jest fakt, że lekarz może dostosować skład preparatu do indywidualnych 

potrzeb pacjenta, zapisując na przykład substancje czynne w odpowiedniej dawce 

i uzupełniając je o konkretne substancje pomocnicze. Leki recepturowe są dostoso-

wane do konkretnych potrzeb pacjenta takich jak wiek, dolegliwość, stopień 

zaawansowania choroby oraz alergie. Istotną zaletą leków recepturowych jest 

również ich niska cena. Opłata za lek recepturowy o pojemności 100 g wynosi 13,0  zł 

natomiast preparaty gotowe są dużo droższe i wystarczają na krótki czas terapii227.  

Opracowane receptury maści mogą być dobrą alternatywą dla gotowych 

produktów dostępnych w aptekach. Przepisy według, których wykonano leki 

recepturowe znajdują się w Farmakopei Polskiej228.  

Celem badania było: 

 Zastosowanie receptur z użyciem salicylanu metylu oraz składników łatwo 

dostępnych w recepturze, 

 Zbadanie wpływu podłoża na uwalnianie salicylanu metylu do płynu 

akceptorowego, 

 Porównanie wykonanych maści z preparatem gotowym Bengay229. 

                                                           
225 J. Dobrogowski (red.) Ból i jego leczenie, Springer PWN, Warszawa, 1999. 
226 L. Wołowicka, Anestezjologia i intensywna opieka – Klinika i pielęgniarstwo, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa, 2007. 
227 K. Szalonka, M. Cisowska, P. Koziara, Rola apteki a świadomość i racjonalność konsumpcji leków w Polsce 

w świetle badań, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2011, 54, 40–53. 
228 Farmakopea Polska XI, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, 2017. 
229 https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=927 [dostęp: 01.07.2020]. 
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2. Patomechanizm przewlekłego bólu 

Ból określamy, jako przewlekły, gdy pacjent odczuwa dolegliwości dłużej niż 

3 miesiące. Jakość życia pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego jest 

obniżona i obejmuje nie tylko zaburzenia fizjologiczne, ale również psycholo-

giczne i społeczne. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania 

w tomografii komputerowej znaleziono neurofizjologiczną różnicę pomiędzy bólem 

ostrym i przewlekłym. U chorych z bólem przewlekłym zaobserwowano zmniej-

szony przepływ krwi przez rozległe obszary wzgórza w porównaniu z  pacjentami 

uskarżającymi się na ból ostry, u których przepływ krwi w tym rejonie mózgu był 

zwiększony230.  

3. Leczenie bólu pleców w okolicy lędźwiowo-krzyżowej 

Leczenie pacjentów zgłaszających występowanie bólu w dolnej partii pleców 

polega na zastosowaniu następujących metod: fizykoterapii oraz farmakoterapii. 

Fizykoterapia to manualne zabiegi wykonywane przez fizjoterapeutę, takie jak 

masaż lub inne techniki wykorzystywane podczas rehabilitacji. Pozytywne efekty 

w uśmierzaniu bólu przynosi również kinezyterapia, czyli wykonywanie przez 

pacjentów odpowiednich ćwiczeń. Metody związane z leczeniem farmakologicznym 

możemy podzielić na zastosowanie preparatów doustnych takich jak tabletki, kap-

sułki lub/oraz preparatów zewnętrznych: maści, kremów czy żeli przeciwbólowych231.  

3.1. Farmakoterapia doustna 

Farmakoterapia leczenia bólu opiera się na zastosowaniu niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych (NLPZ) i glikokortykosteroidów. Podczas nasilenia bólu 

można zastosować doustnie analgetyki opioidowe. Pacjentowi można podać 

również leki miorelaksacyjne, obniżające napięcie mięśniowe. Niesteroidowe leki 

przeciwzapalne są najczęściej stosowaną grupą leków do uśmierzania bólu 

mięśniowo-szkieletowego. Są to związki o różnorodnej budowie chemicznej 

mające działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Mecha-

nizm ich działania polega na obniżeniu poziomu prostaglandyn i tromboksanu 

poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Niesteroidowe 

leki przeciwzapalne mogą być aplikowane w postaci doustnej lub być stosowane 

zewnętrznie, jako maści, żele czy plastry, aby w ten sposób uśmierzać ból. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne ze względu na mechanizm działania dzielimy 

na następujące grupy: 

                                                           
230 R. M. Bennett, Emerging concepts in the neurobiology of chronic pain: evidence of abnormal sensory pro-

cessing in fibromyalgia, Mayo Clin. Proc, 1999, 74, s. 385–398. 
231 J. C. Tan, Practical manual of physical medicine and rehabilitation: diagnostic, therapeutics and basic Pro-
blems, St. Louis, 1998, s. 133–55, 321–85. 
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 NLPZ I generacji hamujące preferencyjnie cyklooksygenazę COX-1 (kwas 

acetylosalicylowy, ketoprofen, indometacyna) lub hamujące COX-1 i COX-

2 (diklofenak, ibuprofen, naproksen, nabumeton), 

 NLPZ II generacji hamujące COX-2 (w mniejszym stopniu COX-1) (meloksy-

kam, nimesulid), 

 NLPZ III generacji wybiórczo hamujące COX-2 (koksyby na przykład 

celekoksyb) 232. 

Glikokortykosteroidy działają przeciwzapalnie oraz immunosupresyjnie, 

hamując fosfolipazę A2. Przez swoje ogólne działanie na metabolizm i równo-

wagę wodno-elektrolitową glikokortykosteroidy mogą powodować wiele efektów 

ubocznych podczas ich stosowania przez pacjentów 233.  

3.2. Maści przeciwbólowe 

Maści przeciwbólowe mają zastosowanie w leczeniu bólu ostrego, jak i prze-

wlekłego. Charakteryzują się dużą skutecznością działania. Stosowane są w przy-

padku bólów pleców, karku, przy stłuczeniach. W zależności od zastosowanych 

substancji, maści przeciwbólowe mogą mieć również działanie rozgrzewające lub 

chłodzące. W składzie maści przeciwbólowych mogą znajdować się następujące 

niesteroidowe leki przeciwzapalne: ibuprofen, naproksen, diklofenak czy salicylan 

metylu. Innymi substancjami czynnymi stosowanymi w terapii bólu są kapsaicyna, 

kamfora, mentol, olejki eteryczne (np. olejek terpentynowy, olejek sosnowy, olejek 

miętowy) 234. 

3.3. Charakterystyka oraz mechanizm działania salicylanu metylu 

Salicylan metylu należy do grupy estrów organicznych, a w postaci naturalnej 

jest produkowany między innymi przez rośliny z rodziny Przęślowatych (Ephe-

draceae). Salicylan metylu jest używany w recepturze aptecznej, jako dodatek do 

preparatów półstałych. Stosowany jest zewnętrznie miejscowo. Ma działanie 

przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz rozgrzewające. Salicylan metylu jest po-

chodną kwasu salicylowego i należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

(NLPZ). Obecnie salicylan metylu jest głównie syntetyzowany chemicznie w reakcji 

estryfikacji z użyciem kwasu salicylowego, alkoholu metylowego oraz stężonego 

kwasu siarkowego (VI)235. 

 

                                                           
232 A. Prusiński, Miejsce nowoczesnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w leczeniu bólów 

głowy, Medycyna i życie, 5 (3), 2012. 
233 H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, Farmakologia kliniczna, Lublin, 2001. 
234 H. Różański, Leczenie choroby zwyrodnieniowej. Dawne i współczesne środki naturalne, Lek w Polsce, 2007, 2, s. 67–84. 
235 A. Papczyński, L. Jones, D. McGinty, S. P. Bhatia, C. S. Letizia, A. M. Api, Fragrance material review on 
methyl salicylate, Food and Chemical Toxicology, 2007, 45, 1, 1, s. 428–452. 
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Mechanizm działania salicylanu metylu polega na hamowaniu aktywności 

cyklooksygenazy COX-1 uniemożliwiając syntezę prostaglandyn. Zahamowanie 

zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciw-

zapalnego działania salicylanów. Działanie rozgrzewające salicylanu metylu jest 

wywołane poprzez miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych i przekrwienie 

skóry. Dodatkowo związek wykazuje słabe działanie złuszczające oraz w niewiel-

kim stopniu przeciwbakteryjne236. 

Salicylan metylu używany jest w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni 

i stawów spowodowanych stanem zapalnym, urazem lub nadwyrężeniem. Znalazł 

zastosowanie także w leczeniu bólach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgo-

słupa, spowodowanych napięciem mięśni w kontuzjach pojawiających się 

u sportowców. Przeciwskazaniem do stosowania salicylanu metylu jest wystę-

pujące uczulenie na salicylany. Nie należy stosować maści z salicylanem metylu 

na podrażnioną skórę ani na otwarte rany. Należy chronić oczy i błony śluzowe 

przed kontaktem z preparatem. Preparatyz salicylanem metylu są przeciwwska-

zane dla dzieci poniżej 12. roku życia. Gdy po zastosowaniu preparatu wystąpią 

reakcje alergiczne należy umyć skórę wodą oraz skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku spożycia preparatu mogą wystąpić objawy zatrucia salicylanami237. 

4. Metodyka badań 

Pierwszym etapem doświadczenia było przygotowanie sześciu różnych recep-

tur maści. Skład jakościowy maści został przedstawiony w Tabeli 2, a dokładny 

skład ilościowy w Tabeli 3. Wszystkie maści zawierają tę samą ilość salicylanu 

metylu (15%). Dodatkowo receptury (F4, F5, F6) zawierają mentol. Jako prepa-

ratu referencyjnego użyto dostępnego na rynku polskim preparatu Bengay oraz 

porównywano z preparatem farmakopealnym (FX). 

Tab. 2. Przykładowe składy formulacji użytych w preparatach 
Składnik formulacji Symbol formulacji preparatu 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 FX Bengay 

salicylan metylu + + + + + + + + 

mentol - - - + + + - + 

maść cholesterolowa + - - + - - - - 

parafina ciekła + + - + + - - - 

wazelina żółta - + + - + + + - 

lanolina bezwodna - - + - - + + + 

Źródło: oprac. własne na podst.: Farmakopei Polskiej oraz Charakterystyki produktu leczniczego 

maści Bengay https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id =927. 

                                                           
236 N. Zhasa, J. Guana, F. Forouharb, T. J. Tschaplinskic, Z. M. Chenga, L. Tonga, Two poplar methyl salicylate esterases 

display comparable biochemical properties but divergent expression patterns, Phytochemistry, 2009, 70, 1, s. 32–39. 
237 J. C. Walkow, J. W. McGinity, The effect of physicochemical properties on the in vitro diffusion of drug through synthetic 
membranes and pigskin. I. Methyl salicylate, International Journal of Pharmaceutics, 1987, 35, 1–2, s. 91–102. 
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Tab. 3. Skład wytworzonych preparatów [w g/100 g preparatu] 
Składnik formulacji Symbol formulacji preparatu 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 FX Bengay 

salicylan metylu [g] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

mentol [g] - - - 10,0 10,0 10,0 - 10,0 

maść cholesterolowa [g] 75,0 - - 65,0 - - - - 

parafina ciekła [g] - 8,5 - - 7,5 - - - 

wazelina żółta [g] - 76,5 68,0 - 67,5 60,0 42,5 - 

lanolina bezwodna [g] - - 17,0 - - 15,0 42,5 + 

Źródło: oprac. własne na podst.: Farmakopei Polskiej oraz Charakterystyki produktu leczniczego 

maści Bengay https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id =927. 

4.1. Badanie szybkości uwalniania substancji leczniczej z maści 

Badanie polega na określeniu uwalniania API z maści do wody oczyszczonej, 

która jest płynem akceptorowym. Maści zostały umieszczone w ilości 5 g w za-

głębieniu komory ekstrakcyjnej. Każda z komór ekstrakcyjnych składała się z dwóch 

części oraz zaopatrzona była w membranę półprzepuszczalną. Komory zostały 

umieszczone w oddzielnych szklanych zlewkach okrągłodennych zawierających 

500 ml wody oczyszczonej metodą destylacji. Temperatura wody w niszach 

aparatu wynosiła 32ºC. Pobieranie próbek pipetą o objętości 5 cm3 było wykony-

wane w odstępach co 30 min. Czas badania wynosił 6h. Pobrane próbki były 

przenoszone do kolb miarowych i uzupełniane wodą destylowaną do objętości 

500 ml. Ilość uwolnionego salicylanu metylu do płynu akceptorowego określono 

metodą spektrofotometryczną. Pomiar absorbancji próbek był wykonywany przy 

długości fali λ 238 nm. Do obliczenia ilości uwolnionego salicylanu metylu 

wykorzystano równanie. 

 

Mt = (V/v)mt + Σmt 

 

Mt – ilość substancji uwolnionej po czasie t, 

V – objętość płynu zewnętrznego (ml), 

v – objętość próbki roztworu pobieranego do analizy (ml), 

mt – ilość API oznaczana w próbce v, 

Σmt – ilość API oznaczana w próbkach v pobranych wcześniej. 

4.2. Badanie rozciągliwości wytworzonych preparatów 

Badanie zostało przeprowadzone dla każdej z maści i polegało na umieszcza-

niu 1 ml. preparatu pomiędzy dwiema płytkami ekstensometru. Górną płytkę 

umieszczono w ten sposób, aby jej środek znajdował się dokładnie w środkowym 

punkcie maści umieszczonej pomiędzy płytkami. Masa górnej płytki wynosiła 

20,8 g. Efekt obciążenia odczytywano z podziałki dolnej płytki po upływie 

równych odstępów czasu. Na podstawie tych danych obliczono promień średni (r) 
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oraz pole powierzchni (пr2). Użyto następujących obciążeń: 20 g, 100 g, 150 g, 

250 g, 300 g, 320 g, 400 g. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie zależności 

P = f(m) pola powierzchni rozciągniętych preparatów [cm2] od przyłożonego 

obciążenia [g]. Pole powierzchni pod krzywymi rozciągliwości przedstawia 

zależność powierzchni maści od przyłożonego na płytkę nakrywkową obciążenia. 

Wartość ta została obliczona przy użyciu metody trapezów, a zależność określona 

równaniem regresji y = ax+b. 

4.3. Badanie aktywności jonów wodorowych (pH) 

Pomiar pH został wykonany wg. zaleceń zawartych w Farmakopei Polskiej, 

przy użyciu pehametru i elektrody kombinowanej. Urządzenie pomiarowe wcze-

śniej skalibrowano przy użyciu dwóch roztworów buforowych o pH 5,0 oraz pH 

7,0. Preparaty do badania zostały odważone w ilości 5,0 g i następnie zmieszane 

z 20,0 ml gorącej wody destylowanej. Po ostygnięciu przesączono dwukrotnie, 

pozostawiając do badania roztwór pozbawiony nierozpuszczonych części maści. 

W tak przygotowanych próbkach zanurzano kolejno elektrodę pehametru. Wyniki 

aktywności jonów wodorowych odczytywano na wyświetlaczu pehametru. 

5. Wnioski 

Maści zostały wytworzone z łatwo dostępnych w recepturze składników. Po 

przeprowadzeniu badań mających na celu sprawdzenie właściwości preparatów 

wyciągnięto odpowiednie wnioski: 

 Najwyższą wartością uwalniania API (salicylan metylu) charakteryzuje się 

maść F2, która zawierała jako podłoże parafinę ciekłą i wazelinę żółtą. 

 Dodatek mentolu nie ma znaczącego wpływu na ilość uwolnionego 

salicylanu metylu do płynu akceptorowego. 

 Prostoliniową zależność podczas badania szybkości uwalniania salicylanu 

metylu w warunkach In vitro uzyskano dla równania Higuchiego c = Kt0,5

 co pozwala stwierdzić, iż uwalnianie API do płynu akceptorowego w wy-

tworzonych maściach jest kontrolowane dyfuzyjnie. 

 Zaprojektowane maści posiadają odpowiednią, półstałą konsystencję. 

Aplikacja odpowiedniej ilości maści z opakowania nie sprawia trudności.  

 Najlepszą rozsmarowywalność uzyskano dla preparatu F4, w którym jako 

podłoże zastosowano maść cholesterolową.  

 Dodatek mentolu do podłoża z maścią cholesterolową i parafiną spowodo-

wał zmianę konsystencji maści i poprawił jej rozsmarowywalność.  

 Maść F2 zawierająca tylko jedną API (salicylan metylu) na tle innych pre-

paratów charakteryzowała się najlepszą rozsmarowywalnością. Dodatek 

parafiny do wazeliny żółtej spowodował uzyskanie lepszej rozsmarowy-

walności, niż gdy jako podłoże są używane lanolina i wazelina żółta (F3). 
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 Rozsmarowywalność wytworzonych maści była lepsza niż rozsmarowy-

walność preparatu referencyjnego Bengay.  

 Badane maści posiadają odpowiednie dla skóry wartości pH. Dodatek mentolu 

nie wpływa znacząco na wartości pH dla wytworzonych formulacji. 

 Wytypowano dwie formulacje: formulację F2 o najlepszej dostępności far-

maceutycznej i odpowiedniej rozciągliwości oraz formulacje F4 o najwięk-

szej rozciągliwości i nieznacznie niższej dostępności farmaceutycznej. 
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Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej 
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Streszczenie 

Uznaje się, że innowacyjność należy do kluczowych źródeł przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw. Należy jednak zwrócić uwagę, że na konkurencyjność przedsiębiorstw 

wpływa szereg uwarunkowań, w tym pojawiające się trendy gospodarcze. Wśród trendów 

wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw można wyróżnić obecnie gospodarkę 

o obiegu zamkniętym. Koncepcja ta niesie ze sobą zarówno wiele wyzwań, jak i szans. 

Celem niniejszego opracowania jest próba przybliżenia znaczenia innowacyjności 

w  budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w kontekście założeń gospodarki 

obiegu zamkniętego. 

1. Wstęp 

Słowo „innowacja” pochodzi od łacińskiego terminu innovatio (odnowienie) 

lub innovare (odnawiać, odświeżać, zmieniać). Współczesna definicja innowacji 

wywodzi się od pioniera badań w tym zakresie, J. Schumpetera. Wiązał on in-

nowacje z kreatywnością oraz procesami tzw. twórczej destrukcji, czyli niszcze-

nia dotychczasowych rozwiązań i struktur, by zastąpić je nowymi, bardziej dosko-

nałymi. W najbardziej ogólnym ujęciu innowacje można utożsamiać z wpro-

wadzeniem do użytku nowych rzeczy, pomysłów lub sposobów postępowania238. 

W literaturze przedmiotu przedstawiane są m.in. następujące definicje: 

 innowację stanowi „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 

produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej 

lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”239, 

                                                           
238 T. B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer, War-

szawa 2010, s. 13; M. A. Weresa, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014, s. 11. 
239 OECD, Wspólnoty Europejskie, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących inno-
wacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008, s. 48. 
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 innowacja to „proces wprowadzania dużych i małych, radykalnych i stop-

niowych zmian w produktach, procesach i usługach, którego rezultatem jest 

wprowadzenie do organizacji czegoś nowego, co wnosi wartość dodaną dla 

klientów oraz przyczynia się do wzrostu wiedzy organizacji”240, 

 innowacja jest „procesem, w wyniku którego dostrzeżona okazja staje się nowym 

pomysłem, ten zaś następnie znajduje powszechne praktyczne zastosowanie”241, 

 innowacja to „oryginalne rozwiązanie problemu technologicznego lub 

organizacyjnego, umożliwiające osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 

podmiotu, w którym zostało ono zastosowane”242. 

Innowacja może być zatem rozumiana zarówno jako komercyjne wprowadze-

nie nowości, jak i celowy, wieloetapowy proces, którego efektem jest korzystna 

zmiana243. Na gruncie teorii i praktyki zarządzania dominuje podejście utylitarne, 

zgodnie z którym innowacje powinny przyczyniać się do lepszego pełnienia przez 

organizację jej misji244. 

Innowacyjność to z kolei „zdolność do kreowania i wdrażania innowacji, to 

stan charakteryzujący zdolność do projektowania i wdrażania zmian na różnych 

poziomach gospodarowania”245. W odniesieniu do przedsiębiorstwa może ozna-

czać zdolność do wprowadzania na rynek nowych produktów czy otwarcie 

nowego rynku poprzez łączenie orientacji strategicznej z innowacyjnymi proce-

sami i zachowaniami. Szersza interpretacja obejmuje także samą chęć (skłonność) 

do bycia innowacyjną organizacją246. Warto podkreślić, że w rzeczywistości 

innowacyjność nie musi być kojarzona z wielkim przełomem. Równie istotne 

i  potrzebne są innowacje stopniowe, realizowane krok po kroku. W związku z tym 

poprzez innowacyjność przedsiębiorstwa należy rozumieć również „kreowanie 

w  firmie kultury, która pozwala tworzyć i kierować na rynek ciągły strumień 

mniejszych, ewolucyjnych (marginalnych) innowacji”247.  

 

                                                           
240 D. O’Sullivan, L. Dooley, Applying Innovation, Sage, Los Angeles 2009, s. 5. 
241 J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyj-

nych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 40. 
242 Ł. Mamica, Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica (red.), 
Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa 2014, s. 13. 
243 R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, PWE, War-

szawa 2014, s. 19. 
244 A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 360. 
245 L. Białoń, E. Werner, Zarządzanie działalnością innowacyjną w kontekście społecznej świadomości innowacyjności, 

[w:] A. Kamińska (red.), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Placet, Warszawa 2014, s. 35. 
246 T. Kraśnicka, Innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania organizacyjne, „Studia Ekonomiczne. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 136, s. 167. 
247 F. Trias de Bes, P. Kotler, Innowacyjność. Przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2013, s. 4. 
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2. Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa może być utożsamiana z jego zdolnością 

do konkurowania (sprostania konkurencji, skutecznej rywalizacji, uzyskania i/lub 

utrzymania przewagi konkurencyjnej)248. Z kolei definiując przewagę konkuren-

cyjną, najogólniej można stwierdzić, że jest to „po prostu <<bycie lepszym od 

innych>> w grze konkurencyjnej, czyli większa atrakcyjność dla nabywców, 

partnerów, inwestorów i pracowników”249.  

Innowacje zajmują szczególne miejsce wśród czynników warunkujących 

konkurencyjność przedsiębiorstw. Mogą być postrzegane również jako strate-

giczny instrument wykorzystywany do budowania i poszerzania zdolności 

konkurencyjnych. Konkurencyjność zbudowana dzięki innowacyjności sprawia, 

że przedsiębiorstwo ma szansę osiągnąć największą i najdłużej trwającą przewagę 

na rynku250. Warto jednak zaznaczyć, że do zbudowania i utrzymania trwałej oraz 

trudnej do podważenia przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa 

wymagana jest koncentracja na podejmowaniu nowatorskich i innowacyjnych 

przedsięwzięć, które powinny wyróżniać organizację na tle rywali, będąc jed-

nocześnie trudnymi do naśladowania251. 

Jak stwierdzają A.K. Koźmiński, D. Jemielniak i D. Latusek-Jurczak „dość 

powszechnie uznaje się, że innowacje są najważniejszym, potencjalnym źródłem 

przewagi konkurencyjnej wszelkich organizacji, ruchów społecznych, przedsię-

biorstw, miast, regionów i krajów. Dzięki innowacjom zyskują one bowiem 

nowych klientów, zwolenników, inwestorów, partnerów itp”252. Innowacyjność 

stanowi dla organizacji niekwestionowany atut. Obecnie jest niezbędnym elemen-

tem składowym kreowania wartości rynkowej. W obliczu wyzwań współczesnego 

rynku, coraz bardziej wymagającego i trudnego do przewidzenia, ważne jest, aby 

organizacja potrafiła wyrażać skłonność i zdolność do wdrażania i komercjalizacji 

nowych rozwiązań. Wyzwania stawiane organizacjom przez ich rynkowe otocze-

nie sprzyjają generowaniu i wzmacnianiu wartości innowacyjnej organizacji dla 

jej interesariuszy m.in. poprzez253: 

                                                           
248 E. Szymanik, Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-

micznego w Krakowie” 2016, nr 5(953), s. 109–113. 
249A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 

2004, s. 91. 
250 M. Żelichowska, Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyż-
szej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2009, nr 1, s. 48; R. Nowacki, Zarządzanie – konkurencyjność – innowacyjność, 

[w:] R. Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010, s. 30. 
251 W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 2010, nr 
5(37), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784. 
252 A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady…, op. cit., s. 366. 
253 M. Barańska-Fischer (red.), R. Blażlak, G. Szymański, Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia, Wy-
dawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, s. 10–12. 
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 systematyczne działania przedsiębiorców zmierzające do pozyskiwania, 

przetwarzania i praktycznego wykorzystania just in time aktualnych i no-

wych zasobów danych i informacji, aby na bieżąco eliminować istniejące 

luki informacyjne w celu generowania nowej wiedzy i dzielenia się nią, 

 kreowanie proinnowacyjnych postaw pracowników, wspieranie ducha 

przedsiębiorczości, tworzenie systemów motywacyjnych, co powinno prze-

kładać się na większą sprawność, skuteczność i efektywność generowania 

i wprowadzania w życie twórczych idei, 

 obiektywną interpretację zjawisk rynkowych, skłonność kadry do uczenia 

się poprzez aktywny udział w zjawiskach i procesach rynkowych, dążąc do 

samorealizacji (samorozwoju), rozwoju reprezentowanego środowiska 

biznesowego oraz kreowania nowych postaw adresatów innowacji, 

 kształtowanie wśród pracowników umiejętności godnego reprezentowania 

organizacji w otoczeniu rynkowym oraz utożsamiania się z jej misją, wizją 

i celami, aby móc łatwiej świadczyć pracę, 

 kreowanie proaktywnych postaw kadry zarządzającej, zmierzające do kształ-

towania umiejętności współistnienia z konkurentami w branży, w określo-

nym środowisku terytorialnym, 

 ciągłe poszukiwanie wyróżniających zdolności, opierając się na tradycji 

i  posiadanych dotychczas wartościach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę sprawnego zarządzania proce-

sami związanymi z implementacją innowacji. Sprawne wprowadzanie nowych 

produktów, technologii i metod organizacji pełni kluczową rolę w realizacji 

zmieniających się celów rozwojowych przedsiębiorstwa254. 

3. Gospodarka o obiegu zamkniętym 

Rozważania na temat definicji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) przyj-

mują postać dyskursu o charakterze teoretycznym, praktycznym i politycznym255. 

W komunikacie Komisji Europejskiej pt. Zamknięcie obiegu – plan działania UE 

dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ zdefiniowano jako gospodarkę, 

w której wartość produktów, materiałów i zasobów utrzymywana jest tak długo, 

jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ogranicza się do minimum256. J. Bondaruk, 

M. Kruczek i P. Zawartka, zwracając uwagę na szerokie spektrum definicji 

opisujących GOZ, stwierdzają, że jest to „rozwiązanie, którego głównym celem 

                                                           
254 A. Szymańska, Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] A. Stabryła, T. Małkus 

(red.), Strategie rozwoju organizacji, Mfiles. pl, Kraków 2012, s. 185. 
255 D. Pieńkowski, E. Kośmicki, Funkcja produkcji gospodarki zamkniętego obiegu, „Ekonomia i Środowisko” 
2016, nr 2(57), s. 17. 
256 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym, COM(2015) 614 final, Bruksela 2015, s. 2. 
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jest ograniczenie zużycia zasobów i energii oraz ilości powstających odpadów 

i  emisji, polegające na domykaniu pętli obiegu materiałów i energii oraz oszczęd-

niejszemu ich wykorzystaniu. Cele te można osiągnąć w długookresowej per-

spektywie poprzez odpowiednie projektowanie, konserwację, naprawę, ponowne 

użycie, ponowne wytwarzanie, renowację i recykling oraz zmianę świadomości 

społecznej”257. J. Kulczycka i E. Pędziwiatr proponują definicję, zgodnie z którą 

„GOZ to globalny model rozwoju gospodarczego promujący ekoinnowacyjne 

rozwiązania oraz spełniający następujące założenia: 

 wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksy-

malizowana w łańcuchu wartości tj. od projektanta do konsumenta, 

 ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady 

są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami 

(zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego 

użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie)”258. 

Podkreśla się, że GOZ jest modelem reprezentującym zmianę paradygmatu 

w  myśleniu o relacjach społeczeństwa z naturą. Wymaga głębokich zmian w spo-

sobie produkcji i konsumpcji259. Znaczącą rolę w GOZ odgrywa współpraca na 

rzecz zrównoważonego rozwoju między producentami, konsumentami i innymi 

zainteresowanymi podmiotami260.  

U podstaw koncepcji GOZ leży założenie, że stanowi ona nieustający cykl 

rozwoju. Zachowuje i wzbogaca kapitał naturalny, jednocześnie optymalizując 

zyski surowcowe i minimalizując ryzyko systemowe poprzez efektywne zarzą-

dzanie strumieniami materiałów. Fundamentalnym celem GOZ jest uniezależnie-

nie rozwoju gospodarczego od zużycia ograniczonych zasobów261. Przejście na 

GOZ wymaga upowszechnienia zielonych technologii oraz kompleksowego 

podejścia do projektowania alternatywnych rozwiązań w całym cyklu życia pro-

cesów, z uwzględnieniem sposobu, w jaki procesy te współdziałają ze środowi-

skiem i gospodarką262. Wdrażanie zasad GOZ wspierają charakterystyczne dla 

koncepcji Przemysłu 4.0 technologie, takie jak chmura obliczeniowa, analiza Big  

 

                                                           
257 J. Bondaruk, M. Kruczek, P. Zawartka, Koncepcyjne ujęcie modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym, 
[w:] J. Kulczycka, K. Głuc (red.), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu, Wydawnictwo 

IGSMiE PAN, Kraków 2017, s. 12. 
258 J. Kulczycka, E. Pędziwiatr, Gospodarka o obiegu zamkniętym – definicje i ich interpretacje, [w:] J. Kulczycka 
(red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 

2019, s. 17–18. 
259 V. Prieto-Sandoval, C. Jaca, M. Ormazabal, Towards consensus on the circular economy, “Journal of Cleaner 
Production” 2018, vol. 179, s. 613. 
260 J. Korhonen, C. Nuur, A. Feldmann, S. E. Birkie, Circular economy as an essentially contested concept, “Journal of 

Cleaner Production” 2018, vol. 175, s. 547. 
261 Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, Ellen MacArthur Foundation, 

listopad 2015, s. 5. 
262 A. Mas-Tur, M. Guijarro, A. Carrilero, The Influence on the Circular Economy: Exploring the Knowledge Base, 
„Sustainability” 2019, vol. 11(16), 4367, s. 2. 
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Data, czy Internet rzeczy (ang. Internet of Things). Wykorzystanie tych technolo-

gii przyczynia się do tworzenia wartości przy zachowaniu maksymalnej wydajno-

ści i ograniczonym zużyciu zasobów263. 

4. Przewaga konkurencyjna oparta na innowacyjności w kontekście GOZ 

Proces wdrażania GOZ uzależniony jest w znacznym stopniu od działań 

podejmowanych przez przedsiębiorstwa Można stwierdzić, że innowacje w bizne-

sie są sercem zmian zmierzających do wdrożenia GOZ264. W raporcie opracowa-

nym przez Deloitte wyróżniono dziesięć typów innowacji, które sprzyjają 

transformacji w kierunku GOZ (tab.1). Wskazano także, że łączenie różnych typów 

wdrażanych innowacji wpływa pozytywnie na wyniki osiągane przez przedsię-

biorstwo. Wyróżnione typy innowacji zaliczono do następujących kategorii265: 

 konfiguracja: innowacje dotyczące najgłębszych mechanizmów funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa oraz jego organizacji od strony biznesowej, 

 oferta: innowacje dotyczące podstawowej oferty produktów lub usług 

przedsiębiorstwa bądź ich określonego zbioru, 

 doświadczenie klienta: innowacje związane z tymi strukturami funkcjonu-

jącymi w ramach przedsiębiorstwa i jego systemu biznesowego, z którymi 

bezpośredni kontakt mają klienci. 

Tab. 1. Dziesięć typów innowacji sprzyjających transformacji w kierunku GOZ 

Kategoria Typ innowacji Opis 

Konfiguracja 

Osiąganie 

zysku 

Dotyczą zmian w sposobie osiągania zysków przez firmę. 

Innowacyjne modele osiągania zysku pozwalają przekształcać 

ofertę przedsiębiorstwa i inne źródła wartości w konkretną wartość 
pieniężną. W kontekście rozwoju GOZ najważniejsze modele 

skupiają się wokół idei gospodarki współdzielenia.  

Partnerstwo 

(sieć) 

Umożliwiają korzystanie z procesów, technologii, ofert, kanałów 

dystrybucji i marek innych firm. Innowacje sieciowe umożliwiają 
zarabianie na własnych atutach przy jednoczesnym korzystaniu 

z  możliwości i aktywów innych przedsiębiorstw. Aby przyczyniać 

się do rozwiązań wpisujących się w GOZ, innowacje tego typu 

powinny tworzyć powiązania, które prowadzą do zwiększenia 
wartości i promocji praktyk zrównoważonego rozwoju.  

Struktura 

Obejmują unikalne sposoby organizowania materialnych 

i  niematerialnych zasobów firmy w celu tworzenia wartości. 

Innowacje strukturalne pozwalają organizować wewnętrzne zasoby 

i umiejętności przedsiębiorstwa w bardziej zrównoważony sposób, 
co wpływa na większą efektywność i wydajność, wspomagając 

transformację w kierunku GOZ. 

                                                           
263 T. T. Pham, T. C. Kuo, M.L. Tseng, R.R. Tan, K. Tan, D.S. Ika, C.J. Lin, Industry 4.0 to Accelerate the 

Circular Economy: A Case Study of Electric Scooter Sharing, „Sustainability” 2019, vol. 11(23), 6661, s. 2. 
264 Ku gospodarce…op. cit., s. 18. 
265 Zamknięty obieg – otwarte możliwości, Deloitte, grudzień 2018, s. 103–104. 
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Proces 

Dotyczą działań i operacji, dzięki którym powstaje podstawowa 
oferta przedsiębiorstwa. Innowacje procesowe na rzecz GOZ to 

całkowicie nowe sposoby działania, dzięki którym wytwarzane 

produkty lub oferowane usługi są w większym stopniu ekologiczne 
i zrównoważone oraz generują mniej odpadów. 

Oferta 

Wydajność 
produktu 

Tworzą wyróżniające produkt cechy i funkcjonalności. Wydaje się, 

że ten typ innowacji w najbardziej bezpośredni sposób wspiera 

wdrażanie GOZ. W innowacje dotyczące wydajności produktu 
wpisuje się każdy produkt wytwarzany z większym poszanowaniem 

zasad zrównoważonego rozwoju, bardziej ekologiczny, trwalszy, 

nadający się do recyklingu. 

Ekosystem 

produktów 

Istotę innowacji związanych z ekosystemem produktów stanowi 

sposób, w jaki poszczególne produkty i usługi łączą się ze sobą, 

tworząc bardziej komplementarną ofertę. Uzupełnianie istniejących 

produktów innymi produktami lub usługami pozwala na 

wydłużenie okresu ich użytkowania i bardziej pomysłowe 

wykorzystanie. 

Doświadczenie 

klienta 

Serwis/obsługa 

Zapewniają lub zwiększają użyteczność, wydajność i widoczną 
wartość oferty. Dzięki innowacjom dotyczącym serwisu/obsługi 

łatwiejsze staje się wypróbowanie produktu, a sam produkt prostszy 

i przyjemniejszy w użyciu. Przykładem takich innowacji mogą być 
programy umożliwiające klientom korzystanie z produktów tylko 

w  razie potrzeby. 

Dystrybucja 

Dotyczą wszystkich sposobów docierania z ofertą przedsiębiorstwa 

do klientów i użytkowników. Przykłady obejmują handel 

elektroniczny, pakowanie przesyłek w materiały, które nadają się 
do ponownego użytku czy odbiór paczek w wyznaczonych 

punktach. 

Marka 

Dzięki innowacjom dotyczącym marki klienci i użytkownicy 

rozpoznają, zapamiętują i chętniej korzystają z oferty danej firmy 

niż z oferty jej konkurentów. Przedsiębiorstwa mogą 

wykorzystywać trendy związane z GOZ do tworzenia swoich 
marek. Pozwala to z jednej strony budować świadomość 

ekologiczną klientów, z drugiej zaś przyciągać klientów, dla 

których ważne są kwestie środowiskowe. 

Zaangażowanie 

klienta 

Skupiają się na budowaniu trwałych relacji z klientami. 
Skuteczność innowacji w tym obszarze wynika ze zrozumienia 

głęboko zakorzenionych aspiracji klientów i użytkowników. Dzięki 
temu możliwe jest tworzenie silnych więzi pomiędzy nimi 

a  przedsiębiorstwem. Innowacje w tym zakresie mogą angażować 

klientów we wdrażanie GOZ, będąc zachętą do proaktywnego 

podejścia do rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Źródło: oprac. własne na podst.: Zamknięty obieg – otwarte możliwości, Deloitte, grudzień 2018, s. 103–105. 

Gospodarka obiegu zamkniętego może stanowić inspirację i źródło nowych 

pomysłów, stając się tym samym katalizatorem kreacji i rozwoju nowych modeli 

biznesu266. W modelach biznesu GOZ „podejście zasobowe odgrywa kluczową rolę 

nie tylko jako źródło przewagi konkurencyjnej, ale jako źródło wielokrotnej od-

nowy technologicznej i innowacyjnej”267. Charakterystyczne dla GOZ innowacyjne 

                                                           
266 K. Pikoń, Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2018, s. 122. 
267 A. Jabłoński, M. Jabłoński, Modele biznesu przedsiębiorstw. Perspektywy rozwoju – ujęcie koncepcyjne, 
CeDeWu, Warszawa 2019, s. 91. 
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modele biznesu mogą pomóc przedsiębiorstwom uzyskać przewagę konkuren-

cyjną na zmieniającym się rynku, wyłaniającym się z rewolucji cyfrowej. 

Przewiduje się, że ich znaczenie w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw 

będzie wzrastać, stymulując tym samym coraz więcej podmiotów do podążania tą 

drogą i zmiany praktyk biznesowych268.  

Transformacja w kierunku GOZ stanowi od kilku lat ważny cel Unii Europej-

skiej. Korzystając z jednolitego rynku i potencjału technologii cyfrowych, GOZ 

może przyczynić się do wzmocnienia bazy przemysłowej UE i powstania nowych 

przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw. Modele biznesu GOZ mogą zwiększyć rentowność przedsię-

biorstw produkcyjnych, chroniąc je jednocześnie przed wahaniami cen zaso-

bów269. W ramach polityki związanej z wdrażaniem GOZ istotną rolę odgrywają 

działania na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw. Przewidziano m.in. wsparcie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego uzupełnieniem dla 

prywatnego finansowania innowacji. Wsparcie dotyczyć ma całego cyklu innowa-

cji i skutkować wprowadzeniem rozwiązań na rynek270. 

Przewagę konkurencyjną mają szansę osiągnąć organizacje zorientowane na 

wdrażanie innowacji i umiejętnie wykorzystujące uwarunkowania otoczenia. In-

nowacje przyczyniające się do realizacji zasad GOZ mogą odnosić się do 

wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Istotny wydaje się zatem 

odpowiedni wybór typów wdrażanych innowacji oraz sposób ich integracji. 

Działania w tym zakresie powinny być ukierunkowane na maksymalizację warto-

ści dla klientów tak, aby nowe rozwiązania sprawiały, że oferta przedsiębiorstwa 

stanie się bardziej atrakcyjna niż oferty konkurentów. Można więc uznać, że 

zarządzanie innowacjami/innowacyjnością należy do kluczowych obszarów 

zarządzania organizacją, która działa w oparciu o zasady GOZ. 

5.   Wnioski 

Przejście na GOZ wymaga poszukiwania, tworzenia i wdrażania nowych roz-

wiązań. W związku z tym innowacyjność przedsiębiorstw jest czynnikiem, który 

sprzyja temu procesowi. Należy również zwrócić uwagę, że koncepcja GOZ 

przyczynia się do powstawania innowacyjnych modeli biznesu. Wdrażanie innowacji 

sprzyjających transformacji w kierunku GOZ może z kolei przekładać się na 

stworzenie unikalnej propozycji wartości dla klientów, stanowiąc tym samym źródło  

 

                                                           
268 V. Rizos, A. Behrens, E. Drabik, D. Rinaldi, K. Tuokko, The Role of Business in the Circular Economy. 

Markets, Processes and Enabling Policies, Centre for European Policy Studies, Brussels 2018, s. 11. 
269 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu 

zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, COM(2020) 98 final, Bruksela 2020, s. 2. 
270 Ibidem, s. 20. 
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przewagi konkurencyjnej. Innowacyjność w tym ujęciu nie jest tylko szansą na 

wyróżnienie się na tle konkurencji, lecz także przejawem społecznej odpowiedzialno-

ści przedsiębiorstwa i jego wkładem w zrównoważony rozwój. 
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Bartłomiej Stan  

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Innowacyjność Polskiej gospodarki na tle krajów Unii 

Europejskiej 

Słowa kluczowe: innowacyjność, gospodarka, działalność badawcza i rozwojowa 

Streszczenie 

W niniejszym artykule dokonano analizy zmian, jakie zaszły w innowacyjności 

Polskiej gospodarki od roku dołączenia tego kraju do Unii Europejskiej oraz porównano 

go do pozostałych krajów członkowskich danej unii gospodarczo-politycznej. Podjęto się 

również oceny osiągniętych rezultatów w ciągu badanego okresu. Dokonano tego za po-

mocą podstawowych mierników oceny innowacyjności opartych na wielkości działalności 

badawczej i rozwojowej (B+R), a także liczby wynalazków i uzyskanych patentów. Wy-

niki dokonanych badań wskazują na znaczący postęp Polski w zakresie innowacyjności, 

lecz nadal dzieli ją duży dystans do Europy Zachodniej, który powinien się zmniejszać 

wraz z rozwojem gospodarczym i intensyfikacją wysiłków ukierunkowanych na wzmoże-

nie działań badawczych i rozwojowych w kraju. 

1. Wstęp 

Ciągle zmieniająca się gospodarka zwraca szczególną uwagę na znaczenie 

innowacyjności w tworzeniu pozycji konkurencyjnej państwa. Jej działanie moż-

na śmiało porównać do efektu domina. Wprowadzenie nowej wiedzy i technologii 

prowadzi do zwiększenia produkcji przy takiej samej wielkości nakładów, czyli 

większej wydajności, a to z kolei doprowadza do wzrostu ilości dóbr. Wzrost 

wydajności jest adekwatny także ze wzrostem płac, co z kolei daje pracownikom 

większy dochód do dyspozycji do wykorzystania na towary i usługi. Dzięki 

konsumpcji przedsiębiorcy osiągają wyższe zyski, które mogą spożytkować na 

zatrudnienie kolejnych osób bądź na inwestycje. Doskonale to obrazuje, że 

innowacja przysparza korzyści zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom. 

Można śmiało stwierdzić, że wpływa w znaczący sposób na wzrost gospodarczy. 

Efektem tego jest wpisanie się jej na stałe w obręb zainteresowań ekonomistów. 

Celem niniejszego opracowania jest określenie jak od momentu dołączenia 

Polski do Unii Europejskiej zmieniła się innowacyjność danego kraju, jak wy-

gląda jego aktualna pozycja na tle krajów członkowskich UE oraz ocena 

osiągniętych rezultatów przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników. 
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2. Istota innowacyjności 

Aby ocenić innowacyjność konkretnej organizacji w pierwszej kolejności 

należy zrozumieć czym jest innowacja. W literaturze przedmiotu ciężko spotkać 

jednolite definicje tego określenia271. Według jednego z autorów literatury inno-

wacja jest czymś nowym, jakąś zmianą w stosunku do czegoś już istniejącego. 

Innowacja zazwyczaj prowadzi do postępu272. Natomiast w ekonomii klasycznej 

jeden z jej autorów A. Smith twierdził, że innowacja to jedna z najbardziej 

istotnych sił napędowych dla gospodarki273. Zaś D. Ricardo uważał, że jest to 

działalność, dzięki której produkowane są nowe dobra, a także wprowadzane są 

nowe metody produkcji. Przedstawia on również innowacje jako mechanizację 

produkcji, czego efektem może okazać się powstanie bezrobocia technologicz-

nego, a zarazem zmniejszenie płac274. Jednakże za prekursora teorii innowacji 

uważa się J. A. Schumpeter`a. Według niego dzięki innowacjom rozwija się go-

spodarka rynkowa, a przedsiębiorcy są w stanie ponieść ryzyko wprowadzenia 

innowacji. Innowacja jest siłą destrukcyjną gospodarki, jednocześnie posiadającą 

charakter kreatywny275. 

3. Wskaźniki innowacyjności gospodarki 

Innowacyjność gospodarki można oceniać za pomocą licznych mierników. 

Najczęściej stosowanymi są te, które dotyczą działalności badawczej i rozwojo-

wej. Innym wyznacznikiem innowacyjności może być także liczba wynalazków 

i  uzyskane patenty276. 

Istotą działalności badawczej i rozwojowej są twórcze prace prowadzone sys-

tematycznie. Podejmuje się je, aby zwiększyć zasoby wiedzy zarówno o czło-

wieku, kulturze jak i społeczeństwie, a także żeby wprowadzić nowe zastosowania tej 

wiedzy. Wyróżnia się trzy rodzaje badań. Są to badania podstawowe, badania 

przemysłowe oraz prace rozwojowe. Badania podstawowe podejmuje się, aby 

zdobyć nową wiedzę na temat zjawisk oraz obserwowalnych faktów, jednak nie 

planuje się ich zastosowania praktycznego, jak również użytkowania. Badania 

przemysłowe przeprowadza się, aby zdobyć nową wiedzę i umiejętności, żeby 

opracowywać nowe produkty, procesy i usługi, a także wprowadzać ulepszenia  

 

                                                           
271 E. Quintane, R.M. Casselman, B.S. Reiche, P.A. Nylund, Innovation as a knowledge-based outcome, „Journal 
of Knowledge Management” nr 6/2011, s. 928–947. 
272 Z. Madej, Nauka i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1970, s. 13. 
273 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1954. 
274 D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1957. 
275 J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 100–102.; 

K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 63. 
276 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 22–23. 
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już powstałych. Prace rozwojowe polegają na jednoczesnym nabywaniu, łączeniu, 

kształtowaniu, jak również wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i umiejętności do 

tworzenia oraz ulepszania usług, procesów oraz produktów277. 

 

 

Rys. 1. Nakłady krajowe brutto na badania i rozwój (GERD) w Polsce w mln zł 

i  dynamika zmian w latach 2004–2018 
Źródło: oprac. własne na podst.: GUS, Nauka i technika, wyniki badań statystycznych z lat 2004–2018, 

stat.gov.pl, [dostęp: 17.07.2020]. 

Na przestrzeni lat 2004–2018 nakłady krajowe brutto na badania i rozwój 

w  Polsce wzrosły blisko pięciokrotnie z 5,2 mld zł do 25,6 mld zł. W prawie całym 

badanym okresie wartość ta systematycznie wzrastała. Wyjątek stanowi 2016 r., 

kiedy to nakłady na B+R spadły o 0,7% w stosunku do rezultatu z roku poprzed-

niego. Największy wzrost odnotowano w 2018 r., wyniósł on wtedy 124,6% 

nakładów poniesionych w 2017 r. Tak wysoki wzrost nakładów na B+R w tym 

roku może być wynikiem wprowadzenia licznych zmian do ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2343 z późn. zm.), które dotyczyły możliwości odliczenia przez przedsiębiorców 

od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badaw-

czo-rozwojowe 150% w ramach ulgi B+R. Korzystną zmianą było również po-

szerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych278. 

Wpływu na sukcesywny wzrost nakładów krajowych brutto na działalność 

badawczą i rozwojową można upatrywać w polityce unijnej. Podstawą prawną jej 

realizacji jest przede wszystkim Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TfUE) (Tytuł XIX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna, 

                                                           
277 OECD, Podręcznik Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu 

działalności badawczej i rozwojowej, GUS, Warszawa 2018, s. 47. 
278 Ustawa dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86. 
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Art. 179-190), który wskazuje jak istotną kwestią jest działalność innowacyjna dla 

UE279. Istotne kwestie dla rozwoju innowacyjności zawarto także w Strategii 

Lizbońskiej, czyli w planie rozwoju przyjętym na posiedzeniu Rady Europejskiej 

w dniach 23–24 marca 2000 r. Wyznaczone wtedy cele miały być krokiem ku 

gospodarce opartej na wiedzy. Przyjęte zadania nie dotyczyły tylko działalności 

badawczej i rozwojowej, ale również kwestii z nim związanych. Do najważniej-

szych zaliczyć można doprowadzenie, aby do 2010 r.280: 

 Wzrosły inwestycje na działalność badawczą i rozwojową do 3,0% PKB, 

 Wzrosło zatrudnienie dla mężczyzn (do 70%) i dla kobiet (do 60%), 

 Klimat dla biznesu był korzystniejszy m.in. poprzez zniwelowanie zbędnej 

biurokracji czy też zredukowanie kosztów prowadzenia działalności. 

Kontynuacją Strategii Lizbońskiej jest wprowadzona w 2010 r. strategia „Europa 

2020”, której głównym priorytetem jest281: 

 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

 Zrównoważony rozwój, 

 Rozwój nastawiony na aktywizację społeczną (wysokie zatrudnienie, 

spójność terytorialna). 

Natomiast główne cele, które Unia Europejska chce zrealizować do 2020 r. to: 

 Wzrost zatrudnienia populacji w wieku 20–64 lata do 75%, 

 Inwestycje w działalność badawczą i rozwojową w wysokości 3% PKB, 

 Zredukowanie odsetka osób przedwcześnie kończących edukację do mniej 

niż 10% i co najmniej 40% młodego pokolenia z wyższym wykształceniem, 

 Wykonanie planu pakietu energetyczno-klimatycznego „20-20-20”, 

 Populacja zagrożona ubóstwem mniejsza o 20 mln. 

Tab. 1. Struktura nakładów wewnętrznych według sektorów wykonawczych i sektorów 

finansujących w 2004 r. i latach 2014–2018 

  2004 2014 2015 2016 2017 2018 

Nakłady na badania i rozwój 5 155,3 16 168,2 18 060,7 17 943,0 20 578,5 25 647,8 

Struktura według sektorów finansujących (w mln zł) 

Podmioty gospodarcze 1 571,3 6 305,0 7 044,5 9 528,4 10 812,2 13 642,9 

Budżet państwa 3 178,8 7 310,2 7 553,7 6 972,7 7 877,7 9 083,7 

Szkolnictwo wyższe 125,7 360,1 397,4 422,5 609,3 1 055,0 

Prywatne instytucje niekomercyjne 13,7 32,2 41,2 38,3 54,1 61,6 

Zagranica 265,8 2 160,7 3 023,8 981,1 1 225,1 1 804,5 

                                                           
279 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone 
Traktatem z Lizbony, Dz.U.2004.90.864/2. 
280 European Parliament, Lisbon European Council 23–24 March 2000, Presidency Conclusions.  
281 J. M. Barroso, Europe 2020: A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European 
Commission, COM (3.3.2010) Brussels 2010. 
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Struktura według sektorów finansujących (w %) 

Podmioty gospodarcze 30,5 39,0 39,0 53,1 52,5 53,2 

Budżet państwa 61,7 45,2 41,8 38,9 38,3 35,4 

Szkolnictwo wyższe 2,4 2,2 2,2 2,4 3,0 4,1 

Prywatne instytucje niekomercyjne 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

Zagranica 5,2 13,4 16,7 5,5 6,0 7,0 

Struktura według sektorów wykonawczych (w mln zł) 

Podmioty gospodarcze 1 478,6 7 532,1 8 411,4 11 782,5 13 271,9 16 950,8 

Budżet państwa 2 011,2 3 872,7 4 405,8 451,0 470,2 498,6 

Szkolnictwo wyższe 1 647,3 4 714,8 5 215,2 5 630,4 6 764,9 8 121,7 

Prywatne instytucje niekomercyjne 18,2 48,6 28,4 79,1 71,4 76,7 

Struktura według sektorów wykonawczych (w %) 

Podmioty gospodarcze 28,7 46,6 46,6 65,7 64,5 66,1 

Budżet państwa 39,0 24,0 24,4 2,5 2,3 1,9 

Szkolnictwo wyższe 32,0 29,2 28,9 31,4 32,9 31,7 

Prywatne instytucje niekomercyjne 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 

Źródło: oprac. własne na podst.: danych Eurostatu, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 17.07.2020]. 

Wraz ze wzrostem nakładów na badania i rozwój przekształcała się struktura 

sektorów finansujących oraz sektorów wykonawczych. W sektorach finansują-

cych systematycznym zmianom ulegał udział przedsiębiorstw, który zwiększył się 

w ciągu badanego okresu o 22,7 p.p. oraz udział sektora rządowego, który 

zmniejszył się o 26,3 p.p. Podobnie kształtowała się struktura według sektorów 

wykonawczych gdzie udział sektora przedsiębiorstw zwiększył się o 37,4 p.p., 

a udział sektora rządowego zmniejszył się o 37,1 p.p. 

Za skutek takich zmian można uznawać politykę Unii Europejskiej. Podczas 

szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie 15–16 marca 2002 r. położono znaczący 

nacisk na działalność badawczą i rozwojową oraz innowacyjność UE. Stwierdzono 

wtedy, że nakłady na B+R w dwóch trzecich powinny pochodzić z sektora prywat-

nego, a w pozostałej części ze środków publicznych. Dane założenie jest zgodne ze 

zmienianiem się struktury sektorów finansujących nakłady na badania i rozwój282. 

                                                           
282 Presidency conclusions, Barcelona European Council, 15 and 16 March 2002, SN 100/1/02 REV 1. 
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*) EU–27 (EU–28 – Wielka Brytania) (2020 r.) 
 

Rys. 2. Struktura nakładów wewnętrznych według sektorów wykonawczych w Polsce 

i w Unii Europejskiej w 2004 i 2017 r. 
Źródło: oprac. własne na podst.: danych Eurostatu, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 17.07.2020]. 

Dostosowywanie się struktury nakładów wewnętrznych według sektorów wy-

konawczych w Polsce do zaleceń Unii Europejskiej od roku dołączenia do 

ugrupowania uwidacznia się również przy zestawieniu danej struktury ze średnią 

dla krajów członkowskich UE. Wydatki przedsiębiorstw na działalność badawczą 

i rozwojową w Polsce w 2004 r. wynosiły 28,7%, a w ostatnim badanym roku 

osiągnęły udział w wysokości 64,5%, co z kolei stanowi blisko dwie trzecie 

nakładów na badania i rozwój. Udział tego sektora w 2017 r. był bardzo zbliżony 

do średniej dla krajów Unii Europejskiej. Udziały poszczególnych sektorów dla 

UE-27 nie uległy znaczącym zmianom na przestrzeni lat. 

Polityka Unii Europejskiej dotycząca przenoszenia wydatków na działalność 

badawczą i rozwojową na podmioty gospodarcze wydaje się być racjonalna. 

Skutkiem takich działań powinno być przyspieszenie komercjalizacji wyników 

badań283. 

                                                           
283 M. M. Grzelak, I. Laskowska, E. Reszko-Wójtowicz, The importance of research and development expendi-

ture for the competitiveness of manufacturing enterprises in poland. The application of panel models, Econome-

trics. Advances in Applied Data Analysis vol. 22, nr 3/2018, s. 9–22. 
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*) EU–27 (EU–28 – Wielka Brytania) (2020 r.) 
Rys. 3. Udział nakładów na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w produkcie 

krajowym brutto (PKB) w Polsce w porównaniu do średniej dla krajów Unii 

Europejskiej w latach 2004–2018 
Źródło: oprac. własne na podst.: danych Eurostatu, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 17.07.2020]. 

Miarą pozwalającą ocenić wkład Polski w innowacyjność gospodarki i porów-

nać do krajów Unii Europejskiej jest również udział nakładów na działalność 

badawczą i rozwojową w PKB. W badanym okresie średnie nakłady na B+R 

w  UE wzrosły o 0,39 p.p., co stanowi wzrost o około 21,7%. Natomiast w Polsce 

nakłady te wzrosły o 0,66 p.p., co jest wzrostem o 120%. Widoczne jest dążenie 

Polski do wyrównania nakładów na działalność badawczą i rozwojową ze 

średnimi nakładami w Unii Europejskiej. Gdyby przewidywać przyszłe zachowa-

nia wykresu poprzez określenie ostrości bieżącego trendu to nakłady na B+R 

w  Polsce zrównałyby się ze średnią dla UE w 2094 r. 

Jak już wcześniej wspomniano, Unia Europejska zadeklarowała w Strategii 

Lizbońskiej, że do 2010 r. inwestycje na działalność badawczą i rozwojową 

wzrosną do 3% PKB. Celu nie udało się zrealizować i jest on kontynuowany przez 

strategię „Europa 2020”. Bieżący trend nie wskazuje na to, że uda się to osiągnąć. 

W ramach tejże strategii Rząd RP zadeklarował natomiast osiągnięcie poziomu 

nakładów na działalność badawczą i rozwojową w wysokości 1,7% PKB. Tak 

samo jak UE tak i Polskę dzieli duży dystans od wyznaczonego celu na 2020 r. 

Wskazuje to na fakt, że konieczna będzie intensyfikacja wysiłków ukierunkowa-

nych na wzmożenie działań badawczych i rozwojowych w kraju284. 

                                                           
284 Rada Ministrów, Krajowy Program Reform Europa 2020. Aktualizacja 2019/2020, Warszawa 2019, s. 5. 
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*) EU-27 (EU–28 – Wielka Brytania) (od 2020 r.) 

**) Strefa euro (19 krajów) (od 2015 r.) 
Rys. 4. Udział nakładów na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w produkcie 

krajowym brutto (PKB) w krajach Unii Europejskiej w 2004, 2017 i 2018 r. 
Źródło: oprac. własne na podst.: dane Eurostatu, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 17.07.2020]. 

Spośród krajów Unii Europejskiej zdecydowanymi liderami w udziale nakła-

dów na działalność badawczą i rozwojową w PKB w 2018 r. jest Szwecja (3,32%), 

Austria (3,17%), Niemcy (3,13%), Dania (3,03%), Belgia (2,76%) oraz Finlandia 

(2,75%). Można zauważyć, że to właśnie te sześć państw odpowiada za wysoki 

poziom nakładów na B+R w UE. Warto także zaznaczyć, że według najnowszych 

danych tylko Szwecja, Austria, Niemcy oraz Dania przekroczyły próg 3,00% 

udziału nakładów na B+R w PKB zadeklarowanym w Strategii Lizbońskiej oraz 

strategii „Europa 2020”. Najniższy poziom tego wskaźnika w 2018 r. odnotowano 
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w takich krajach jak Rumunia (0,50%), Cypr (0,55%), Malta (0,57%), Łotwa 

(0,64%), Bułgaria (0,76%) oraz Słowacja (0,84%). Najwyższy procentowy wzrost 

od 2004 do 2018 r. odnotowano w Grecji (o 122,64%) i w Polsce (o 120,00%), 

a największy spadek w Luksemburgu (o 24,38%) i Finlandii (o 16,92%). Nato-

miast największy wzrost liczony w punktach procentowych odnotowano w Austrii 

(1,00 p.p.) oraz w Belgii (0,94 p.p.), a największy spadek w Finlandii (o 0,56 p.p.) 

i w Luksemburgu (o 0,39 p.p.). 

 

 

Oznaczenia: AT - Austria, BE – Belgia, BG – Bułgaria, HR – Chorwacja, CY- 

Cypr, CZ – Czechy, DK – Dania, EE – Estonia, FI – Finlandia, FR – Francja, GR 

– Grecja, ES – Hiszpania, IE – Irlandia, LT – Litwa, LU – Luksemburg, LV – 

Łotwa, MT – Malta, NL – Holandia, DE – Niemcy, PL – Polska, PT – Portugalia, 

RO – Rumunia, SK - Słowacja, SI – Słowenia, SE – Szwecja, HU – Węgry, GB 

– Wielka Brytania, IT – Włochy, UE – Unia Europejska, EZ – Strefa Euro 
Rys. 5. Zależność pomiędzy nakładami wewnętrznymi krajów Unii Europejskiej na 

działalność badawczą i rozwojową (B+R) a PKB per capita w danych krajach w 2018 r. 
Źródło: oprac. własne na podst.: dane Eurostatu, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, https://ec.europa.eu/ 

[dostęp:17.07.2020]. 

Powyższy wykres przedstawia zależność występującą pomiędzy nakładami 

wewnętrznymi w krajach Unii Europejskiej na działalność badawczą i rozwojową 

a PKB per capita w danych krajach w 2018 r. Współczynnik korelacji liniowej 

Pearsona dla krajów UE–27 (UE–28 – Wielka Brytania) wyniósł około 0,79,  
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a więc można mówić o silnej korelacji występującej pomiędzy tymi dwoma 

wskaźnikami. Można, więc stwierdzić, że wraz z dalszym rozwojem gospodar-

czym Polski będą wzrastać nakłady na innowacyjność w danym kraju. 

Kolejnym wyznacznikiem innowacyjności gospodarki jest liczba wynalazków 

i uzyskanych patentów. Wynalazek, który podlega opatentowaniu jest to nowe, 

jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie techniczne. Posiada ono poziom wynalaz-

czy, jak również jest zdatne do zastosowania przemysłowego. Wynalazek 

uważany jest za nowy, tylko wtedy, gdy nie jest on częścią stanu techniki (oznacza 

to wszystko, co udostępniono do powszechnej wiadomości przed datą, którą 

oznaczano pierwszeństwo do otrzymania patentu). Aby można było stwierdzić, że 

wynalazek ma poziom wynalazczy, nie może on wynikać dla wynalazcy ze stanu 

techniki. Żeby wynalazek można było stosować przemysłowo, to powinien być 

wykorzystywany w którejkolwiek działalności przemysłowej, nawet w rolnictwie285. 

Patentem zaś jest prawo, które daje właścicielowi wyłączność korzystania 

z danego wynalazku, a także rozporządzanie nim, za którego pomocą właściciel 

może doprowadzić do utraty bądź zbycia tego prawa. Udziela się je na wynalazki, 

które posiadają poziom wynalazczy, są nowe, a także zdatne do stosowania 

przemysłowego. W literaturze patent uważany jest za jedno z najmocniejszych 

praw własności intelektualnej. Prawo to udzielane jest drogą administracyjną 

przez Krajowy Urząd Patentowy lub Regionalny Urząd Patentowy286. Wyróżnić 

można m.in. patent krajowy oraz patent europejski. Patent krajowy uprawnia do 

korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy bądź zawodowy na terytorium RP287. 

Natomiast patent europejski zapewnia ochronę patentową w państwach będących 

stronami konwencji o patencie europejskim, a jest to według stanu na 10.01.2020 r.: 

Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, 

Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, 

Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, 

Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy288. 

                                                           
285 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2020 r. poz. 286, z późn. zm. 
286 E. Okoń-Horodyńska, T. Sierotowicz, R. Wisła, Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wy-
korzystaniem tablic konkordancyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012, s. 11. 
287 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2020.0.286 t.j. 
288 Procedura udzielania patentów europejskich, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, uprp.gov.pl 
[dostęp: 29.07.2020]. 



167 

 

Rys. 6. Zgłoszone wynalazki i udzielone patenty w Polsce w latach 2004–2018 
Źródło: oprac. własne na podst.: dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, https://uprp.gov.pl/ 

[dostęp: 17.07.2020]. 

W okresie od 2004 do 2018 r. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

zgłaszano rocznie od 2028 do 4679 wynalazków i udzielano od 778 do 3370 

patentów. W badanych latach liczby te nie wzrastały systematycznie, lecz można 

mówić o pozytywnym trendzie. Najmniej zgłoszonych wynalazków odnotowano 

w 2005 r. (2028), a najmniej udzielonych patentów w roku poprzednim (778). 

Najwyższy stosunek udzielonych patentów do zgłoszonych wynalazków wystąpił 

w 2016 r. (0,79), a najniższy w 2004 r. (0,33). 

W pierwszej połowie badanego okresu widoczna jest duża różnica pomiędzy 

zgłoszonymi wynalazkami a udzielonymi patentami. Skutkiem tego może być 

długa procedura patentowa czy też wysoki poziom skomplikowania prawa i for-

malności związanych z przyznawaniem patentu289. 

 

Rys. 7. Wynalazki zgłoszone przez polskie podmioty w Europejskim Urzędzie Patentowym 

oraz udzielone patenty polskim podmiotom przez daną instytucję w latach 2004–2018 
Źródło: oprac. własne na podst.: European Patent Office, wyniki badań statystycznych z lat 2004-2018, 

https://www.epo.org, [dostęp: 17.07.2020]. 

                                                           
289 A. Bełcik, Kręta droga do patentu, 20.05.2014, www.pb.pl [dostęp: 27.07.2020]. 
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W badanych latach wzrastała również liczba zgłaszanych wynalazków przez 

polskie podmioty w Europejskim Urzędzie Patentowym i udzielane patenty przez 

daną instytucję. Najwyższy stosunek udzielonych patentów do zgłoszonych 

wynalazków wystąpił w 2017 r. (0,48), a najniższy w 2005 r. (0,14). Przyczyna 

dużych różnic pomiędzy liczbą zgłoszonych wynalazków a liczbą udzielonych 

patentów może być również taka sama jak w przypadku Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rys. 8. Ilość wynalazków zgłoszonych do ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym 

na 1 mln mieszkańców w 2004 i 2017 r. w krajach Unii Europejskiej 
Źródło: oprac. własne na podst.: dane Eurostatu, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 17.07.2020]. 
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Liczba zgłoszeń do ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym przez 

Polskie podmioty na tle podmiotów z pozostałych krajów Unii Europejskiej wciąż 

znajduje się na zdecydowanie niskim poziomie. Największe ilości zgłoszonych 

wynalazków do ochrony w EUP na 1 mln mieszkańców można obserwować 

w  tych samych krajach, w których występowały najwyższe nakłady na działalność 

badawczą i rozwojową w PKB w 2017 r. (patrz rys. 4) a jest to Szwecja (283,46), 

Dania (246,61), Finlandia (235,68), Austria (231,35), Niemcy (228,81). Nato-

miast najmniej zgłoszonych wystąpiło w takich krajach jak Bułgaria (4,13), 

Chorwacja (4,80), Rumunia (5,07), Litwa (7,57), Grecja (8,38). Najwyższy wzrost 

w 2017 r. w stosunku do 2004 r. odnotowano w Austrii (o 53,33), Danii (o 40,28), 

Szwecji (33,31), Czechach (22,77), Estonii (21,36) oraz Polsce (14,82), natomiast 

największy spadek w Luksemburgu (o 158,85), Niemczech (o 51,50), Finlandii 

(o 34,41), Niderlandach (o 22,05) oraz Włoszech (o 11,48). Najwyższy procen-

towy wzrost w 2018 r. w stosunku do 2004 r. wystąpił w Polsce (o 454,60%), 

Rumunii (o 369,44%), Estonii (o 342,31%), Czechach (206,81%) oraz na Łotwie 

(o 164,73%), a największy spadek w Luksemburgu (o 64,84%), Chorwacji (o 35,57%), 

Niemczech (o 18,37%), Włoszech (o 14,36%) oraz w Finlandii (o 12,74%). 

4. Wnioski 

Przeprowadzone analizy wskazują na znaczny rozwój Polski pod względem 

innowacyjności od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. W badanym 

okresie wystąpił blisko pięciokrotny wzrost nakładów na działalność badawczą 

i rozwojową (B+R). Struktura danych nakładów na przestrzeni lat dostosowała się 

do zaleceń UE i według najnowszych wyników pochodzą one w dwóch trzecich 

z sektora prywatnego. Jest to szczególnie istotne gdyż zostaje znacznie przyspie-

szona komercjalizacja wyników badań. Udział nakładów na B+R w PKB wciąż 

znajduje się na niższym poziomie niż 3,00% wyznaczone przez Strategię Lizboń-

ską i następnie strategię „Europa 2020”, a także na niższym poziomie niż zade-

klarowany przez rząd RP w ramach strategii „Europa 2020”. Spośród państw Unii 

Europejskiej wyższy poziom tego wskaźnika niż 3,00% posiadają w tym momen-

cie jedynie Szwecja, Austria, Niemcy oraz Dania. Państwa Starej Unii posiadają 

z reguły wyższy udział nakładów na działalność badawczą i rozwojową niż 

państwa, które wstąpiły do UE w późniejszym czasie. Wzrost udziału nakładów 

na B+R w PKB w Polsce jest jednym z najwyższych na tle państw Unii 

Europejskiej. Badania zależności pomiędzy nakładami wewnętrznymi krajów 

Unii Europejskiej na działalność badawczą i rozwojową (B+R) a PKB per capita 

wskazują, że innowacyjność Polski będzie wzrastać wraz z rozwojem gospodar-

czym kraju. 
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Od 2004 r. wzrosła liczba wynalazków zgłaszanych i udzielanych patentów 

polskim podmiotom zarówno przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

jak i Europejski Urząd Patentowy. Wyniki polskich podmiotów na tle Unii Euro-

pejskiej wypadają w dalszym ciągu niekorzystnie, choć notują jeden z najwyż-

szych wzrostów liczby zgłoszonych wynalazków do ochrony w EUP na 1 mln 

mieszkańców w 2017 r. w stosunku do 2004 r. Polska odnotowała najwyższy 

procentowy wzrost tego wskaźnika spośród krajów UE. 

Podsumowując, Polska od momentu stania się członkiem Unii Europejskiej 

systematycznie zmienia się w gospodarkę opartą na wiedzy zgodną z jej wytycz-

nymi. Wykonane analizy nie pozwalają na określenie perspektyw dla polskiej 

innowacyjności, lecz można stwierdzić, że wraz z dalszym rozwojem gospodar-

czym będą wzrastać nakłady na ten cel. Polski rząd przede wszystkim powinien 

skupiać się na ciągłej poprawie warunków prowadzenia biznesu i na tworzeniu 

dobrego klimatu do inwestycji w innowacyjność przez podmioty prywatne. 
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Katarzyna Rokosz 

Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Internacjonalizacja jako element strategii marketingowej 

w startupie – case study firmy Booksy 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, startup, strategia marketingowa 

Streszczenie 

Artykuł ma na celu umiejscowienie internacjonalizacji w kontekście szerszej strategii 

marketingowej w startupach, poprzez przegląd literatury oraz studium przypadku polskiej 

firmy Booksy, która rozwinęła się od startupu do globalnej firmy. Autorka odnosi się do 

kluczowych zagadnień teoretycznych z obszaru zarządzania marketingowego, tj. Macie-

rzy Ansoffa oraz modelu EPRG, przytacza kluczowe teorie internacjonalizacji, oraz przy 

uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań firm typu startup, wskazuje na miejsce 

internacjonalizacji w kontekście szerszej strategii marketingowej. Case study firmy 

Booksy pozwala na wskazanie praktycznych zastosowań cytowanych teorii oraz dalszych 

kierunków badań.  

1. Wstęp  

Ekonomiści, politycy i ludzie biznesu podkreślają znaczną rolę startupów, 

zwłaszcza szybko rozwijających się, dla rozwoju gospodarczego regionów i pań-

stw290. Startupy to szczególnie interesująca kategoria firm, rozwijają one bowiem 

nowe, obiecujące koncepcje biznesowe, a część z nich – dzięki dynamicznemu 

wzrostowi – staje się liderami rynków i generuje nowe miejsca pracy. Dla 

startupów działania marketingowe są szczególnie istotne, ponieważ firmy tego 

rodzaju opierają rozwój produktu na interakcji z klientem, a swoją rozpoznawal-

ność i bazę użytkowników muszą rozwijać od zera, przy ograniczonych zasobach. 

W dobie globalizacji i bardzo szybkiego przepływu informacji, wiele firm musi 

rozwijać swoją strategię marketingową z uwzględnieniem wymiaru międzyna-

rodowego już od momentu powstania, tak, aby ustanowić swoją pozycję wzglę-

dem obecnej i potencjalnej konkurencji.  

Celem niniejszego artykułu jest umiejscowienie internacjonalizacji w kontek-

ście szerszej strategii marketingowej w startupach, poprzez przegląd literatury 

oraz studium przypadku polskiej firmy Booksy, która rozwinęła się od startupu 

                                                           
290 Zob. np. Fundacja Kauffmana, The economic impact of high growth startups, Entrepreneurship Policy Digest, 
Czerwiec 2016. 
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do globalnej firmy. Przegląd literatury z zakresu strategii marketingowych sto-

sowanych w startupach oraz procesów internacjonalizacji startupów pozwoli 

zarysować tło teoretyczne. Następnie postawione zostaną tezy dot. pozycji działań 

związanych z internacjonalizacją w szerszej strategii marketingowej. Po czym 

zaprezentowane zostanie studium przypadku polskiej firmy Booksy, celem zobra-

zowania w praktyce przedstawionych zagadnień teoretycznych. Konkluzja 

wskaże kierunek potencjalnych dalszych badań w tym obszarze.  

Na potrzeby bieżącego artykułu przyjęta została dwuelementowa metoda 

badawcza, składająca się z przeglądu literatury oraz opisu studium przypadku. 

Przegląd literatury przytacza definicje firm typu startup oraz klasyczne teorie 

z zakresu zarządzania marketingowego i internacjonalizacji firm, wraz ze współ-

czesnymi rozszerzeniami. Jako drugi element metody badawczej wybrano 

studium przypadku – metodę, która odpowiada na pytania „jak?” i „dlaczego?”, 

oraz jest korzystna w badaniach aktualnie zachodzących wydarzeń291. W literatu-

rze dowiedziona została skuteczność zaproponowanej metody w celu wyciągnię-

cia wniosków ogólnych i teoretycznych292. Studium przypadku zostało przygoto-

wane przy wykorzystaniu źródeł internetowych – m.in. strony internetowej firmy 

Booksy oraz artykułów na portalach technologicznych. Jako egzemplifikację 

wybrano firmę Booksy, ponieważ jest to jedna z wiodących polskich młodych 

firm technologicznych rozwijających się z sukcesem na rynkach zagranicznych. 

Wybór pojedynczego studium przypadku stanowi istotną słabość zastosowanej 

metody badawczej; dobór szerszej próby przy założeniu, że dana firma ma 

wywodzić się z Polski oraz z sukcesem realizować działania na rynkach 

zagranicznych, jest jednak utrudniony, ze względu na niewielką ilość firm 

spełniających kryteria zdefiniowane w ten sposób. 

2. Przegląd literatury - strategie marketingowe startupów 

a internacjonalizacja 

Strategia marketingowa jest kluczowym elementem ogólnej strategii firm, 

niezależnie od ich wielkości, branży czy profilu. Znajomość swojego rynku 

docelowego oraz zdolność dotarcia do klientów w dużym stopniu determinuje 

sukces lub porażkę danej firmy. Co więc wyróżnia strategie marketingowe 

w startupach od tych stosowanych w szerszej populacji firm i jaką pozycję 

zajmuje internacjonalizacja w kontekście strategii marketingowej?  

 

 

                                                           
291 R. K. Yin (2009). Case Study Research: design and methods, 4th ed., SAGE Publication, Inc, s. 8–12. 
292 K. M. Eisenhardt (1989), Building theories from case study research, „Academy of Management Review” 
14, s. 532–550. 
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2.1.  Startup – definicja 

Aby zapewnić klarowność wywodu, należy przytoczyć definicje firmy typu 

startup. Istnieje wiele definicji, które koncentrują się na poszczególnych 

aspektach firm tego rodzaju. Wg S. Blanka293 startup jest tymczasową organizacją 

poszukującą skalowanego, powtarzalnego i rentownego modelu biznesowego, 

która na początkowym etapie funkcjonowania dysponuje jedynie pomysłami 

i przypuszczeniami, ale nie ma jeszcze klientów ani wiedzy na ich temat. E. Ries294 

definiuje startup jako ludzką instytucję budowaną z myślą o tworzeniu nowych 

produktów w warunkach skrajnej niepewności. Autorzy ww. definicji podkre-

ślają, że ani określenie wieku, ani wielkości firmy nie pozwala w trafny sposób 

uchwycić jej charakterystyki. A. Skala, proponuje „spiralną definicję startup”295. 

Według niej za startup można uznać każdą organizację, która ma bardzo 

ograniczone zasoby, oraz niepewny popyt na swoje produkty (lub jego zupełny 

brak), i która rozwija się po określonej ścieżce, z wykorzystaniem nowych 

technologii oraz w ścisłej relacji z rynkiem.  

Przytoczone definicje wskazują na kilka istotnych charakterystyk firm typu 

startup, mających bezpośredni wpływ na dobór strategii marketingowej przez te 

firmy – jest to m.in. ograniczona ilość zasobów, potrzeba szybkiej informacji 

zwrotnej od rynku, otwartość na zaangażowanie klientów we współtworzenie 

produktu oraz chęć (czy wręcz potrzeba) burzenia status quo branży lub sektora, 

w ramach którego wprowadzane są nowe rozwiązania.  

2.2. Strategie marketingowe w startupach 

Następstwem przedstawionych uwarunkowań jest specyficzne podejście do 

strategii marketingowej czy też doboru instrumentów marketingowych (marke-

ting mix). Startupy zazwyczaj opierają swoje działania marketingowe na 

narzędziach online oraz innowacyjnych pomysłach mających na celu wygene-

rowanie szybkiego wzrostu świadomości marki (tzw. Growth hacking296). Wg 

badań Hubspot297 48% ankietowanych startupów deklaruje wykorzystanie do 

generowania popytu marketingu opartego na treściach (content marketing), roz-

woju organicznego i/lub optymalizację dla wyszukiwarek internetowych (SEO); 

42% startupów deklaruje wykorzystanie reklam cyfrowych (AdWords, FB); dla 

porównania, jedynie 3% ankietowanych startupów deklaruje wykorzystanie 

tradycyjnych metod (reklama w radio/TV, billboardy).  

                                                           
293 S. G. Blank, B. Dorf, (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great 
company, Wiley, s. 13–15. 
294 E. Ries, (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radi-

cally Successful Businesses, New York: Crown Business, s. 23–25. 
295 A. Skala, (2017). Spiralna definicja startupu. Przegląd Organizacji, s. 33–39. 
296 S. Ellis, (2010) Find a growth hacker for your startup. Dostępny pod adresem: https://www.startup-marketing.com 

/where-are-all-the-growth-hackers/. 
297 https://www.hubspot.com/startups/go-to-market-startups/2019.  
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Stosowanie narzędzi online jest popularne w środowisku startupów z wielu 

względów – zazwyczaj są one tańsze w zastosowaniu niż tradycyjne media, po-

zwalają na elastyczność (wypuszczanie nowych treści, ustalanie limitu wydatków, 

kreowanie treści pod kątem specyficznego profilu internautów, itp.). Ten typ 

narzędzi umożliwia również w największym stopniu prowadzenie komunikacji na 

temat produktu oraz oferty w skali międzynarodowej. Głównym językiem 

środowiska startupów jest j. angielski – prowadzenie komunikacji w tym języku 

pozwala na zaistnienie w świadomości użytkowników z wielu krajów równocze-

śnie – co jest szczególnie cenne dla firm oferujących wirtualne produkty i/lub 

usługi, które to często przyjmują dywersyfikację rynkową jako kluczowy element 

swojej strategii marketingowej.  

2.3. Internacjonalizacja startupów i firm technologicznych  

Teoria internacjonalizacji firm dzieli się na kilka głównych nurtów – interna-

cjonalizację etapową (tzw. Model Uppsalski298), teorię nowych międzynarodo-

wych przedsiębiorstw299, firm typu „born global”300, czy też internacjonalizację 

sieciową301. Każda z tych teorii w pewnym stopniu odnosi się do dynamiki 

rozwoju międzynarodowego firm typu startup. Internacjonalizacja etapowa jest 

modelem wypracowanym na podstawie analizy rozwoju tradycyjnych firm 

eksportowych. M. Maciejewski wskazuje, iż w kontekście firm typu startup 

z krajów Grupy Wyszechradzkiej, strategia opierająca się na wychodzeniu na 

rynki zagraniczne po uprzednim umocnieniu swojej pozycji na rynku macierzy-

stym wiąże się z uzyskaniem niższych przychodów niż nakierowanie swojej 

działalności na rynki międzynarodowe od samego początku302.  

Teoria nowych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz teoria firm typu 

„born global” wskazują, iż zwłaszcza w obszarze nowych technologii, firmy 

konkurują na rynku globalnym od samego początku prowadzenia działalności. To 

właśnie brak dedykowanej strategii internacjonalizacji w wielu przypadkach 

stanowi o porażce firmy, która może wówczas zostać wypchnięta z rynku przez 

zagraniczną konkurencję.  

Według raportu fundacji Startup Poland303, aż 60% polskich startupów nie 

prowadzi sprzedaży poza granicami Polski. Stanowi to istotną słabość polskiego 

ekosystemu startupowego. W ciągu ostatnich kilku lat, przeprowadzony został 

                                                           
298 J. Johanson, J. E. Vahlne (1977). The internationalization process of the firm- A model of knowledge development 

and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, 8(1), s. 23–32.  
299 B. Oviatt, P. McDougall, (1994). Toward a Theory of International New ventures. J Int Bus Stud 25, s. 45–64. 
300 G. Knight, S. T. Cavusgil (1996) The born global firm: a challenge to traditional internationalization theory. 

Advances in International Marketing, 8, s. 11–26.  
301 J. Johanson, L.G. Mattsson (1986). International marketing and internationalization processes – A network 
approach, in Research in International Marketing. Ed. P.W. Turnbull, and S. J. Paliwada, s. 234–265 
302 M. Maciejewski (2018). Wczesna internalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów. Studia i Prace 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 53/2, s. 53–64  
303 Startup Poland (2019), Raport “The Polish Tech Scene. 5 Years”, s. 7. 
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szereg działań rządowych mających na celu promocję ekspansji zagranicznej 

polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem startupów. Tego rodzaju działania 

podejmowane są m.in. w ramach programu „Polskie Mosty Technologiczne” 

realizowanego przez PARP we współpracy z PAIH304, czy Go Global305 oraz Top 

500 Innovators306 realizowane we współpracy z NCBiR. Ponadto, obecność 

polskich placówek w regionach innowacyjnych (m.in. Dolina Krzemowa) po-

zwala firmom na dostęp do wiedzy o trendach biznesowych w obszarze ich 

działalności. Tego rodzaju programy zwiększają świadomość firm oraz umożli-

wiają zapoznanie z rynkami zagranicznymi i/lub wiodącymi ośrodkami globalnej 

innowacyjności307. Najbardziej przekonującym argumentem dla firm jest często 

jednak przykład innych firm, który pokazuje, że działalność na rynkach zagranicz-

nych jest nie tylko możliwa, ale korzystna. Doskonałym tego przykładem jest 

analizowana w niniejszym artykule firma Booksy, która dzięki swojemu szyb-

kiemu rozwojowi urosła ze startupu na dużą firmę międzynarodową.  

2.4. Internacjonalizacja jako element strategii marketingowej 

startupów  

Internacjonalizacja w ujęciu strategicznym traktowana jest np. w klasycznej 

macierzy Ansoffa308, jako jeden z kierunków strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

Rozwój działalności na nowym rynku często wiąże się z wyjściem na rynki 

zagraniczne, gdzie firma może zaoferować zarówno swoje dotychczasowe 

produkty (strategia rozwoju rynku), jak i nowe produkty (strategia dywersyfika-

cji). Macierz Ansoffa odnosi się przede wszystkim do istniejących firm, które 

poszukują nowej strategii i nowych rynków; z tego względu, zastosowanie jej 

w kontekście startupu nie jest w pełni adekwatne. Niemniej jednak, stanowi ona 

trafne uporządkowanie dostępnych kierunków rozwoju firmy, które stanowią 

punkt odniesienia dla startupów będącym na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto, 

startupy zazwyczaj charakteryzują się wysokim poziomem ambicji w rozwoju 

przedsiębiorstwa – dlatego też, dla wielu z nich kwestia rozwoju produktu i rynku, 

a co za tym idzie internacjonalizacji, jest kwestią strategiczną już od wczesnego 

etapu rozwoju. W kontekście startupów, szczególnie trafne wydaje się rozszerze-

nie klasycznej macierzy Ansoffa309, które dodaje na obydwu osiach wymiar  

 

                                                           
304 Zob. https://www.paih.gov.pl/pmt. 
305 Zob. https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/goglobal/. 
306 Zob. https://top500innovators. org/. 
307 P. Pietrasieński, K. Bitka, (2016). Collaboration, co-production, coopetition and coordination: a case study of European 
“bridge organizations” in Silicon Valley, International Journal of Transitions and Innovation Systems, no 3/4 /vol. 1, s. 2. 
308 H. I. Ansoff, (1957) Strategies for diversification [w:] Harvard business review, 35(5), 113–124. 
309 M. Dziekoński, (2016), Marketing 3.0, [w:] J. Królewski, P. Sala, (red.) E-marketing. Współczesne trendy. 
Pakiet startowy, PWN, Warszawa s. 25. 

https://www.paih.gov.pl/pmt
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/goglobal/
https://top500innovators.org/
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wirtualny – proponując zarówno wirtualny rynek, jak i wirtualny produkt jako 

dodatkowe wymiary, które kształtują dostępne kierunki rozwoju strategicznego 

przedsiębiorstwa w dobie internetu.  

Tab. 1. Rozszerzona macierz Ansoffa 
 

  

Produkt 

Dotychczasowy Nowy Wirtualny 

Rynek 

 

Dotychczasowy 

 

Strategie 

penetracji rynku 

Strategie rozwoju 

produktu 

Strategia wirtualizacji 

produktu 

Nowy  Strategie rozwoju 

rynku  

Strategie 

dywersyfikacji  

Strategia 

dywersyfikacji 

wirtualnej produktu 

Wirtualny  Strategia 

wirtualizacji 

rynku  

Strategia 

dywersyfikacji 

wirtualnej rynku  

Strategia 

dywersyfikacji 

contentu  

Źródło: M. Dziekoński, (2016), Marketing 3.0, [w:] J. Królewski, P. Sala, (red.), e-marketing. 

Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa s. 25. 

2.5. Marketing w ujęciu międzynarodowym - model EPRG 

Marketing w ujęciu międzynarodowym stanowi szczególne wyzwanie dla firm 

– muszą one obrać odpowiednią strategię prowadzenia działalności marketingo-

wej w kraju macierzystym oraz w rynkach docelowych. W tym kontekście, 

istotnym punktem odniesienia jest model EPRG, który wskazuje na możliwe 

odmienne podejścia do ww. zagadnienia, kontrastując „standaryzację” – tj. 

zachowanie homogeniczności produktu i komunikacji z nim związanej na różnych 

rynkach, z „adaptacją”, tj. dostosowaniem produktu i komunikacji marketingowej 

do kontekstu rynków lokalnych310. W bardziej szczegółowym ujęciu, model 

wskazuje na cztery możliwe strategie: etnocentryzm, geocentryzm, policentryzm 

i regiocentryzm. Etnocentryzm zakłada przełożenie praktyk stosowanych w kraju 

macierzystym na rynki zagraniczne z ograniczonymi modyfikacjami produktu 

i/lub komunikatów. Geocentryzm jest również strategią zakładającą homoge-

niczną komunikację i politykę produktową; opiera się ona jednak na obrazie 

produktu oraz komunikacji, która jest ujednolicona w sposób możliwie uniwer-

salny. J. Rymarczyk zamiast strategii geocentrycznej stosuje szerszą kategorię – 

orientację „dualną” czy „oportunistyczną”, która zakłada „lokalnego tyle, co 

konieczne, globalnego tyle, co możliwe”311. Ta definicja de facto precyzuje, 

w jaki sposób zbudowany może zostać zakres strategii geocentrycznej. Obie te 

strategie zakładają ograniczenia w dostosowaniu produktu oraz kampanii marke-

tingowych, dzięki czemu są one korzystne pod względem kosztów. W ramach 

                                                           
310 J. W. Wiktor, (2006), Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym. Próba typologii. Zeszyty 

Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 729, Kraków, s. 25. 
311 J. Rymarczyk, (2006), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw a ich strategie marketingowe. 
International Journal of Management and Economics 19, s. 65–72.  
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szerszej strategii „adaptacji”, policentryzm jest strategią, która zakłada najwięk-

szy stopień dostosowania produktu i marketingu do warunków, kultury i sposo-

bów komunikacji rynków docelowych; potencjalne korzyści uzyskane z większej 

trafności komunikatów są okupione wyższym kosztem działalności. Regiocen-

tryzm jest bardziej ograniczoną formą adaptacji produktu oraz marketingu, 

zakładającą dostosowania w zakresie danego regionu geograficznego – dzięki 

temu, w ramach komunikacji i produktu zostają z grubsza zastosowanej działania 

adaptacyjne, jednak umożliwia ona poniesienie mniejszej ilości kosztów niż przy 

strategii policentrycznej.  

 

Rys. 3. Model EPRG  
Źródło: oprac. własne na podst.: Wiktor (2006).  

Przytoczone ramy teoretyczne z pogranicza teorii zarządzania oraz marketingu 

międzynarodowego wskazują, iż związek między tempem rozwoju firmy, typem 

oferowanego produktu a sprawnością wejścia na nowe rynki zagraniczne jest 

istotny i bardzo złożony. Modele teoretyczne wypracowane na potrzeby firm, 

których oferta produktowa ugruntowana jest w pierwszej kolejności na rynku 

macierzystym, a w kolejnych krokach dociera na rynki zagraniczne, często nie 

odpowiada w stu procentach dynamice firm z sektora nowych technologii lub firm 

typu „born global”. Niemniej jednak, przedstawione modele teoretyczne będą 

stanowić punkt odniesienia dla możliwie kompleksowej oceny roli procesu 

internacjonalizacji w procesie kształtowania strategii marketingowej w anali-

zowanym studium przypadku. 

3. Case study – Booksy  

Firma Booksy oferuje użytkownikom aplikację mobilną służącą do umawiania 

różnego rodzaju wizyt, za pośrednictwem prostego interfejsu oraz systemu 

zarządzania kalendarzem. Polskie przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi zarówno 

firmom jak i konsumentom w sektorze “Beauty”, ale zakres działania firmy 

stopniowo rośnie. W obecnej chwili poprzez platformę można umówić się do 
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fryzjerów, kosmetyczek, masażystów, fizjoterapeutów i wielu innych usługodaw-

ców w sektorze „Beauty”, jak również (od niedawna) do niektórych instytucji 

finansowych (w Polsce m.in. Alior Bank i BNP Paribas).  

Firma została założona w 2013 r. przez Stefana Batorego oraz Konrada 

Howarda. Mimo, że przedsiębiorstwo wywodzi się z Polski, swoją główną 

siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych, gdzie również jest liderem w swojej 

kategorii. Aplikacja Booksy dostępna jest na całym świecie i zarejestrowane są na 

niej salony z ponad 80 krajów; firma koncentruje się na 6 głównych rynkach 

(USA, Wielka Brytania, Brazylia, RPA, Hiszpania i Polska). We wrześniu 2019, 

z aplikacji korzystało już ponad 5 mln użytkowników i ponad 300 tys. zare-

jestrowanych salonów. Również we wrześniu 2019, firma przekazała do informa-

cji publicznej komunikat o swojej najnowszej rundzie finansowania – Booksy 

pozyskało wtedy aż 115 mln złotych na dalszy rozwój na rynku Amerykańskim, 

polskim i w Europie zachodniej. W gronie inwestorów znaleźli się zarówno 

dotychczasowi partnerzy, jak np. brytyjski fundusz Piton Capital, jak i nowi – 

m.in. Industry Ventures i XG Ventures, oraz liczni inwestorzy prywatni związani 

ze środowiskiem startupowym. Na swój rozwój firma pozyskała jak dotąd prawie 

50 mln dolarów od międzynarodowych inwestorów. 

3.1. Booksy – strategie marketingowe  

CEO Stefan Batory, w wywiadzie zamieszczonym na stronie mambiznes.pl, 

wskazał na dwa główne kanały wykorzystywane przez spółkę do docierania do 

klienta – online i bezpośrednio przez tzw. “field sales”. Wg prezesa spółki, narzę-

dzia online są szczególnie skuteczne na wysoko rozwiniętych rynkach, podczas 

gdy sprzedaż bezpośrednia sprawdza się na tych rynkach, gdzie niezbędna jest 

„edukacja” użytkowników. Firma korzysta również na „efektach sieciowych” – 

salony, które decydują się na współpracę z platformą uzyskują automatycznie 

dostęp do potencjalnych klientów-użytkowników aplikacji Booksy. Użytkownicy 

aplikacji często pełnią też rolę „promotorów” aplikacji, opowiadając o niej swoim 

sprawdzonym salonom, tak, aby uzyskać dostęp do możliwości rezerwowania 

terminów za pośrednictwem aplikacji. W rozmowie z serwisem BusinessInsider, 

CEO Stefan Batory podkreśla rolę jakości obsługi klienta w budowaniu wize-

runku firmy; jego słowami: 

„Dzięki dobremu produktowi i obsłudze klienta mamy bardzo wysoki wskaź-

nik NPS, mówiący o satysfakcji klientów. W branży softwarowej ten NPS jest 

zazwyczaj na poziomie 20–30, jeśli chodzi o obsługę klienta. Powyżej 50 to jest 

bardzo dobrze, a powyżej 60 rewelacyjnie. W Booksy to jest gdzieś pomiędzy 70–72, 

od samego początku, odkąd to mierzymy. W firmie mówimy, że obsługa klienta 

to nowy marketing”312.  

                                                           
312 https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/polski-startup-booksy-z-kolejna-runda-inwestycyjna/8bbvye8. 
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Platforma Booksy stanowi również narzędzie marketingowe dla salonów 

korzystających z platformy celem zarządzania wizytami – salony uzyskują dostęp 

do nowej bazy klientów, otrzymują dostęp do gamy zautomatyzowanych narzędzi 

(np. powiadomienia push, promocje na konkretne usługi, „happy hours”, etc). 

Ponadto, platforma zapewnia elastyczne narzędzia ułatwiające rozliczenia z klien-

tem, np. możliwość wprowadzenia przedpłaty za rezerwowane usługi.  

3.2. Internacjonalizacja  

Firma Booksy należy do grona firm, które określić można mianem „born 

global” – proponowane przez firmę rozwiązanie technologiczne w łatwy sposób 

może być (i jest) oferowane na wielu rynkach jednocześnie. Anglojęzyczny 

interfejs umożliwia dostęp do aplikacji na wielu rynkach jednocześnie – kie-

rownictwo spółki potwierdza, że mimo braku dedykowanych działań sprzedażo-

wych czy marketingowych, aplikacja jest używana w ponad 80 krajach. Rynek 

Amerykański został obrany przez firmę jako „główny” rynek – to właśnie w 

Stanach Zjednoczonych firma posiada najwięcej aktywnych użytkowników. Taki 

kierunek został obrany ze względów strategicznych – po pierwsze, rynek Ame-

rykański, mimo wzmożonej konkurencji, charakteryzuje się wysoką otwartością 

na nowości, a użytkownicy są skłonni do stosunkowo szybkiej konwersji z narzędzi 

analogowych, jak np. papierowy kalendarz, na narzędzie online. Po drugie, 

posiadanie pozycji lidera na wiodącym rynku globalnym pozwala liczyć na to, iż 

pozycja konkurencyjna globalnie pozwoli pozostawić w tyle konkurencję, 

zarówno tę pojawiającą się na rynku Amerykańskim jak i na innych rynkach.  

3.3. Internacjonalizacja jako element strategii marketingowej  

Przytoczona macierz Ansoffa odnosi się przede wszystkim do ugruntowanych 

spółek; Booksy jako startup rozwija swoją strategię według nieco innej kategorii. 

Pojęcia „nowego rynku” oraz „wirtualizacji rynku” stanowią jednak ciekawy 

punkt odniesienia dla strategii marketingowej firmy Booksy, która wyraźnie 

stawia na szybki rozwój na wielu rynkach, który możliwy jest właśnie dzięki 

„wirtualizacji rynku”.  

Działania firmy Booksy na pograniczu internacjonalizacji oraz strategii 

marketingowej mogą zostać scharakteryzowane przy wykorzystaniu modelu 

EPRG. W odniesieniu do modelu EPRG, warto zauważyć, iż w odróżnieniu od 

praktyki tradycyjnych firm, koncentrujących się często wpierw na rynku 

macierzystym i profilujących komunikację z punktu widzenia rynku macierzy-

stego, Booksy stanowi ciekawy wyjątek. Firma od swojego powstania skupia się 

na komunikacji i marketingu profilowanym bardziej pod kątem rynku Amerykań-

skiego, co w dobie globalizacji otwiera dostęp do wielu rynków powiązanych 

z rynkiem Amerykańskim m.in. poprzez względy językowe i kulturowe.  
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Działania Booksy zakładają jednak koncentrację wysiłków na poszczególnych 

krajach, w miarę rozwoju obecności firmy na danych rynkach. Strategię firmy wg. 

modelu EPRG można więc podsumować jako geocentryzm.  

Co ciekawe, w przypadku firmy Booksy można również zaobserwować 

działania mające na celu budowanie wizerunku poprzez wykorzystanie własnej 

pozycji na rynkach zagranicznych. Wszelkie komunikaty prasowe dot. firmy 

podkreślają pozycję firmy na rynku Amerykańskim i uczestnictwo inwestorów 

zagranicznych w kolejnych rundach finansowania. Branding firmy jest również 

bardzo międzynarodowy, a nazwa ma brzmienie raczej bliższe j. angielskiemu (od 

angielskiego czasownika „book” – rezerwować). Wizerunek firmy międzyna-

rodowej może służyć budowie wiarygodności oraz prestiżu firmy.  

4. Podsumowanie  

Niniejszy artykuł przedstawił w sposób syntetyczny ramy teoretyczne z pogra-

nicza teorii internacjonalizacji firm, strategii marketingowych i marketingu 

międzynarodowego, celem wskazania miejsca internacjonalizacji w działaniach 

związanych z formowaniem strategii marketingowej w startupach. Przedstawione 

studium przypadku firmy Booksy pokazuje z jednej strony, iż profil funkcjonowa-

nia jako startup w istotny sposób wpływa na refleksje z obszaru strategii 

marketingowej i doboru narzędzi marketingowych; z drugiej strony, ukazuje, iż 

zasięg globalny działań i zaangażowanie na wielu rynkach może, samo w sobie, 

stanowić element budowania wizerunku firmy. Ścieżka rozwoju firmy Booksy 

może stanowić interesujący temat dalszych badań, zarówno ze względu na swoją 

szybką internacjonalizację, jak i rozwój przez akwizycje czy też wykorzystanie 

statusu firmy międzynarodowej na potrzeby komunikacyjne. Ciekawymi pozo-

stają pytania o przyszły kierunek rozwoju firmy, oraz strategie marketingowe przy 

wejściu na kolejne rynki. Booksy jest również na trajektorii do stania się firmą 

globalną – co potencjalnie może stanowić nowe źródło dla komunikacji wize-

runkowej firmy. 
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Jakub Krzysiak  

Politechnika Lubelska 

Innowacje w multimediach 

Słowa kluczowe: Innowacje, multimedia 

Streszczenie 

Publikacja ma na celu ogólne omówienie kierunków rozwoju branży współczesnych 

multimediów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej makro i mikro ekonomicznej. 

Przyjęte podziały mają charakter próby wyszczególnienia charakterystycznych znaczą-

cych aktywności, którym postanowiłem przyjrzeć się nieco bliżej, Po krótkiej analizie 

w formie sprzężenia zwrotnego przechodzimy do omówienia inżynierskiego kształcenia 

w dziedzinie multimediów na przykładzie nowo otwartego kierunku w Politechnice 

Lubelskiej – Inżynieria Multimediów. W ramach podsumowania zaznaczam rolę inno-

wacyjnych multimediów w większości branż i sektorów z wyszczególnieniem ich wpływ 

na konkurencyjność.  

1. Wstęp 

Where content comes to live! 

Właśnie to hasło powitało mnie na lotnisku w Vegas wyświetlając się na 

wielkim reklamowym ekranie, kiedy to kilka lat temu po raz pierwszy udałem się 

na coroczną międzynarodową konferencję producentów branży wideo. Już wtedy 

nieświadomi dzisiejszej COVIDOWEJ rzeczywistości twórcy, dystrybutorzy 

i fachowcy innych maści planowali dużą branżową przeprowadzkę. Fakt, że 

obrany kierunek przez obecną sytuacje rozwija się jeszcze bardziej chyba nie 

budzi niczyich wątpliwości, ale dalsze losy szeroko rozumianej branży multi-

medialnej nie są już tak przejrzyste.  

Miejsca w których w naszym otoczeniu komunikują do nas multimedia są 

niezliczone podobnie jak cele tej komunikacji. Reklama, informacja czy edukacja 

to nie jedynie zastosowania o których zamierzam wspomnieć w niniejszej 

publikacji. Mam nadzieje, że uda mi się odpowiedzieć na kilka pytań a między 

innymi gdzie będą multimedia za 5 czy 10 lat, skoro już są prawie wszędzie.  

Innowacje i Konkurencyjność. Poświęćmy chwilę, by przeanalizować 

tematykę multimedialną w dwóch wymienionych zakresach. Zacznę przewrotnie 

od tezy w formie pytania: czy innowacje mogą istnieć bez multimediów? Trudno 

byłoby wskazać choć jedną innowacyjną markę, która w swej komunikacji nie 

posługuje się multimediami. Innowacyjność zakłada konieczność komunikacji bran-

żowej, sprzedażowej, reklamowej czy urzędowej. Innowacyjna marka z komunikacją 
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ze wszystkich wymienionych zakresów musi radzić sobie dobrze i coraz rzadziej 

do tych celów wystarczają tekstowe komunikatory czy korespondencja wysyłana 

w formie listu. Standardem dziś wśród młodych konsumentów są wideorozmowy 

lub interaktywne boty i to niezależnie czy chodzi o umówienie wizyty u dentysty, 

czy zamówienie pizzy. Najlepsi marketerzy odpowiedzialni za Customer Expe-

rience muszą w tej kwestii rozwiązywać problemy, które jeszcze nie zostały nawet 

zgłoszone. Natychmiastowość dzisiejszej sieci oduczyła jej użytkowników od 

czekania czy kolejek, które tak dobrze znają nasi rodzicie. W kategorii 

konkurencyjności wygrywają te marki, które cechuje między innymi skuteczna 

komunikacja, najczęściej z wykorzystaniem pewnych formatów multimedial-

nych. W tym miejscu należy zauważyć, że pod pojęciem komunikacji nie kryje 

się jedynie przekaz adresowany do odbiorcy w formie klienta, petenta, ucznia czy 

studenta. Szczególnie wyraźnie widać to w mediach społecznościowych, że marki 

zaczynają komunikować między sobą. W tej formie komunikacji multimedia 

odgrywają również znaczącą rolę.  

2. Czym są Innowacyjne Multimedia? 

To trochę jak prezentacja w PP w zestawieniu z Prezi. Niemy film też można 

śmiało uznać za innowacyjne multimedia w okresie XIX w. Multimedia z definicji 

integrują różne formy przekazu scalając je do jednego “hybrydowego” formatu. 

Innowacyjne multimedia są dodatkowo estetyczne, treściwe i skuteczne. Najlepiej 

jak wymienione odczucia towarzyszą zarówno nadawcy jak i odbiorcy interak-

tywnego przekazu. 

3. Prasa, telewizja vs Interent 

Powszechne zjawisko branżowej przeprowadzki z realnego świata do online’u 

można najwyraźniej zaobserwować na przykładzie pojedynku gigantów medial-

nych z branży TV z internetowymi platformami udostępniającymi treści wideo. 

O ile dla pokolenia X czy BB telewizja w rozumieniu szklanego ekranu jest 

podstawowym źródłem informacji o tyle młodsze osoby wszelkich informacji 

szukają już online. Młodzieżowym słowem 2017 r. był rzeczownik "XD". Nie 

dziwi zatem, że osoby urodzone po 1995 określa się mianem pokolenia XD. To 

grupa młodych konsumentów, która coraz częściej jest na celowniku marke-

terów.. Młodzi ludzie, którzy nie potrafią żyć bez internetu i nowych technologii. 

To właśnie wchodzące na rynek konsumencki kolejne pokolenia są główną 

przyczyną relokacji treści multimedialnych ze szklanego ekranu do internetu oraz 

na inne pola eksploatacji.  
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Z własnego doświadczenia pamiętam jak pracując jako fotoreporter jednej z ogól-

nopolskich redakcji obserwowałem transformację w której poważne tytuły pra-

sowe otwierały swoje onlinowe wydania. Nie ukrywam, że dla wielu dziennikarzy 

nazwijmy ich tradycjonalistami, zmiana sposobu myślenia dotycząca dystrybucji 

tekstów a zwłaszcza wymogów niesionych przez nowe medium była wręcz nie do 

przeskoczenia. Streszczenie wielostronicowego materiału na 1000 znaków do 

“online’u” nazywali barbarzyństwem. Czas jednak pokazał jednoznaczny kieru-

nek i to nie tylko w branży dystrybucji newsów. Kierunek ten to pewnego rodzaju 

hybryda i nie chce tutaj nadużywać i tak często występującego w tej publikacji 

terminu. Mam na myśli połączenie wielu form w jednej łatwo konsumowanej 

przez odbiorców pigułce. Hybryda w tym wypadku polega na wyciśnięciu z prze-

kazywanej informacji najistotniejszych elementów (lead, wycinek zdjęcia, krótki 

fragment filmu) i stworzenia z tych składników prostej multimedialnej video-

prezentacji która co ważne w zapętlonej formie niczym zarzucona przynęta zachęca 

do zapoznania się z tematem. Tak działa współczesny model dystrybucji treści 

multimedialnych. Klasyczne modele znane od lat notują systematyczne straty 

natomiast interaktywne platformy rosną w siłę wycinając coraz większy kawałek 

branżowego tortu.  

4. Ile czasu średnio spędzamy na konsumpcji treści video  

4.1. Online 

Według piątej już edycji raportu Online Video Forecasts, publikowanego 

corocznie przez Zenith, w 2021 r., średnia czasu poświęconego na konsumpcję 

kontentu video w internecie osiągnie w Polsce średnio 70 minut dziennie. To 

wciąż istotnie mniej niż przewidywane statystyki światowe, gdzie przeciętny 

konsument będzie w 2021 oglądał treści video online średnio przez 25 dni w roku 

(100 minut dziennie). 

Według szacunków Zenith, globalne wydatki na reklamę online video do 2021 

będą rosły średnio o 18% rocznie, przy wzroście całego rynku reklamy online na 

poziomie 10% rok do roku. Oznacza to wzrost z 45 mld USD w tym roku, do 61 mld 

USD w 2021 w samej tylko kategorii online video. Prognoza zakłada jednocze-

śnie, że światowy rynek reklamy TV skurczy się ze 183 mld USD obecnie, do 180 

mld USD i nadal będzie spadał. Tym samym wartość rynku reklamy online video 

na świecie przekroczy w 2021 r. 1/3 wartości rynku reklamy telewizyjnej. 

Nikogo nie dziwi już dalszy wzrost oglądalności treści video w internecie, 

który – katalizowany zmianą wielkości i jakości nośników mobile, a także coraz 

większą prędkością przesyłu danych – wyniósł w latach 2013–2018 aż 32% 

w  skali globalnej. Liderami w tej kategorii pozostają obecnie niezmiennie Chiny 

i Szwecja, gdzie średni czas oglądania materiałów video w internecie szacuje się 

na poziomie 103 minut dziennie. Jednak już w 2021 r., magiczną liczbę 100 minut 
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dziennie mają przekroczyć – według prognoz Zenith – Kanada, Indie, Meksyk, 

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Tak ogromna zmiana zachowań konsu-

menckich w kategorii online video content czyni tę kategorię najszybciej rosnącą 

pod względem wydatków reklamowych w digitalu na świecie. 

4.2. Telewizja 

Możemy zestawić dane dotyczące platform internetowych z wskaźnikami 

dotyczącymi klasycznej telewizji. Agencja Wavemaker wykonała badanie mające 

na celu wykazanie, ile czasu dziennie poszczególne narody poświęcają na ogląda-

nie telewizji. Okazało się, że pod względem długości dziennego czasu oglądania 

TV, Polacy są na trzecim miejscu w regionie, zaraz za Rumunami i Węgrami. 

Polak z grupy ogólnej spędza przed szklanym ekranem średnio 263 minuty. 

4.3. Preferencje reklamodawców  

Czasy, w których statystycznie 50% budżetów reklamowych trafiało do na-

dawców telewizyjnych odchodzą powoli do przeszłości. W zależności od branży 

i rodzaju kampanii coraz więcej środków trafia do online’u. Powodów jest wiele, 

ale do głównych można zaliczyć stabilny i znaczący wzrost segmentu video 

online. W przypadku reklamodawców adresujących swoje kampanie do młodych 

ludzi spotykamy się z całkowitą rezygnacją z wyświetlania reklam w klasycznym 

telewizyjnym formacie.  

4.4.  Przenikanie się światów  

Światowi giganci technologiczni prześcigają się w prowadzeniu badań i próbie 

ustalenia gdzie będą multimedia za 5 czy 10 lat i jakie będą modele ich konsump-

cji. Na przykładzie realizacji konferencji MIK 21 która odbyła się w Lublinie 

w dniu 25/08/2020 możemy omówić pewne zjawisko. Część z prelegentów 

łączyła się podczas wystąpień za pomocą komputerów, były osoby, które korzy-

stały z tabletów czy telefonów a zapewne można było zrealizować "łączenie" 

nawet przy pomocy zegarka. Nasi uczestnicy mogli by nas oglądać na okularach 

multimedialnych wyposażonych w opcję projekcji treści wideo bezpośrednio na 

soczewkach. Na pewno jednym z kierunków rozwoju technologii multimedial-

nych w segmencie konsumenckim jest minimalizacja i gadżeciarstwo. Dostępność 

prostych rozwiązań w zakresie wyświetlania w oparciu o technologie LED daje 

producentom możliwości podnoszenia konkurencyjności ich produktów przez 

dołączenie multimedialnych funkcjonalności. Obserwujemy to zarówno w branży urzą-

dzeń AGD, jak również w gadżetach reklamowych a w szczególności w zabawkach. 
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5. Innowacyjne multimedia online 

5.1. Video content marketing 

„Jak otworzyć wino butem?”, „z ilu cegieł zbudowano zamek w Malborku”, „Jaką 

hulajnogę elektryczną warto kupić na komunię”. W silniki wyszukiwarek inter-

netowych w każdej sekundzie wpadają tysiące zapytań wszelkiego typu. Badania 

jednoznacznie wskazują, że jeśli w wynikach zapytania pojawi się odpowiedz 

w formie materiału wideo z przejrzystym tytułem i atrakcyjną miniaturka, to 

użytkownicy znacznie chętniej wybierają taką formę. Ten fakt w zestawieniu 

z dostępnością technologii w zakresie realizacji prostych materiałów wpłynął na 

ogromny wzrost branży video poradników, tutoriali, vlogów tematycznych oraz 

wszelkiego gatunku treści eksperckich stanowiących odpowiedzi na najdziwniej-

sze nieraz zapytania użytkowników sieci. Opisane treści pod względem zarówno 

merytorycznym jak i produkcyjnym mogą być w swojej formie oczywiście mniej 

lub bardziej innowacyjne, natomiast sam fakt dostępności takich treści w bezpo-

średnim powiązaniu z danymi markami może znacząco wpłynąć na ich konkurencyjność. 

W dalszej kolejności może to mieć też wpływ na konkretne decyzje zakupowe.  

5.2. Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) 

To jedna z tych dziedzin reklamy w której jeszcze dostępność technologii nie 

jest duża przez co kampanie realizowane z wykorzystaniem rozszerzonej 

rzeczywistości cieszą się zainteresowaniem wśród dużych marek. Warto też 

zaznaczy ć, że ta forma wykorzystania innowacyjnych multimediów nie jest 

wykorzystywana jedynie w dziedzinie kampanii reklamowych. Najważniejsze 

znaczenie AR to możliwości jakie daje w zakresie projektowania (aranżacja 

wnętrz, architektura itp.). Funkcjonalność łączenia elementów z realnego świata 

z wirtualnymi daje złudzenie swoistej iluzji. Zazwyczaj na obraz z kamery z urzą-

dzenia (telefon/tablet) generowane są w czasie rzeczywistym wirtualne obiekty 

3D. Wszystko dzieje się dynamicznie „na żywo” z zachowaniem możliwości 

ruchu kamery. Ta innowacyjna technologia może zaoszczędzić potężne budżety 

przeznaczanie na wizualizacje. W ostatnim czasie AR króluje również na platfor-

mach społecznościowych kiedy to na obraz z kamery przedstawiający naszą twarz 

dodawane są uszy królika, czy nosek pieska ;) 

6. Innowacyjne multimedia offline 

6.1. Projekcje Video Mapping 3D  

Urządzenia projekcyjne z wykorzystaniem technologii laserowych oraz LED 

otworzyły nowy rozdział w branży projekcji i wyświetlania treści video. Obecne 

systemy zapewniają krystalicznie czysty obraz a zarazem nasycone i naturalne 
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barwy niezależnie od tego czy projekcja odbywa się na przygotowanych do tego 

celu elementach scenograficznych czy na przykład fasadzie budynku. W ramach 

licznych festiwali, lub z okazji różnych okoliczności najsłynniejsze budynki 

świata użyczają swoich fasad artystom, którzy dzięki wielkoformatowych prze-

strzennym projekcjom przenoszą nas w świat iluzji.  

6.2. Interaktywne nośniki reklamowe LED 

Czasy objazdowych kin które rozpoczynały seanse po zapadnięciu zmroku 

przeszły do historii. Obecnie z wykorzystaniem technologii LED możemy zbudo-

wać ekran o dowolnym kształcie i rozmiarze, uwzględniając załamania i łuki. 

Ogranicza nas jedynie wyobraźnia projektanta systemu. Doskonałym przykładem 

tego wykorzystania technologii multimedialnych są wielkie realizacje koncer-

towe. Innowacyjne multimedia wizualne mogą stworzyć klimat wydarzenia ale 

również poprawiają widoczność dzięki wyświetlaniu na wielkich ekranach 

zbliżeń koncertowych wykonawców. Tego typu innowacyjne multimedia po-

wstają w zaciszu studiów projektowych wiele tygodni przed samą realizację. 

Ażeby bez przeszkód wyświetlać na wielkoformatowych nośnikach detale 

projekty takich pokazów przygotowywane są w ogromnych rozdzielczościach 

przez co wymagają potężnych mocy obliczeniowych zarówno na etapie projek-

towania, renderowania jak i samego wyświetlania. Procesami tymi zarządzają 

dedykowane komputery zwane media serwerami.  

7. Edukacja w zakresie produkcji multimediów.  

Politechnika Lubelska uczelnia kolejny raz z rzędu została uhonorowana tytułem 

„Lider Innowacyjności” za rok 2020 według rankingu Fundacji Edukacyjnej „Per-

spektywy”. To spory sukces i właśnie w tym duchu zapadła decyzja o uruchomie-

niu nowego kierunku nauczania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Inży-

nieria Multimediów to kierunek na którym studenci będą poznawali najnowsze 

technologie bezpośrednio związane z tematem innowacyjnych multimediów. 

Dynamiczny rozwój branży sprawił, że na rynku obserwujemy nieustane 

zapotrzebowanie na fachowców mających inżynierskie podejście do tematu. Liczę 

że w ramach kształcenia na Inżynierii Multimediów uda nam się zaszczepić w studen-

tach pasję do nowych technologii i rzetelnego wykonywania swojego zawodu.  

8.   Wnioski 

„Multimedia sprzedają” „multimedia są wszędzie” „każde dziecko chce zostać 

vlogerem” to tezy, które przewijają się przez nagłówki branżowych publikacji. 

Nie jest to przypadkowe i wyznacza długotrwały trend który obserwujemy od lat. 

Stabilność wzrostów sprawia, że do branży innowacyjnych multimediów systematycznie 
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dociera stałe dość stabilne finansowanie od obecnych i nowych inwestorów. 

W sektorze produkcji multimediów nie odczuwaliśmy nawet wyraźnych spadków 

związanych z kryzysem na skutek pandemii COVID-19. Owszem sektor realizacji 

eventowych przeszedł załamanie, ale w online’ie produkuje się cały czas ogrom 

contentu z bardzo szerokim zastosowaniem. Multimedia swoją funkcjonalnością 

wspierają niemal wszelkie branże pełniąc rolę reklamy, szkolenia, kampanii 

społecznych czy CSR. Taka branżowa pozycja daje dobre perspektywy i miejmy 

nadzieję, że dalszy rozwój branży będzie niezakłócony. 
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Paulina Mitrosz 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu, 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Katedra  

Towaroznawstwa i Nauk o Jakości 

Jakość mleka surowego w zależności od rodzaju paszy 

objętościowej 

Słowa kluczowe: mleko surowe, jakość, sposób żywienia krów. 

Streszczenie 

W niniejszej publikacji przeanalizowano jakość mleka surowego względem 

gospodarstw stosujących różne rodzaje pasz objętościowych, szczególnie biorąc 

pod uwagę obecność i rodzaj stosowanych kiszonek oraz zielonek, a także sposób 

zadawanej paszy. Do eksperymentu wybrano sześć gospodarstw o systemie zada-

wania pasz tradycyjnym oraz TMR, różnicując je na trzy grupy żywieniowe – bez 

stosowania kiszonek, z udziałem sianokiszonki oraz sianokiszonki i kiszonki 

z kukurydzy. W ramach oceny jakościowej mleka surowego oznaczono zawartość 

tłuszczu, białka, mocznika, grup kwasów tłuszczowych oraz wyróżników mikro-

biologicznych, tj. OLD, LKS oraz NPL przetrwalnikujących form bakterii fer-

mentacji masłowej. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu 

utrzymania i sposobu żywienia zwierząt różnymi rodzajami pasz objętościowych 

na wskazane powyżej wyznaczniki jakości mleka surowego. Dowiedziono, że dla 

większości badanych parametrów surowca, najbardziej optymalne okazało się ży-

wienie w systemie TMR, z zastosowaniem kiszonki z trawy oraz z kukurydzy. 

1. Wstęp 

Mleko krowie jest jednym z podstawowych składników odżywczych diety 

u konsumentów. Wybierają oni coraz częściej świadomie produkty, o bogatej za-

wartości substancji odżywczych. Według Hanus najważniejszym atrybutem żyw-

ności jest jej wpływ na zdrowie. W nabiale występuje wiele drogocennych skład-

ników: białek, mi.in. serwatkowych, podwyższających odporność, tłuszcz o bo-

gatej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu CLA, 

a także wiele witamin oraz związków mineralnych. Z uwagi na staranność i dba-

łość o dobry wybór towaru przez wymagających klientów branży nabiałowej, ko-

rzystnie kształtowany skład mleka krowiego może nie tylko podnieść jego walory 
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zdrowotne, ale również rzutować na znaczenie gospodarcze i ekonomiczne 

w branży mleczarskiej. W tym aspekcie, szczególną troskę wykazują producenci 

mleka, którzy poprzez względy finansowe, największą uwagę przywiązują do pa-

rametrów jakości mleka, do których obliguje ich prawo, oraz za które dostają do-

płatę. Pierwsze z nich to przede wszystkim wymogi mikrobiologiczne, których do 

przestrzegania obliguje także ustawodawstwo – dokładnie Rozporządzenie Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004. Za wysokie utrzymanie 

parametrów fizykochemicznych, tj. zawartości tłuszczu i białka, rolników nagra-

dzają spółdzielnie mleczarskie oferując dopłatę do każdego litra mleka, za odpo-

wiednio wysoki poziom tych składników w surowcu. Na wysokowydajną produk-

cję mleka wpływają następujące czynniki: cechy genetyczne krów mlecznych, 

warunki hodowlane oraz sanitarne, sposób produkcji oraz jakość pasz objętościo-

wych. Spośród nich największe znaczenia mają kiszonki. Ich zła jakość, głównie 

zakażenie bakteriami patogennymi, formami przetrwalnikującymi oraz pleśniami 

toksynotwórczymi, często w bezpośredni sposób wywiera negatywny wpływ na 

zdrowie krów mlecznych, co skutkuje obniżeniem zarówno jakości jak i ilości 

produkowanego przez nie mleka. W związku z tym w pracy przedstawiono para-

metry fizykochemiczne, mikrobiologiczne mleka surowego wraz z charaktery-

styką gospodarstw biorących udział w doświadczeniu. Celem niniejszej publika-

cji było zbadanie wpływu sposobu żywienia krów oraz systemu utrzymania zwie-

rząt na wyżej wymienione determinanty jakości mleka surowego. 

2. Materiał i metody  

2.1. Materiał badawczy 

Materiał badawczy stanowiło mleko zbiorcze pobrane od krów rasy holsztyń-

sko-fryzyjskiej (HF) z sześciu gospodarstw komercyjnych, na Ziemi Radomskiej. 

Charakterystykę gospodarstw przedstawia Tab. 1. Czynnikiem różnicującym go-

spodarstwa był rodzaj paszy objętościowej. W gospodarstwach grupy A krowy 

karmiono bez kiszonek, w grupie B obecna była sianokiszonka z traw, a w grupie 

C dodatkowo występowała kiszonka z kukurydzy. Ostatnie gospodarstwo C2 sto-

sowało technikę żywienia TMR (total mixed ration), z wozem paszowym, bez 

wybiegu zwierząt oraz wypasu łąkowego, w przeciwieństwie do pozostałych stad 

eksperymentalnych. Jest to jedyna wysokotowarowa farma z produkcją mleka po-

wyżej 400 tys. litrów mleka rocznie.  

Próbki mleka pobierano w dwóch okresach, tj. zimowym (od stycznia do 

marca 2019 r.) oraz letnim (od maja do lipca 2019 r.). Łącznie przebadano po 48 

próbek mleka zbiorczego w każdym gospodarstwie. Pobierano je po wychłodze-

niu ze zbiornika schładzalniczego. Mleko, po wymieszaniu w zbiorniku nabierano 

za pomocą jednorazowej, jałowej pipety do jałowych, plastikowych pojemników. 

Następnie próbki umieszczano w termotorbie utrzymując temperaturę poniżej 
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8⁰C. Po zebraniu prób z obu gospodarstw, dostarczano je do laboratorium. Każdą 

próbkę poddano analizie następujących parametrów fizykochemicznych: zawar-

tość tłuszczu, białka, mocznika, laktozy, suchej masy oraz punktu zamarzania 

a także oznaczono grupy kwasów tłuszczowych w zakresie długości łańcucha wę-

glowego od C:4 do C:20. Dodatkowo oznaczono również następujące parametry 

mikrobiologiczne: ogólną liczbę drobnoustrojów (OLD), liczbę komórek soma-

tycznych (LKS) oraz najbardziej prawdopodobną liczbę (NPL) beztlenowych 

przetrwalników fermentacji masłowej. 

Tab1. Charakterystyka gospodarstw z uwzględnieniem rodzaju paszy objętościowej. 
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A1 10 66 13 13,50 180,

0 

podsta-

wowe 

- + + - - + 

 

A2 27 36 15 8,00 110,

0 

zawodowe 

rolnicze 

- + + - - + 

 

B1 14 54 13 13,70 162,

5 

średnie 

rolnicze 

- - + + - + 

 

B2 32 68 20 11,60 200,

0 

zawodowe 

rolnicze 

- - + + - + 

 

C1 20 27 15 14,10 197,

5 

średnie 

rolnicze 

- - + + + + 

C2 100 48 55 13,20 115

0,0 

zawodowe 

rolnicze 

+ - - + + - 

Gdzie: 

- brak 

+ obecne 
Źródło: oprac. własne. 

2.2. Oznaczenie zawartości: białka, tłuszczu, laktozy, mocznika, suchej 

masy oraz punktu zamarzania. 

Analizę powyższych oznaczeń wykonano na aparacie Milkoscan FT 6000, 

przy użyciu technologii FTIR (Fourier Transformation Infra-Red). Próbki pod-

grzano do 40±2⁰C, przez 40 min, następnie oznaczono zawartość białka, 
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tłuszczu, laktozy, mocznika, suchej masy oraz punktu zamarzania. Do oznaczania 

każdego parametru przydzielono oddzielną kalibracja, opartą na certyfikowanym 

wzorcu mleka surowego z Laboratorium Referencyjnego w Parzniewie.  

2.3. Oznaczenie zawartości grup kwasów tłuszczowych 

Próbki oznaczono metodą chromatografii gazowej, zgodnie z normą ISO 

15885 – Milk fat – Determination of the fatty acid composition by gas-liquid chro-

matography. W metodzie tej wyekstrahowany tłuszcz poddano reakcji transestry-

fikacji z wytworzeniem estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Otrzymane 

estry metylowe kwasów tłuszczowych poddano analizie chromatograficznej me-

todą chromatografii gazowej. Następnie przeliczono na zawartości grup kwasów 

tłuszczowych w gotowym produkcie (g·100 g−1 produktu). W oznaczeniu wyko-

rzystano chromatograf gazowy Agilent Technologies 7820A z detektorem pło-

mieniowo-jonizacyjnym (FID) na kolumnie CP-Sil 88 Agilent Technologies, 

o długości 100 metrów, średnicy 0,25mm, grubości filmu 0,20µm. Temperatura 

kolumny 60⁰C – 1min., przyrost do 180⁰C -5⁰C/min. Użyto detektora Split 50:1 

o temperaturze 230⁰C. Jako gaz nośny użyto helu, natomiast gazem maskującym 

był azot. 

2.4. Analiza instrumentalna parametrów mikrobiologicznych (OLD, LKS) 

Ogólną liczbę drobnoustrojów (OLD) oznaczono za pomocą aparatu Bacto-

scan, natomiast liczbę komórek somatycznych (LKS) za pomocą aparatu Fosso-

matic 5000. Próbki podgrzano do 40±2⁰C. Następnie wykonano oznaczenie zgod-

nie z instrukcją obsługi urządzeń, na skalibrowanym oprogramowaniu wzorcem 

z Krajowego Laboratorium Referencyjnego w Państwowym Instytucie Weteryna-

ryjnym w Puławach.  

2.5. Oznaczenie NPL przetrwalnikujących form bakterii  

fermentacji masłowej 

Próbki mleka oznaczono za pomocą metody hodowlanej NPL na płynnej po-

żywce, tj bulionie Bryant Burkey firmy Merc z rezazuryną i mleczanem. Zaszcze-

pioną mlekiem pożywkę w probówce z rurką Durhama, z korkiem parafinowym 

inkubowano w 37°C do 7 dni. Probówki oceniano co 48 godzin. Wykonano ko-

lejne rozcieńczenia próby, dobrane w taki sposób, aby w ostatnim rozcieńczeniu 

nie było mikroorganizmów. Za wynik pozytywny uznano probówki z podniesio-

nym korkiem parafinowym. Każdą próbę wykonano w trzykrotnym powtórzeniu. 

Wynik NPL/ml uzyskano poprzez przeliczenie pozytywnych wyników (uwzględ-

niając rozcieńczenie i ilość powtórzeń) za pomocą tablic McCarady’ego. 
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2.6. Statystyka 

Wyniki przeanalizowano statystycznie. Korelację oraz test ANOVA – HSD 

Tukeya z różnicami istotności p ≤ 0,05 przeprowadzono w odniesieniu do właści-

wości fizycznych dla gospodarstw biorących udział w doświadczeniu za pomocą 

programu statystycznego o nazwie Statistica PL 13.1. Średnie wartości z uzyska-

nych pomiarów obliczono za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. 

3. Omówienie wyników i dyskusja 

3.1. Parametry mikrobiologiczne w mleku surowym pobranym z go-

spodarstw eksperymentalnych 

Aby mleko i jego przetwory były bezpieczne dla konsumentów, muszą speł-

niać przede wszystkim wymogi mikrobiologiczne. W ramach standardowej oceny 

jakości mikrobiologicznej mleka surowego zawarto następujące kryteria: OLD 

nie więcej niż 100 tyś/1ml mleka oraz LKS nie więcej niż 400 tys. w 1ml mleka313. 

Oznaczanie parametry w zależności od rodzaju gospodarstwa przedstawia  

Tab. 2. Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne mleka w gospodarstwach 

eksperymentalnych 
Grupa/ Parametry mleka A1 A2 B1 B2 C1 C2 

tłuszcz [%] 4,19a 3,66b 4,25a 4,19a 4,38c 4,05d 

laktoza [%] 4,53ad 4,45bd 4,66c 4,47abd 4,60c 4,65c 

białko [%] 3,36a 3,15b 3,19b 3,28c 3,09bd 3,17b 

FPD [⁰C] 0,527a 0,524a 0,528a 0,526a 0,527a 0,527a 

Mocznik [mg/l] 259,98a 251,70b 193,46c 320,93d 98,82e 163,09f 

sucha masa [%] 12,78a 11,91b 12,74a 12,61c 12,90d 12,52e 

SFA [%] 2,82a 2,29b 2,63c 2,84a 2,73d 2,51e 

MUFA [%] 1,05ab 1,07ab 1,23cd 0,98d 1,21cd 1,13bd 

PUFA [%] 0,12a 0,12a 0,16a 0,12a 0,13a 0,15a 

TFA [%] 0,10a 0,13a 0,17a 0,09a 0,14a 0,14a 

OLD [tyś/ml] 342,64a 92,40b 52,84c 23,50d 44,41e 20,96f 

LKS [tyś/ml] 359,93a 427,90b 288,68c 258,27d 323,75e 255,35f 

NPL/ml 0,28a 0,09b 3,29c 0,16d 0,63e 2,43f 

Różne litery, przy wynikach świadczą o różnicy istotnej statystycznie (p<0,05) 

podczas analizy Anova z testem post-hoc Turkay’a dla danego parametru, wzglę-

dem mleka w poszczególnych stadach eksperymentalnych. 

                                                      
313 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań wetery-
naryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych, Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1946. 
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FPD – punkt zamarzania 

SFA – nasycone kwasy tłuszczowe 

MUFA – jednonienasycone kwasy tłuszczowe 

PUFA – wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

TFA – nienasycone kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans 

OLD – Ogólna liczba drobnoustrojów 

LKS – liczba komórek somatycznych 

NPL – najbardziej prawdopodobna liczna beztlenowych przetrwalników fer-

mentacji masłowej 
Źródło: oprac. własne. 

W niniejszym badaniu potwierdzono zgodność mleka z wymogami niemalże 

we wszystkich stadach. W jednym przypadku w gospodarstwie A1 zawartość 

OLD jest przekroczona ponad trzykrotnie, natomiast LKS poza normą występuje 

w gospodarstwie A1. We wszystkich przypadkach wyniki różnią się istotnie sta-

tystycznie na poziomie p≤0,05. Słabsze parametry mikrobiologiczne utrzymy-

wały się w niskobudżetowych stadach z grupy A, które cechują się brakiem ki-

szonek. Podobne tendencje zaobserwował Klebaniuk i współ314. oraz White 

i współ315. twierdząc, że mleko o lepszej jakości mikrobiologicznej i somatycznej 

uzyskują gospodarstwa o intensywnej produkcji mleka w porównaniu do systemu 

tradycyjnego utrzymania krów. W niniejszym badaniu wzięto pod uwagę jeszcze 

jeden parametr, świadczący o jakości kiszonek. Jest to NPL beztlenowych bakterii 

fermentacji mlekowej. Należą do nich m.in. Clostridium (Cl) butyricum, Cl. tyro-

butyricum, Cl. beijerinckii, powodujące późne wzdęcia serów dojrzewających316, 

ze względu na możliwość przeżycia zarodników w procesie pasteryzacji317. W ni-

niejszym doświadczeniu w grupie A wykryto najniższą zawartość tych drobnou-

strojów. W stadach karmionych zarówno kiszonką z trawy jak i z kukurydzy od-

notowano istotnie różne wysokie poziomy (p≤0,05) form bakterii przetrwalniku-

jących, tj. B1 oraz C2. Vissers i współ. wykazali, że wysokie stężenia zarodników 

fermentacji masłowej, występujące w powierzchniowych warstwach kiszonki ku-

kurydzy są związane z tlenowymi procesami degradacji, skutkującymi wysokimi 

stężeniami drożdży i pleśni, rozwojem ciepła i podwyższonym pH318. W bada-

                                                      
314 R. Klebaniuk, M. Puchala, J. Widz, E. Kowalczuk-Vasilev, Ocena jakości mleka w wybranych gospodar-
stwach nisko- i wielkotowarowych, „Przegląd Hodowlany”,2016, 84(1), s. 3–7. 
315 S.L. White, J.A. Bertrand, M.R. Wade, S.P. Washburn, Jr J.T. Green, T.C. Jenkins, Comparison of fatty acid 

content of milk from Jersey and Holstein cows consuming pasture or a total mixed ration, „Journal of Dairy 
Science”, 2001, Oct 1, 84(10), s. 2295–301. 
316 S. Ziajka, Mleczarstwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. 
317D. Bassi, E. Puglisi, P.E. Cocconcelli, Understanding the bacterial communities of hard cheese with blowing 
defect, „Food microbiology”, 2015, 52, s. 106–118. 
318 M. M. M. Vissers, F. Driehuis, M. C. Te Giffel, P. De Jong, J. M. G. Lankveld (2007). Concentrations of 

butyric acid bacteria spores in silage and relationships with aerobic deterioration, „Journal of Dairy Science”, 
2007, 90(2), s.928-936. 
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niach Molskiej i współ. 60% badanych próbek stanowiło mleko surowe z zawar-

tością przetrwalników w zakresie 0,01-10 NPL/ml mleka319. Driehuis i współ.320 

oznaczyli obecność zarodników w zakresie 1,6 do 4,4 NPL/ml mleka, oraz wska-

zali pasze, które niosły zagrożenie obecnością Clostridium, tzn. najwięcej drob-

noustrojów wykryto w kiszonkach mieszanych (obecność w 120 próbkach paszy), 

w porównaniu z pojedynczą kiszonką z kukurydzy (110 próbek) i kiszonką z traw 

(110 próbek), co może tłumaczyć wysokie zawartości przetrwalników w gospo-

darstwie C2 (NPL=2,43/ml), gdzie stosowano kiszonki mieszane. Natomiast 

w gospodarstwie B1 świadczy to o użyciu złej jakości sianokiszonki, w przeci-

wieństwie do pozostałych A1, A2, B2, C1. 

3.2. Omówienie właściwości fizykochemicznych 

Tłuszcz mleczny należy do podstawowych substancji odżywczych mleka. Na 

jego zawartość oraz skład w najistotniejszym stopniu wpływa tłuszcz pochodzący 

z pasz objętościowych. Najwyższy zawartość tłuszczu 4,38% odnotowano w go-

spodarstwie C1, charakteryzującym się obecnością w paszy kiszonek z traw, ku-

kurydzy oraz trawy zielonej w okresie letnim. Wykazano, że wynik ten jest istot-

nie wyższy od pozostałych na poziomie istotności p≤0,05. Istotnie najniższy po-

ziom zanotowano w gospodarstwie A2, tj. 3,66%, jest on przynajmniej o 0,4% 

niższy od pozostałych. Zaprzecza to badaniom White’a i współ. , którzy uzyskali 

wyższą zawartość tłuszczu w gospodarstwach TMR w porównaniu z żywieniem 

pastwiskowym. Również Sobótka i współ. wykazali wyższą zawartość tłuszczu 

w mleku od krów żywionych w systemie TMR o 0,3% w stosunku do żywienia 

tradycyjnego. Różnice w stosunku do danych literaturowych mogą być spowodo-

wane niską różnorodnością runi łąkowej, rekompensowaną w gospodarstwie C2 

zbilansowaną dawką żywieniową. W ramach analizy jakości tłuszczu mlekowego 

oznaczono grupy kwasów tłuszczowych nasyconych (SFA), jedno- i wieloniena-

syconych (MUFA i PUFA), oraz kwasów o konfiguracji trans (TFA). Szczególną 

uwagę należy zwrócić na poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych, charak-

teryzującym się pozytywnym wpływem na zdrowie, gdyż wiele z nich przeciw-

działa m.in. chorobom cywilizacyjnym, tj. miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tęt-

nicze krwi, otyłość oraz wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe i antyok-

sydacyjne. Najwyższą zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych charak-

teryzuje gospodarstwo B1, następnie w C1 i C2. W danych literaturowych autorzy 

wykazują, że żywienie tradycyjne z wypasem łąkowym sprzyja wysokiej zawar-

tości nienasyconych kwasów, w opozycji do żywienia całorocznego z systemem 

TMR, , . W gospodarstwach z grupy A, gdzie podstawą żywienia była 

                                                      
319 I. Molska, A. Berthold, R. Pakula, R. Nowosielska, A. Kamola, Występowanie Clostridium w mleku i niektó-
rych przetworach mleczarskich, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, 2001, 8(1), s.93-102. 
320 F.Driehuis, J. Hoolwerf, J.L.W. Rademaker, Concurrence of spores of Clostridium tyrobutyricum, Clostrid-

ium beijerinckii and Paenibacillus polymyxa in silage, dairy cow faeces and raw milk, „International Dairy Jour-
nal”, 2016, 63, s.70-77. 
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trawa/siano, bez udziału kiszonek należałoby spodziewać się wyższych zawarto-

ści kwasów tłuszczowych, a były one najniższe spośród gospodarstw, biorących 

udział w badaniu. Może to mieć związek z ubogą roślinnością występującą na 

użytkach zielonych, które znajdowały się na glebach klasy III i IV. Zróżnicowanie 

gatunków roślinności na runi łąkowej sprzyja powstawaniu wielonienasyconych 

KT, zwłaszcza, jeśli na pastwisku występują różne gatunki traw, ziół i roślin mo-

tylkowych. Z tego powodu wysokie zróżnicowanie bioróżnorodności roślinności 

charakteryzuje gospodarstwa ekologiczne, gdyż intensywność nawożenia środ-

kami ochrony roślin jest minimalna. Ponadto okres żywienia pastwiskowego wy-

nosi nawet 180 dni, podczas gdy w standardowych warunkach najczęściej nie 

przekracza 140 dni.  

Kolejnym ważnym składnikiem jest zawartość białka, którego najwyższą, 

istotnie różną od pozostałych (p≤0,05) ilość zanotowano w gospodarstwie A1, na-

tomiast najniższą w A2 oraz stadach z grupy C. Według Sobótki i współ., Kacz-

marczyka i współ oraz Mantyssari i współ. parametr ten wyższy był w gospodar-

stwach z żywieniem TMR w stosunku do tradycyjnego zadawania pasz. Z zawar-

tością białka koresponduje poziom mocznika w mleku, również w przedstawio-

nych badaniach. Przyjmuje się, że optymalna zawartość mocznika wynosi 150-

250 mg/l, przy zawartości białka w mleku, od 3,2 do 3,6%, ze względu na zbilan-

sowania białka i energii w dawce żywieniowej. W związku z tym zrównoważony 

sposób zadawania pasz występuje w gospodarstwie B1 (193,46mg/l) oraz C2 

(163,09mg/l). 

4. Wnioski i spostrzeżenia 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że uwzględniając 

wydajność mleczną krów, zawartości składników odżywczych oraz parametry mi-

krobiologiczne najlepszą jakość mleka uzyskano w gospodarstwie C2, gdzie pa-

szę podawano wozem paszowym. Niemniej jednak w gospodarstwach B1, B2 

oraz C1 także parametry jakościowe mleka surowego są zadowalające. W stadach 

eksperymentalnych grupy A nie uzyskano spodziewanych wysokich zawartości 

kwasów nienasyconych MUFA i PUFA, mimo dużego udziału zielonek w żywie-

niu zwierząt. Może to być spowodowane niedoinwestowaniem gospodarstw oraz 

brakiem świadomości właścicieli na temat uzyskiwania surowca o wysokiej jako-

ści. 
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Jakość usług szkoleniowych dla pracowników oświaty  

Słowa kluczowe: jakość usług, oświata, szkolenia, pracownicy oświaty. 

Streszczenie 

Celem artykułu była analiza jakości usług szkoleniowych dla pracowników oświaty. 

Na podstawie studiów literaturowych z zakresu ekonomii i zarządzania a także dzięki ob-

serwacji rzeczywistości gospodarczej oraz branży edukacyjno-oświatowej opisano po 

krótce system szkolnictwa. Ponadto przedstawione zostało znaczenie usług szkolenio-

wych w XXI wieku, a także dokonano analizy charakterystyk ośrodków kształcenia kadr 

oświaty. Następnie omówione zostały kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na 

lata 2020–2021. Dalej autorzy dokonali analizy rynku usług szkoleniowych dla pracow-

ników oświaty. Wskutek czego zostały określone trzy filary korzyści jakie wynikają z wy-

sokiego poziomu jakości usług szkoleniowych dla pracowników oświaty. Jako wniosek 

praktyczno-naukowy potwierdzono fakt, że nauczyciele zobowiązani są do uczenia się 

przez całe życie a odzwierciedleniem ich dobrych wyników zawodowych jest wysoki po-

ziom jakości usług szkoleniowych organizowanych przez placówki doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli. Praca ta może stanowić podstawę do dalszych badań w wybranej te-

matyce.  

1. Wstęp 

"Wykształcenie jest tym, co pozostaje, gdy zapomni się o tym, czego nauczono 

się w szkole." 

Albert Einstein 

 

Albert Einstein określił jasno, że „wykształcenie jest tym, co pozostaje, gdy 

zapomni się o tym, czego nauczono się w szkole”, dlatego też priorytetem szkol-

nictwa jest nauczanie przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym podkreśleniu ucze-

nia się przez całe życie, co dotyczy nie tylko uczniów, ale też kadry nauczyciel-

skiej321. Stąd też, że jakość usług szkoleniowych z roku na roku odgrywa coraz 

większe znaczenie w XXI wieku, szczególnie dla współczesnego społeczeństwa 

– społeczeństwa informacyjnego, które jest definiowane wielorako z racji, iż ten 

                                                      
321 A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
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twór cały czas ewoluuje322. Społeczeństwo informacyjne stanowi efekt postępu 

technologicznego, przy jednoczesnym „uzależnieniu” społeczeństwa od informa-

cji323. Wyjątkowo istotną grupę społeczeństwa informacyjnego stanowią pracow-

nicy oświaty, będący katalizatorami pośredniczącymi, a jednocześnie odpowie-

dzialnymi za proces kształcenia przyszłych pokoleń, z racji wykonywanego za-

wodu wymaga się od nich posiadania wysokiego poziomu kompetencji oraz wie-

dzy, które są kształtowane przez ich całe życie zawodowe. Wiedza, doświadcze-

nie zawodowe oraz kompetencje, są zdobywane podczas studiów, w trakcie prak-

tyki zawodowej, na konferencjach i sympozjach naukowych, a także podczas 

szkoleń kierowanych do pracowników oświaty. Widać, zatem pewien proces, 

gdzie to pracownicy oświaty po skończonych studiach, dających im wiedzę oraz 

uprawnienia do wykonywanego zawodu w szkole, najczęściej mogą zdobywać 

nowe umiejętności głównie na szkoleniach dla nich organizowanych. Wskutek 

czego, newralgiczne jest, aby placówki kształcenia kadr oświaty oferowały jak 

najwyższy poziom jakości oferowany usług.  

2. Usługi szkoleniowe 

W ostatnich latach widoczny jest gwałtowny wzrost rozwoju usług szkolenio-

wych, dotykający wszystkie branże, który stanowi fundamentalne znaczenie dla 

funkcjonowania i rozwoju współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarek. 

W przypadku usług szkoleniowych nie występują większe trudności w pomiarze 

ich jakości z racji stosowania ewaluacji wewnętrznej oraz zewnętrznej na podsta-

wie określonych metod i narzędzi, a także konkretnych modeli. Niemniej jednak 

kształtowanie się odpowiednio wysokiego poziomu jakości usług szkoleniowych 

jest uzależnione od wielu przesłanek. Istotną kwestię z zakresu podnoszenia jako-

ści usług szkoleniowych stanowi ich niedoinwestowanie i traktowanie jako ob-

szaru, na którym można oszczędzać324, co może stanowić przyczynek braku od-

powiedniej struktury organizacyjno-szkoleniowej, gdzie ośrodki szkoleniowe 

często wypożyczają odpowiedni sprzęt, bądź też wynajmują pomieszczenia speł-

niające wymagania szkoleniowe, a także zapewniające bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy. 

Widać zatem, że usługi szkoleniowe stanowią specyficzną branże specjalizu-

jącą się w nauczaniu i przekazywaniu wiedzy oraz treści zgodnie z przewidzia-

                                                      
322 http://users.uj.edu.pl/~usgoban/agh.html 
323 Ł. Wójtowicz, Psychologiczne uwarunkowania pracy w społeczeństwie informacyjnym, szanse i zagrożenia 

wolności człowieka – pracownika, [w:] M. Kostyra, M. Konwa, B. Mitura (red.), Study of Management Expe-
riences and new trends, Politechnika Lubelska, LUBLIN 2015, s. 298–305. 
324 A. Bogaj, Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą, Wydawnictwo Naukowe Insty-

tutu Technologii Eksploatacji, Kielce 2010, s. 92. 
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nym programem, określonym przez odpowiednie ministerstwo, bądź też zawar-

tym w umowie pomiędzy instytucją usługodawcy a usługobiorcą325. Ponadto 

istotną częścią usług szkoleniowych jest sprzężenie systemu edukacji z gospodarką, 

gdzie odpowiednio zorganizowany system, zapewniający podnoszenie kompetencji 

zawodowych, stanowi determinantę zmniejszenia się późniejszych kosztów cho-

ciażby dofinansowania osób wykluczonych społecznie, czy też samych bezrobot-

nych. Wynika z tego, że ważną perspektywą oceny jakości usług szkoleniowych jest ich 

przydatność w realizacji potrzeb społeczno-gospodarczych326.  

Z powyższych rozważań widać, że jakość usług szkoleniowych jest więc skła-

dową licznych czynników i decyzji tj. kierownictwa, władz samorządowych aż po 

decyzje podejmowane przez podległego danym jednostkom ministra. Ponadto po-

ziom ich jakości jest wypadkową cech indywidualnych szkolących oraz szkolonych. 

3. Charakterystyka Ośrodków kształcenia kadr oświaty 

Ośrodki kształcenia kadr oświaty, czyli ogólnie rozumiane jako placówki do-

skonalenia nauczycieli, są odpowiedzialne za formy doskonalenia nauczycieli za-

spokajające ich potrzeby, szkół i placówek korzystających z oferty placówki 

i sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek, w których 

to szczególnie istotne są327: 

 organizowane i prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami, 

 wsparcie otrzymywane w placówkach jest odpowiednie do potrzeb nau-

czycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, 

 podczas realizacji zadań placówek stosuje się różne formy i metody pracy 

dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli i szkół, 

 ośrodki kształcenia systematycznie pozyskują i analizują informacje od 

nauczycieli, szkół oraz innych placówek, 

 ośrodki kształcenia monitorują i analizują realizacje określonych form do-

skonalenia, 

 ośrodki kształcenia stosują i doskonalą odpowiednio opracowany system 

zapewnienia jakości, 

 prowadzą ewaluację form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

systematycznie modyfikują narzędzia ewaluacyjne. 

 

 

 

                                                      
325 M. Lotko, M. Paździor, M. Nowak, Ł. Wójtowicz, Pomiar jakości usług. Wybrane zastosowania metody 

SERVQUAL, Spatium, Radom 2017, s. 47–48. 
326 A. Jeżowski, Ekonomika oświaty, Wolters Kluwers, Warszawa 2006, s. 83. 
327 https://www.gov.pl/web/edukacja 
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Z powyższych wynika, iż zakres obowiązków dla placówek doskonalenia za-

wodowego nauczycieli jest dość obszerny a tym samym niezbędny z racji, iż na-

uczyciele zobowiązani są doskonalić swój warsztat zawodowy w sposób ciągły 

zgodnie z potrzebami szkoły328.  

4. Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na lata 2020–2021 

Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 3 lipca 2020 roku opublikowało na 

stronie ministerialnej pięć podstawowych kierunków realizacji polityki oświato-

wej państwa329: 

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych 

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2) Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnie-

niem kształcenia osób dorosłych. 

3) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie 

z technologii cyfrowych. 

5) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych. 

Na podstawie wyżej wymienionych priorytetów MEN-u zaobserwować 

można, że funkcjonowanie szkół jest odzwierciedleniem tego, co wymaga gospo-

darka, społeczeństwo i turbulentnie zmieniające się środowisko człowieka. Po-

nadto widać, że polityka MEN-u dąży do osiągnięcia wysokiego poziomu jakości 

edukacji, jak również wykorzystywania zasobów cyfrowych jak i wdrażania moż-

liwości kształcenia na odległość, będącymi konsekwencją chociażby obecnej sy-

tuacji epidemiologicznej wywołanej przez COVID-19. Nie mniej jednak, aby 

osiągnąć założone cele, konieczne jest, aby szkolenia kierowane do kadr oświaty 

spełniały założone oczekiwania i były jak najwyższej jakości.  

5. Analiza rynku usług szkoleniowych dla pracowników oświaty 

Na podsawie dostępnych danych na stronach ministerialnych, jak również 

instensywnej kwerendy ofert szkoleniowych placówek doskonalenia zawodo-

wego nauczycieli, zauważalne jest, że poza wykorzysytwanymi wynikami 

                                                      
328 I. Błaszczak, Rozważania o znaczeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

Rocznik Pedagogiczne, 12/2020, s.129-143.  
329 https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-r.-szkolnym 
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nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w planach pracy realizu-

jąych politkę oświatową poza wcześniej już wyszczególnionymi priorytetami 

Ministerstwa Edukcji Narodowej, to ze względu na zapotrzebwanie rynku eduka-

cyjnego realizowane są często następujące bloki szkoleniowe z zakresu330: 

 bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, 

 nauki oprogramowania w edukacji wczesnoszkolnej, 

 organizacji i realizacji kształcenia specjalnego, 

 pomocy w przystosowaniu się dziecka w szkole, 

 poradnictwa zawodowego, 

 praca z dzieckiem agresywnym 

 praca z dzieckiem autystycznym, 

 praca z dzieckiem sprawującym trudności, 

 profilaktyki zachowań agresywnych, 

 rozwijania kompetencji cyfrowych, 

 upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży, 

 wykorzystania tablic interaktywnych. 

Należyta realizacja szkoleń dla kierunków realizacji polityki oświatowej pań-

stwa, a także wykorzystywanie publikowanych wyników nadzoru pedagogicz-

nego nad szkołami i placówkami oświatowymi oraz bieżące śledzenie sytuacji 

spoleczno-gospodarczej państwa, skutkuje możliwymi korzyściami zarówno dla 

całego społeczeństwa, jak również dla szkół, a tym samym dla kadry nauczyciel-

skiej, wynikającymi z wysokiego poziomu jakości usług szkoleniowych dla pra-

cowników oświaty, co zostało przedstawione w tabeli 1.  

Tab. 1. Trzy filary korzyści jakie wynikają z wysokiego poziomu jakości usług szko-

leniowych dla pracowników oświaty  
Korzyści dla społeczeństwa Korzyści dla szkół Korzyści dla pracowników 

Dobrze wykwalifikowana kadra 
nauczycielska 

Budowanie dobrego wize-
runku szkoły 

Konkurencyjność na rynku  

Doskonalenie procesu edukacji 
Dostęp do wysoko wykwali-

fikowanej kadry 

Podążanie za nowymi trendami 

w edukacji 

Inwestycja w rozwój społeczeń-
stwa 

Podążanie za nowymi tren-
dami w edukacji 

Polepszenie dochodów 

Niwelowanie istniejących proble-

mów edukacyjnych  
Poprawa edukacji Przyrost wiedzy 

Promowanie edukacji Poprawa jakości kształcenia Wsparcie w procesach nauczania 

Rozbudowa infrastruktury eduka-

cyjnej 

Poprawa wyników zdawalno-

ści egzaminów  
Wzrost kompetencji 

Tworzenie nowych miejsc pracy Zmniejszenie kosztów 
Zapewnienie ciągłego procesu pod-

noszenia kwalifikacji 

Źródło: oprac. własne.  

                                                      
330 https://www.ore.edu.pl/ 
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Na podstawie informacji zawartych w przedstawionej tabeli, niewątpliwie na-

leżyta realizacja usług szkoleniowych dla pracowników oświaty, może przyczy-

niać się do wielu korzyści idących nie tylko dla szkoły, ale również dla społeczeń-

stwa oraz nauczycieli. Należy raz jeszcze nadmienić, że każda osoba wykonująca 

zawód nauczyciela zobowiązana jest doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrze-

bami szkoły, dzięki czemu pracownicy dydaktyczni aktualizują posiadaną wiedzę, 

nabywają nowe kompetencje przy jednoczesnym doskonaleniu obecnego warsz-

tatu. Co przekłada się na dobre wyniki edukacyjne szkoły, a w przyszłości kształ-

towanie się dobrze wykwalifikowanych przyszłych pokoleń.  

6.   Wnioski 

Aktualna sytuacja dotycząca jakości usług szkoleniowych dla pracowników 

oświaty plasuje się na przyzwoitym poziomie. Oczywiście widać konieczność cią-

głego doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli. Jednakże rynek usług szko-

leniowy stara się realizować kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i tym 

samym zapewniając wysoki poziom realizacji swoich usług. Główne przesłanki 

wysoko jakościowych szkoleń dedykowanych dla nauczycieli zostały zaprezen-

towane w tabeli. Widać w niej, że korzyści mają wieloraki charakter, oczywiście 

możliwe jest odnalezienie większej liczby korzyści jak również ich obszarów wy-

stępowania, które dotyczyć mogą takich dziedzin jak rynek pracy, kształtowanie 

się norm i zachowań kulturowo-społecznych, czy też rozwijania kompetencji cy-

frowych młodzieży i zwalczanie wykluczenia społecznego. Widać zatem, że wy-

sokim poziom jakości usług szkoleniowych jest istotny i wymaga ciągłej ewalua-

cji, by był on doskonalony przez całe życie tak jak proces uczenia się.  

 Uzyskane wnioski mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań w tym 

obszarze tematycznym a w szczególności określenia dalszych kierunków rozwoju 

branży szkoleniowej dedykowanej dla pracowników oświaty. Bowiem proces 

uczenia się trwa przez całe życie i powinien podlegać spełnieniu określonych 

norm poprzez ciągłe doskonalenie jakości zarówno dla szkoleniowców jak i też 

dla szkolących się. Odnosząc się do kierunków realizacji polityki oświatowej pań-

stwa, widać, że kierunki te są natychmiastową reakcją na zastany stan systemu 

edukacji państwa. Również ewaluacje zewnętrzne oraz wewnętrzne placówek 

kształcenia zawodowego analogicznie realizują politykę oświatową i reagują na 

nowe wyzwania w zakresie szkolnictwa. Dlatego też jakość szkoleń odgrywa 

istotną rolę zarówno dla szkół, nauczycieli oraz społeczeństwa, ale również też 

dla sprawnego funkcjonowania systemu oświaty.  

Jako kierunek dalszych badań można wskazać szczegółową analizę zrealizo-

wanych szkoleń przez ośrodki kształcenia kadr oświaty ze względu na stopień 

spełnienia oczekiwań nauczycieli, przekładających się na wyniki egzaminów koń-

cowych.  
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Można także przeprowadzić analizę porównawczą zróżnicowania jakości 

szkoleń dla kilku typów szkół, dzięki której możliwe byłoby zweryfikowanie sku-

teczności szkoleń ze względu na rodzaj szkoły. 
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Japońskie innowacje w dobie pandemii COVID-19 

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, japońskie innowacje, koronawirus 

Streszczenie 

Wybuch pandemii COVID-19 wywołał kryzys ekonomiczny na całym świecie. Re-

cesja wdała się we znaki również mieszkańcom Japonii. Z powodu zmniejszenia ruchu 

ulicznego spowodowanego utrzymywaniem dystansu społecznego, lokalne sklepiki i re-

stauracje straciły wielu klientów. To, co jednak niezmienne w tym kraju pomimo epidemii 

to ciągła implementacja ciekawych rozwiązań w życiu codziennym oraz wysoko rozwi-

nięts umiejętność radzenia sobie w czasach klęski. Poniższy artykuł eksploruje te cechy 

produktów japońskich, które warunkują ich wyjątkowość i stawia pytanie, czy Polska mo-

głaby podążać tą samą drogą, stawiając na nowe technologie rozpoznawalne na całym 

świecie.  

1. Wstęp 

Innowacje towarzyszą człowiekowi w dążeniu do budowy lepszego i bez-

piecznejszego świata. Szczególnie w czasach zagrożenia kreatywne zastosowanie 

starej wiedzy może realnie wpłynąć na szybsze wyeliminowanie niebezpieczeń-

stwa czy złagodzenie przebiegu ewentualnej katastrofy.  

Innowacje zdefiniować można jako „pierwsze praktyczne zastosowanie no-

wego produktu, procesu, systemu lub urządzenia”331. To wynalazek, który udało się 

wdrożyć i skomercjalizować. Innowacje podzielić można na trzy główne rodzaje: 

produktowe, procesowe i usługowe332.  

Niniejszy artykuł ma przybliżyć polskiemu odbiorcy los japońskich innowacji 

w trakcie trwania pandemii COVID–19. Całkowita zmiana stylu życia związana 

z zagrożeniem epidemicznym pokrzyżowała plany wielu przedsiębiorcom. Jak 

przystosowano się do nowej rzeczywistości? Czy polski przedsiębiorca mógłby 

znaleźć dla siebie punkt odniesienia w japońskim podejściu do pandemii i prze-

nieść zastosowane rozwiązania na swój rodzimy grunt? 

                                                      
331 Kozłowska. Ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 170. 
332 Kozłowska. Ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 171. 
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2. Sytuacja ekonomiczna Japonii tuż przed wybuchem kryzysu 

Na początek warto przytoczyć podstawowe informacje na temat priorytetów 

Japonii tuż przed nastaniem kryzysu. Kraj szykował się do Letnich Igrzysk Olim-

pijskich Tokio 2020. Rząd, pomimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej, do 

ostatniej możliwej chwili wzbraniał się przed odwołaniem olimpiady. Oznaczało 

to ogromne straty finansowe i utratę sponsorów. Z myślą o igrzyskach zburzono 

dawny Stadion Narodowy i w trzy lata postawiono nowy. Budowa pochłonęła 1,4 

miliarda dolarów. To jedna z wielu inwestycji w obrębie metropolii tokijskiej ma-

jąca przygotować miasto do igrzysk. Wiele zainwestowano w przebudowę miej-

skiej infrastruktury. Koszty miały zwrócić się wraz z przyjazdem turystów na wy-

darzenie sportowe.  

Drogo kosztować miała sprzedaż praw do transmisji olimpiady. Przykładowo, 

amerykańska telewizja NBC zapłaciła za ten przywilej 1,4 miliarda dolarów. Natomiast 

samą organizację sportowych rozgrywek wyceniono na 25 miliardów dolarów333. 

Wobec tak ogromnych strat finansowych japoński rząd zdecydował się odwle-

kać decyzję o odwołaniu olimpiady i czynił tak, dopóki premier Abe nie otrzymał 

jednoznacznego zapewnienia ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpij-

skiego, że igrzyska będzie można przenieść na lipiec-sierpień 2021 i ich organi-

zacja nie zostanie odebrana Japonii. Dopiero wówczas zaczęto na większą skalę 

promować medialnie wytyczne dotyczące koronawirusa. W międzyczasie jedną 

z pierwszych ofiar śmiertelnych pandemii został Ken Shimamura – niezwykle po-

pularny wiekowy japoński komik. Jego niespodziewane odejście 29 marca 2020 

roku bardzo poruszyło opinię publiczną i sprawiło, że sprawa pandemii – już nie 

tylko w odniesieniu do zakażeń na statku Diamond Princess – na stałe zagościła 

w mediach.  

Badanie wpływu pandemii na funkcjonowanie japońskich przedsiębiorstw 

Recesja gospodarcza w Japonii, piastującej trzecie miejsce w rankingu świato-

wym gospodarek, w kwartale styczeń-marzec 2020 wyniosła 0,9%. Było to mniej 

niż przewidywano (1,2%), jednak pamiętać należy, że dane te pochodzą z okresu 

sprzed pandemii oraz z samego jej początku. Według prognóz, recesja w skali 

rocznej wyniesie 3,4%334. 

Czy kryzys gospodarczy mocno wpływa na fukcjonowanie przedsiębiorstw w Ja-

ponii? Jak japońscy biznesmeni odczuwają zderzenie z nową rzeczywistością? 

Firma Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd., międzynarodowy gigant 

w zakresie m.in. usług audytu, rachunkowości, doradztwa podatkowego, praw-

nego i finansowego oraz zarządzania ryzykiem, przeprowadziła w okresie 17–22 

kwietnia 2020 r. ankietę związaną ze strategiami wdrażanymi w wyniku kryzysu 

pandemii COVID-19. Pytania zadano poprzez platfomę o nazwie Morning Pitch, 

                                                      
333 Campbell (i in.). “The Olympics-Size Risk of COVID-19.” TIME Magazine 195 (7/8) 2020, s. 15–16. 
334 Lawson. “Japan Slumps into Recession on Covid Hit.” Evening Standard, 18 maja, 2020. 
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zrzeszającą 1324 przedsiębiorców. Na każde pytanie odpowiedziało około 300 

różnych osób związanych z japońskimi przedsiębiorstwami oraz funduszami ven-

ture capital. 

Wyniki ankiet wykazały, że ponad 50% zankietowanych przedsiębiorstw zre-

dukowało o ponad 30% swoją współpracę nad innowacjami ze start-upami. 

Jednak, jeśli chodzi o inwestorów venture capital, 25% z nich zwiększyło 

swoje nakłady na innowacje w porównaniu do zeszłego roku. Twórcy ankiety ar-

gumentują, że może to wynikać z tego, że czas kryzysu jest – wbrew pozorom – 

doskonałym czasem na wykreowanie udanych nowatorskich przedsięwzięć o wy-

sokim ryzyku.  

Na pytanie: „Jak COVID-19 wpływa na Twoją firmę?” odpowiedziały 324 

osoby. 37% ankietowanych wybrało odpowiedź „wyjątkowo negatywnie”, 48% 

„negatywnie”, 13% „nie umiem stwierdzić”. Znalazło się też 2% ankietowanych, 

dla których pandemia wpłynęła pozytywnie na wyniki firmy.  

Na pytanie „Jak długo Twoja firma będzie odczuwała skutki COVID-19?” 

również odpowiedziało 324 osób, z czego 9% wybrało odpowiedż „3 miesiące”, 

26% przewidywało, że będzie to 6 miesięcy, 38% mówiło o 12 miesiącach i aż 

15% o 24 miesiącach. 3% nie odczuwało wpływu COVID-19 na swoją firmę, 

a 9% wybrało odpowiedź „inne”.  

Na podstawie danych z ankiety za główne cele strategiczne na czas pandemii 

koronawirusa firma Deloitte powzięła ustalenie zasadności danej innowacji i za-

trzymanie cięcia przypisanego do niej budżetu na jak najniższym poziomie. Zale-

ciła w trakcie kryzysu skupić się na obszarach o dużej skuteczności i szybkich 

efektach, a na okres popandemiczny odłożyć projekty długoterminowe.  

Za priorytety w czasie pandemii uznano działania, które w krótkim czasie z do-

brym skutkiem przeniosą prowadzoną działalność do internetu, takie jak digitali-

zacja sprzedaży produktów, dystrybucja na odległość, oszczędność na personelu 

oraz interakcja z klientami na odległość. 

80% ankietowanych przewiduje, że w okresie popandemicznym największym 

zainteresowaniem będą cieszyć się biznesy dostosowane do nowych standardów 

cyfrowego trybu pracy. Stąd Deloitte zaleca we wnioskach, żeby inwestować 

w nowe projekty, które szybko odpowiedzą na zmieniające się potrzeby klientów. 

Uwspółcześnią swoje modele funkcjonowania, stworzą nowoczesną cyfrową ob-

sługę i dostosują do niej swoje produkty. Takie jednostki będą miały wysoką 

szansę na współpracę z rządem, który obrał kurs inwestycji w nowe technologie 

oraz cyfryzację pracy.  

Warto wspomnieć o optymistycznych i pesymicznych założeniach firmy De-

loitte na temat pandemii. Pozytywna pod względem epidemiologicznym wersja 

zakłada, że w ciągu najbliższych 9 miesięcy powstanie skuteczna szczepionka, 

ludność wytworzy odporność zbiorową, nie będzie kolejnej fali zakażeń w Azji, 

rozprzestrzenianie się wirusa bardzo szybko zahamuje w Ameryce oraz Europie 
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i nie przeniesie się on do innych krajów na wielką skalę. Pesymistyczne założenia 

zakładają, że stan zagrożenia będzie trwał 3 lata, w Ameryce i Europie rozmiar 

klęski będzie katastrofalny, pojawią się kolejne fale zakażeń w Azji oraz w kra-

jach rozwijających się. 

Wśród zagrożeń środowiskowych raport wymienia m.in upadek autorytetu 

władzy, brak silnych liderów oraz problemy z prywatnością danych użytkowni-

ków licznie korzystających z udogodnień pracy zdalnej335.  

3. Japonia jako kraj innowacji, gadżetów i nowych technologii 

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Deloitte wyraźnie wskazują na to, że 

japońscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z wciąż rosnącego zapotrzebowania 

na nowe modele funkcjonowania różnorakich firm w przestrzeni internetowej. 

Podczas gdy sektor usługowy kontynuuje proces przenosin on-line, inwestorzy 

zwiększają o 25% nakłady na spółki venture capital. Być może już niedługo po-

znać można będzie efekty tych inwestycji. Przykładem ciekawego, nowoczesnego 

japońskiego start-upu jest Empath Inc. Firma ta tworzy oprogramowanie Web 

Empath oparte na sztucznej inteligencji, która rozpoznaje w głosie człowieka ko-

rzystającego z telefonu kilka podstawowych emocji: radość, smutek, złość oraz 

spokój. Start-up nastawiony jest głównie na obsługę takich klientów jak Amazon 

czy Google336. 

Jak widać na podstawie powyższego przykładu, Japonia jest krajem zdolnym 

do wypromowania zaskakujących rozwiązań dzięki kreatywnym pomysłom wspar-

tym odpowiednimi nakładami finansowymi. Oprócz innowacji produktowych 

znane w całym świecie są też japońskie ulepszenia produkcyjne, czego dobrym 

przykładem jest system produkcji Toyoty. 

Linia produkcyjna Toyoty składa się z wielu stacji obsługi technicznej. Jeśli 

w którejś z nich pracownik popełni błąd lub otrzyma wadliwy element, natych-

miast wciska sygnał i cały proces produkcji staje do chwili rozeznania się w sytu-

acji i naprawienia pomyłki. Ponadto Toyota nie prowadzi nadprodukcji. Od swo-

ich podwykonawców na bieżąco zamawia tylko tyle elementów, ile potrzeba. Sys-

tem ten jest wydajny, jednak jego negatywnym aspektem jest nagły brak asorty-

mentu, gdy zakłady stają wskutek nastania klęski żywiołowej takiej jak trzęsienie 

ziemi.  

Japonia przyciąga jednak uwagę nie tylko swoimi rozwiązaniami systemo-

wymi, ale również i pomysłami na ulepszanie przedmiotów codziennego użytku. 

Dla przykładu, niedawno japońska telewizja reklamowała udoskonaloną wersję 

                                                      
335 Kimura (reds.). With korona jidai no inobēshon senryaku. Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd., maj 

2020, s. 1-38. 
336 Jetro USA. “Hazumu Yamazaki, Chief Strategy Officer, Empath Inc. – JETRO Innovation Program (JIP)”. 
materiał YouTube, 3:02, 16 marca 2018. http://youtu.be/LODkVkpaVQA [dostęp: 12.08.2020] 
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składanych parasoli, których zamknięcie każdorazowo trwa nie dłużej niż 3 se-

kundy337. Ponadto zademonstrowano model wydłużony z tyłu. Takie rozwiązanie 

skutkować miało mniejszym zmoczeniem plecaka noszonym na plecach w czasie 

deszczu338. Nierzadkie są w Japonii także parasole, które nie wchłaniają wody 

i momentalnie są suche.  

Zatem pomysłowość to jedna z cech charakteryzujących japońskie przedmioty 

użytku codziennego. Następnym walorem jest umiejętność błyskawicznej odpo-

wiedzi rynku na pojawiające się potrzeby. Na przykład, koronawirus pojawił się 

w Japonii w chwili, gdy rozkwitły wiśnie. W tym kraju jest to bardzo ważny mo-

ment w ciągu roku, kiedy mieszkańcy gromadzą się licznie na piknikach pod za-

kwitłymi drzewami i podziwiają kwiaty nim płatki opadną, przypominając o se-

zonowości tego zjawiska. Hanami 花見, bo tak zwie się ten zwyczaj, jest ważnym, 

integrującym społeczność wydarzeniem, co roku pokazywanym w mediach. Jed-

nak tym razem z powodu koronawirusa zezwolono jedynie na oglądanie kwiatów, 

doradzając nie gromadzić się i nie siadać pod drzewami ze względu na potrzebę 

utrzymania dystansu społecznego. Co prawda w Japonii nie istnieje legalne rozwią-

zanie, które mogłoby wymusić na ludności pozostanie się w domach, a na przedsiębior-

cach zamknięcie firm, jednak mimo wszystko rynek odpowiedział na rodzące się po-

trzeby związane z narastającymi ograniczeniami wobec hanami i tak oto w telewizji 

zaczęto promować miniaturowe drzewko wiśni sakura, które można w zaciszu do-

mowym pielęgnować i obserwować jego kwitnienie, dzięki czemu zachowa się bez-

pieczeństwo i odpowiedni dystans społeczny339.  

Istotną cechą wyróżniającą japońskie produkty jest ich zaawansowanie technolo-

giczne idące w parze z umiejętnie dopasowaną promocją. Dobrym przykładem ilu-

strującym doskonałe wyczucie chwili do lokowania produktu było użycie w marcu 

2020 robotów „Newme” stworzonych przez ANA Holdings do odebrania dyplomów 

ukończenia studiów w imieniu studentów tokijskiego Uniwersytetu Business Break-

through, którzy nie mogli pojawić się na ceremonii ich wręczenia z powodu ogłosze-

nia pandemii koronawirusa. Roboty biorące udział w uroczystości wzbudziły zainte-

resowanie na całym świecie. Wzmianki o nich pojawiły się również w polskich me-

diach340. Oczywiście był to jednostkowy przypadek, gdy podczas japońskiej ceremo-

nii ukończenia studiów użyto tak zaawansowanej technologii, jednak futurystyczne 

                                                      
337 News Uzurea. 3-byō de oritatameru keitai antei kasa «Urawaza» de ame no hi mo kaiteki. Artykuł interne-

towy, 2020. https://uzurea.net/moonbat-urawaza-release/ 
338 Nanako Ōtake. Bakkupakku ga ame ni nurenai oritatami kasa «back protect folding umbrella». Artykuł inter-

netowy, 2020. https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1253022.html  
339 Anji Tabata 2020. Jitaku de ohanami ga tanoshimeru «sakura no hachihae» ga Ferishimo ni tōjō! Haha no hi 
no purezento ni mo saiteki desu. Artykuł internetowy, 2020. https://youpouch.com/2020/04/27/653934/ 
340 Przemysław Malinowski,. „Japonia: Roboty zastąpiły studentów na wręczeniu dyplonów”, Rzeczpospolita, 

7 marca 2020. https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200409489-Japonia-Roboty-zastapily-studentow-
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wizerunki z Japonii zdobyły uznanie w zagranicznej prasie, umacniając pozytywne 

wyobrażenie na temat jej postępowości. 

4. Nowatorska maseczka propozycją na usprawnienie komunikacji 

w czasach społecznego dystansu 

Ciekawą propozycją innowacji przedstawioną w czasie pandemii przez japoń-

ską formę Donut Robotics jest gadżet elektroniczny w postaci maseczki na twarz 

wspierającej komunikację międzyludzką w okresie zalecanego odgórnie społecz-

nego dystansu. Maseczka nosi nazwę C-mask i zakłada się ją na zwyczajną ma-

seczkę materiałową dostępną w sklepie. Po prawej stronie przy uchu znajduje się 

przycisk włączający.  

Maseczka potrafi łączyć się ze smartfonem. Po włączeniu współdziałającej 

z nią aplikacji, wypowiedzi jej użytkownika są transkrybowane i zapisywane na 

smartfonie w formie pisemnej. Słowa wypowiadziane w trakcie noszenia ma-

seczki mogą też zostać przesłane do smartfona rozmówcy i pojawić się u niego 

w telefonie komórkowej jako tekst.  

Producenci zakładają, że takie urządzenie spełni swoją rolę w różnych sytua-

cjach społecznych wymających zachowania dużej odległości pomiędzy osobami 

rozmawiającymi. Na przykład na zakupach, w urzędzie, podczas zebrania czy 

konsultacji lekarskiej osoby noszące maseczki i odgrodzone szybami nie musia-

łyby podnosić głosu, aby się komunikować lub przybliżać się w celu lepszego 

usłyszenia wypowiedzi drugiej osoby. Zamiast tego każdy mówiłby do maseczki 

i słowa jego wyświetlałyby się równocześnie na ekranie znajdującym się na wi-

doku dla rozmówcy. W ten sposób zmniejszono by prawdopodobieństwo zakaże-

nia się wirusem od siebie nawzajem w sytuacji wymagającej komunikacji.  

Istnieje również możliwość, żeby jedna osoba zwracała się do całej grupy 

i każdy z obecnych dostawał równolegle odpowiedni komunikat w formie teksto-

wej na smartfona. Ponadto aplikacja posiada zaawansowane słowniki, które po-

mogą przetłumaczyć wypowiedzi na osiem języków: angielski, chiński, francuski, 

koreański, indonezyjski, hiszpański i wietnamski, dlatego osoby otrzymujące ko-

munikaty na smartfona w obcym dla siebie języku od razu mogłyby włączyć opcję 

tłumaczenia i odczytać gotowy dla ich odbioru komunikat.  

Maseczka wspópracuje nie tylko z dedykowaną aplikacją, ale również komu-

nikatorami takimi jak Line (najpopularniejszy w Japonii zamiennik Messengera 

czy WhatsApp)341.  

Można zadać sobie pytanie, czy istnieje zapotrzebowanie na taki produkt, 

skoro każdy współczesny telefon komórkowy zawiera opcję transkrypcji głosu, 

a w polskich warunkach noszenie maseczek pozostaje niejako kwestią własnego 

                                                      
341 Donut Robotics. „C-mask”, materiał YouTube, 2:19, 8 czerwca 2020. https://youtu.be/H6uF83V1cGQ/ [do-
stęp: 12.08.2020] 
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wyboru i wielu obywateli broni się przed tym powołując się na choroby, najczę-

ściej astmę. Żeby zrozumieć ten fenomen potrzeba podstaw znajomości japoń-

skiej kultury, w której główną zasadą współżycia jest zachowanie harmonii spo-

łecznej, nienaprzykrzanie się, niewchodzenie w drogę drugiej osobie. Wpływa to 

na zdyscyplinowanie Japończyków w noszeniu maseczek, którzy zwyczajowo 

i tak utrzymują duży dystans fizyczny z osobami nieznajomymi, a teraz dodat-

kowo przełamanie tych codziennych zasad oznaczałoby naruszenie przestrzeni 

osobistej drugiej osoby w postaci przekazania jej groźnego zakażenia. W Japonii 

jest to bardzo źle widziane, żeby podważać odgórnie przyjęte zasady, dlatego 

skoro stworzony produkt umożliwia porozumiewanie się z utrzymaniem zarzą-

dzonego regulacjami dystansu, znajdzie on swoje zastosowanie. Ponadto chęć nie-

naprzykrzania się drugiej osobie, niepopełnienia wobec niej błędu przejawia się 

również tym, że Japończycy często dość niechętnie ryzykują mówienie po angiel-

sku, na przykład w sklepie do klientów. Maseczka tłumacząca komuikaty na ję-

zyki obce sformalizowałaby metody komunikacji z obcokrajowcami, zdejmując 

ciężką odpowiedzialność osobistą za ewentualne nieścisłości postałe w rozmowie.  

Powyższa propozycja innowacyjnego produktu jest ciekawa, a jej zastosowa-

nie zgadza się z kodem kulturowym kraju, który ją przedstawił.  

5. Wnioski 

Z analizy poczynionej na potrzeby niniejszego artykułu wynika, że Japonia – 

pomimo znalezienia się w bardzo specyficznej sytuacji przed wybuchem epidemii 

koronawirusa związanej z letnimi igrzyskami olimpijskimi 2020, a także mimo 

odczuwalnego wpływu kryzysu na funkcjonowanie japońskich przedsiębiorstw – 

wciąż posiada zasoby potrzebne do realizacji kreatywnych przedsięwzięć i two-

rzenia nowych, ciekawych technologicznych rozwiązań, które pomagają jej utrzy-

mać wizerunek kraju rozwiniętego technologicznie na arenie międzynarodowej. 

Jednocześnie japońscy producenci nie boją się zaprezentować konceptów wyna-

lazków mogących nie zostać dobrze przyjętych za granicą (idea używania opisa-

nej w artykule maseczki c-mask prawdopodobnie nigdy nie zostanie zrozumiana 

w Polsce i produkt będzie nosił miano jedynie technologicznej nowinki, cieka-

wostki). Być może polski przedsięborca mógłby zaczerpnąć z Japonii nieco no-

watorskiego myślenia o przedmiotach codziennego użytku, dzięki któremu takie 

przedmioty jak zwykły parasol zyskują nową, fascynującą odsłonę, a tak nielu-

biana przez opinię publiczną maseczka higieniczna staje się narzędziem do łącze-

nia ze zdobyczami współczesnej technologii. 
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Streszczenie 

Psychologiczna tendencja do nieuzasadnionego optymizmu, tzw. „optimism bias”, 

jest często obserwowana w zarządzaniu projektami i przyczynia się do niepowodzenia 

projektów infrastruktury społecznej. W artykule przeanalizowano nieuzasadniony opty-

mizm w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP). Przedstawione zo-

staną wiodące teorie na temat tendencyjności optymistycznej oraz ich zastosowanie w stu-

dium przypadku tunelu CLEM7 w Brisbane, Australia. 

Wyniki studium przypadku sugerują, że australijskie instytucje w czasie realizacji 

projektu nie zapewniały niezbędnych zabezpieczeń przed tendencją do optymizmu w za-

mówieniach publicznych. Są one szczególnie podatne na nieuzasadniony optymizm ze 

względu na udzielenie zamówienia oferentowi z najniższą ceną. Zapobieganie nieuzasadnio-

nemu optymizmu ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektów partnerstw publiczno-

prywatnych, w połączeniu z naciskiem na dokładne prognozowanie popytu. 

1. Wstęp 

Nieuzasadniony optymizm jest częstym zjawiskiem i stanowi dobrze zbadany 

i udokumentowany błąd poznawczy - ludzie konsekwentnie wierzą, że negatywne 

zdarzenia są mniej prawdopodobne, aby przydarzyły się im niż innym, jednocze-

śnie wierząc, że pozytywne zdarzenia są bardziej prawdopodobne dla nich niż in-

nych343. Nieuzasadniony optymizm w podejmowaniu decyzji jest jednym z naj-

bardziej powszechnych wyników w badaniach nad społeczną percepcją i pozna-

waniem344, ponieważ jednostki częściej oczekują, że coś dobrego przydarzy się 
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im samym niż im podobnym345. Tendencję tę można zaobserwować w codzien-

nych sytuacjach, na przykład w indywidualnej ocenie prawdopodobieństwa bycia 

ofiarą wypadku samochodowego, zachorowania na raka płuc w wyniku palenia 

lub oszacowania przyrostu masy ciała w wyniku nadmiernej konsumpcji żywno-

ści346. Nie jest więc zaskoczeniem, że nieuzasadniony optymizm jest częstym zja-

wiskiem w zarządzaniu projektami, a tym samym wpływa również na projekty 

partnerstwa publiczno-prywatnego. W artykule przeanalizowano ryzyko nieuzasad-

nionego optymizmu w procesie udzielania zamówień publicznych w ramach PPP, 

w którym to nastawienie jest znacznie wzmacniane ze względu na udzielanie za-

mówień zazwyczaj najtańszemu oferentowi. 

2. Nieuzasadniony optymizm w zarządzaniu projektami 

W zarządzaniu projektami często obserwuje się psychologiczną tendencję do 

nieuzasadnionego optymizmu. Kahneman i Tversky347 dogłębnie zbadali nieuza-

sadniony optymizm menadżerski i ukuli termin „błąd planowania”, opisując go 

jako tendencję do niedoceniania czasu, kosztów i ryzyka przyszłych działań, 

a jednocześnie przeceniania korzyści płynących z tych działań. Zjawisko to często 

występuje niezależnie od wcześniejszych doświadczeń jednostki z zadaniami 

o podobnym charakterze i stanowi czynnik przyczyniający się do niepowodzenia 

wielu projektów. 

Według Hackbartha348 optymizm menedżerski powoduje postrzeganie niż-

szego ryzyka niewypłacalności ze względu na wyższą postrzeganą stopę wzrostu 

zysków, co może spowodować przeszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

korzystnych wydarzeń. Niedokładne prognozy kosztów projektu, popytu i innych 

czynników stanowią główne źródło ryzyka w zarządzaniu projektami349 i są 

znacznie wzmacniane w projektach o zbyt optymistycznym zarządzaniu. Według 

modeli opracowanych przez Heaton350 oraz Malmendier i in.351, cechy menedżer-

skie i nastawienie na optymizm mają zauważalny wpływ na decyzje korporacyjne. 

Menedżerowie mają skłonność do przeceniania zwrotu z inwestycji lub rentow-

ności sukcesu, jednocześnie myśląc, że akcje ich firmy są niedowartościowane. 
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W konsekwencji istnieje tendencja menedżerska do inwestowania wyższej od op-

tymalnej kwoty w ryzykowne projekty. Wspomniana tolerancja na ryzyko mene-

dżerów jest na ogół łagodzona przez siły rynkowe - niedokładne szacowanie ry-

zyka szybko kończy się niepowodzeniem, co zmusza menedżerów do ponownego 

dostosowywania strategii. Wspomniane złagodzenie jest jednak opóźnione w pro-

jektach partnerstwa publiczno-prywatnego, a proces udzielania zamówień w ra-

mach PPP zwykle nagradza oferty charakteryzujące się tendencją optymistyczną. 

3. Wzmocnienie nieuzasadnionego optymizmu w procedurach prze-

targowych PPP 

Procedura przetargowa PPP zazwyczaj polega na ogłoszeniu przez podmiot 

publiczny wezwania do przetargu, w którym określa wymagania projektu PPP. Po 

zebraniu wszystkich ofert podmiot publiczny wybiera następnie firmę prywatną, 

z którą chciałby podpisać umowę. Chociaż istnieje wiele czynników, które pod-

miot publiczny może wziąć pod uwagę w procesie wyboru firmy projektowej - 

takie jak wiedza specjalistyczna czy jakość projektu - decydującym czynnikiem 

są zwykle koszty. Na realizację inwestycji infrastrukturalnej najczęściej wybie-

rane są oferty spełniające wymagania podmiotu publicznego, a jednocześnie naj-

tańsze. Chociaż strategia ta jest uzasadniona finansowo, należy zabezpieczyć się 

przed występowaniem nieuzasadnionego optymizmu w przetargach. W przeciw-

nym razie istnieje duże prawdopodobieństwo udzielenia zamówienia PPP przed-

siębiorstwom posiadającym niedokładne dane i zbyt wiarygodne prognozy po-

pytu. To z kolei znacznie zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu, zwłaszcza jeśli 

projekt ma być opłacony komercyjnie - np. poprzez pobieranie opłat drogowych. 

3.1. Niedokładne prognozy popytu w projektach infrastrukturalnych  

Analiza leżąca u podstaw wyboru projektów PPP jest często błędna, więc pro-

jekty, które wydawały się uzasadnione pod względem kosztów i korzyści, nie oka-

zują się takimi w praktyce. 

Podczas procesu analizy koszty są często niedoszacowane, a korzyści często 

zawyżane. Może to skutkować projektami, które są większe lub bardziej złożone 

niż jest to uzasadnione faktycznym zapotrzebowaniem na usługi świadczone w ra-

mach projektu. Według Flyvbjerga352 głównym problemem w planowaniu dużych 

inwestycji infrastrukturalnych jest wysoki poziom dezinformacji o kosztach i ko-

rzyściach - decydenci stają przed dużym ryzykiem, jakie taka dezinformacja ge-

neruje w procesie podejmowania decyzji o budowie projektów infrastruktural-

nych. To z kolei skutkuje przekroczeniem kosztów i niedoborami korzyści, które 

występują w większości projektów analizowanych w badaniu Flyvbjerga352, które 

                                                      
352 B. Flyvbjerg, Policy and planning for large-infrastructure projects: Problems, causes, cures, Environment and 
Planning: Planning and Design, 2007. 
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pokazuje, że w przypadku projektów kolejowych średnie przekroczenie kosztów 

mierzone w cenach stałych wynosi 44,7%, podczas gdy w przypadku mostów i tu-

neli to 33,8%. Wysoki poziom dezinformacji w projektach infrastrukturalnych 

może pozostawić dodatkowe pole do nadmiernego optymizmu, przez co nie-

zbędne są zapobiegawcze bezpieczniki. 

Niedokładne prognozowanie spowodowane błędem optymizmu doprowadziło 

do niepowodzenia wielu projektów PPP, czego przykład można znaleźć podczas 

analizy projektu tunelu CLEM7 w Brisbane. 

4. Studium przypadku projektu CLEM7 w Brisbane  

Projekt PPP tunelu Brisbane M7 Clem Jones (CLEM7) był pierwszą płatną 

drogą śródmiejską finansowaną ze środków prywatnych w Brisbane i jednym 

z największych w tamtym czasie projektów infrastrukturalnych w Queensland. 

Obejmował on budowę tunelu kosztującego 3,2 miliarda dolarów australijskich 

pod rzeką Brisbane o jakości odpowiadającej autostradom i długości 4,8 km, mię-

dzy Woolloongabba i Bowen Hills w Brisbane, Queensland (Australia). Projekt 

był budowany przez cztery lata w latach 2006-2010 i został otwarty dla użytkow-

ników w marcu 2010 roku353. 

Po ogłoszeniu procedury przetargowej rząd Queensland wybrał firmę River-

City Motorway jako budowniczych i zarządzających drogą, na którą spółka zacią-

gnęła pożyczki w połączeniu z pozyskiwaniem środków za pośrednictwem Au-

stralian Securities Exchange. Projekt miał być sfinansowany poprzez pobieranie 

opłat drogowych za pośrednictwem elektronicznego systemu poboru opłat, przy 

czym firma prognozowała, że z drogi będzie korzystać ponad 90 000 pojazdów 

dziennie354. Budowa tunelu rozpoczęła się we wrześniu 2006 roku. Był to wów-

czas najdłuższy budowany tunel drogowy w kraju, z którego 3,5 mln ton wydo-

bytych kamieni usuwano taśmociągiem. 

Pomimo dużej złożoności technicznej projektu, RiverCity Motorway z powo-

dzeniem wykonała tunel autostradowy na czas i w ramach zaplanowanego bu-

dżetu. Jednak wkrótce po oddaniu do użytku wiosną 2010 roku stało się jasne, że 

prognozy firmy projektowej były bardzo niedokładne. Z drogi korzystało tylko 

około 30% samochodów względem prognozowanych wartości, co doprowadziło 

do znacznie niższych przychodów dla RiverCity Motorway niż oczekiwano. 

Firma projektowa starała się nadrobić niskie przychody poprzez podwyższenie 

opłaty drogowej, co tylko dodatkowo zmniejszyło ruch w tunelu CLEM7355.  

 

                                                      
353 L. B. McQueen, A. Purwodihardjo, S. Barrett, Rock mechanics for design of Brisbane tunnels and implica-
tions of recent thinking in relation to rock mass strength, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engi-

neering, Volume 11, Issue 3, 2019, 676–683. 
354 T. Grant-Taylor, Clem7 tunnel would never have been built based on actual traffic numbers, CourierMail, 2011. 
355 M. Calligeros, Traffic falls as Clem7 tolls rise, Brisbane Times, 2011. 
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Niskie przychody spowodowały, że RiverCity Motorway nie była już w stanie 

spłacać swojego zadłużenia, co doprowadziło do bankructwa firmy w 2011 r. 

i przejęcia tunelu przez Queensland Motorways w 2013 r. 

4.1. Nieuzasadniony optymizm w projekcie tunelu CLEM7  

Projekt CLEM7 przedstawia przykład nieuzasadnionego optymizmu w part-

nerstwach publiczno-prywatnych. W procedurze przetargowej RiverCity Mo-

torway przewidywała znacznie większy ruch w tunelu niż faktycznie miał miej-

sce, gdy projekt stał się dostępny dla użytkowników. 

Analiza z 2016 roku przeprowadzona przez Hensher i in. ujawniła, że jednym 

z kluczowych czynników niepowodzenia projektu CLEM7 była niechęć miesz-

kańców do płacenia, stwierdzając, że „[...] obecna praktyka prognozowania po-

pytu na nowe płatne drogi zazwyczaj zakłada, że użytkownicy samochodów są 

gotowi zapłacić wyższą opłatę za krótszą podróż i będą to robić tak długo, jak 

długo opłata za przejazd nie będzie wyższa niż ich aktualna wartość oszczędności 

czasu podróży” (Hensher i in.356). Autorzy zwracają jednak uwagę, że w oblicze-

niach prognostycznych w przypadku CLEM7 nie uwzględniono obciążenia opła-

tami użytkowników, które występuje w przypadku połączonych sieci dróg płat-

nych. Aby uniknąć ciągłych opłat drogowych, kierowcy chętniej akceptują dłuż-

szy czas podróży w zamian za bezpłatne drogi. Gdyby podmiot publiczny ziden-

tyfikował ten czynnik na samym początku realizacji projektu, prawdopodobnie 

zostałby porzucony na etapie planowania - Niskie zapotrzebowanie na wykorzy-

stanie tunelu w żaden sposób nie uzasadnia kosztownej budowy. 

Można założyć, że RiverCity Motorway wygrała przetarg ze względu na zbyt op-

tymistyczne szacunki - gdyby spółka była dokładna w swoich prognozach, kontrakt 

prawdopodobnie nie zostałby podpisany. W związku z tym projekt CLEM7 wyka-

zuje porażkę ze strony rządu australijskiego, który powinien był dokładnie zweryfi-

kować prognozy firmy projektowej, zamiast po prostu je zaakceptować. 

5. Wnioski  

Niepowodzenie projektu tunelu CLEM7 stanowi przykład niedokładnych pro-

gnoz popytu i ukazuje znaczenie istnienia bezpieczników przeciwko nieuzasad-

nionemu optymizmowi w postępowaniach dotyczących partnerstwa publiczno-

prywatnego. Rząd Queensland nie zakwestionował ani nie przeanalizował pro-

gnoz popytu przedstawionych przez firmę projektową w procesie przetargowym, 

co doprowadziło do niepowodzenia projektu i ostatecznego bankructwa podmiotu 

prywatnego. 

                                                      
356 D. Hensher, Q. Ho Chinh, W. Liu, How much is too much for tolled road users: Toll saturation and the 

implications for car commuting value of travel time savings?, Transportation Research Part A: Policy and Prac-
tice, Volume 94, 2016,2016, s. 604. 
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Można było tego łatwo uniknąć dzięki dokładniejszej analizie ze strony pod-

miotu publicznego. Dokładna analiza prognozy powinna być obecna zarówno na 

publicznym, jak i prywatnym końcu projektu PPP. Biorąc pod uwagę mechani-

zmy motywacyjne projektu PPP, a także wcześniej przytaczaną tendencję mana-

gerów do optymizmu, należy jednak przede wszystkim skupić się na ukierunko-

waniu na nieuzasadniony optymizm z perspektywy politycznej. Podmioty pu-

bliczne starające się o zawarcie PPP powinny zakładać zbyt optymistyczne pro-

gnozy przedstawione przez podmioty prywatne w procesie przetargowym, a tym 

samym dokładnie identyfikować niedokładne dane. 

Brak bezpieczników w odniesieniu do nadmiernego optymizmu w projektach 

PPP znacznie zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu i niepotrzebnych wydat-

ków, jak miało to miejsce w przypadku projektu CLEM7 w Brisbane w Australii. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie trzech przełomowych innowacji 

technologicznych, które mają lub mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia księgowości. 

Są to: chmura obliczeniowa, blockchain oraz Robotic Process Automation. Przeprowa-

dzona analiza i krytyka piśmiennictwa dowodzą, że powyższe technologie istotnie wpły-

wają na środowisko pracy księgowych. Sposób prowadzenia księgowości w dużym stop-

niu zależy więc od rodzaju zaimplementowanych nowych technologii oraz poziomu ich 

zaawansowania w jednostce.  

1. Wstęp 

Wykorzystanie nowych technologii w codziennej praktyce biznesowej staje 

się obecnie powszechnym zjawiskiem. Gwałtowny rozwój innowacji technolo-

gicznych wymusza na podmiotach gospodarczych konieczność dostosowania 

w coraz szybszym tempie procesów i modeli biznesowych do wymagań gospo-

darki cyfrowej357. Dodatkowym katalizatorem zmian zachodzących w środowisku 

biznesowym staje się także postępująca digitalizacja dokumentów, akceptacja ich 

elektronicznej wersji oraz zainteresowanie rozwiązaniami paperless358. Aby 

przedsiębiorstwa mogły zatem z powodzeniem konkurować na globalnym rynku, 

muszą być gotowe do wdrażania rozwiązań z dziedziny nowych technologii. Jed-

nym z obszarów posiadających wysoki potencjał implementacyjny w tym zakre-

sie jest m. in. księgowość359. 

                                                      
357 K. Śledziewska, R. Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 9.  
358 Asseco Data Systems, Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?, https://biznesbezpa 

pieru.pl/raport [dostęp: 08.08.2020]. 
359 C. B. Frey, M. A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?, „Tech-
nological Forecasting & Social Change” 2017, nr 114, s. 278. 
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Nowe technologie oraz implikacje z nimi związane od najdawniejszych cza-

sów silnie oddziałują na sposób prowadzenia księgowości360. Perspektywa histo-

ryczna ukazuje, że wprowadzane sukcesywnie od końca XIX wieku innowacje 

technologiczne, takie jak maszyna licząca, maszyna księgująca czy komputer, do-

prowadziły do zracjonalizowania zadań wykonywanych przez ówczesnych księ-

gowych, w tym w szczególności do usprawnienia rejestracji i przetwarzania da-

nych361. Obecne technologie cyfrowe również wywierają wpływ na procesy księ-

gowe, często inicjując ich zmianę. Istnieje jednak ryzyko, że mnogość ich rozwią-

zań oraz dynamiczne tempo rozwoju mogą rewolucyjnie, a nie ewolucyjnie prze-

kształcić w niedalekiej przyszłości środowisko pracy księgowych362. 

W dyskusji na temat trendów i możliwości cyfrowej transformacji księgowo-

ści to praktyka biznesowa zwykle wyprzedza o krok społeczność naukową363. 

W związku z tym według Suttona i in.364 badacze rachunkowości mają obowiązek 

przeanalizować znaczenie postępu technologicznego nie tylko z punktu widzenia 

księgowości i zawodu księgowego, ale także społeczeństwa. Literatura dotycząca 

wykorzystania nowych technologii w księgowości pozostaje nadal w pewnym 

stopniu ograniczona365, co dodatkowo wzmaga potrzebę prowadzenia badań nad 

cyfryzacją księgowości z różnych perspektyw.  

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie trzech przełomowych 

innowacji technologicznych, które mają lub mogą mieć w przyszłości znaczący 

wpływ na sposób prowadzenia księgowości. Są to: chmura obliczeniowa, block-

chain oraz Robotic Process Automation. Jako podstawową metodę badawczą wy-

korzystano w artykule metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. 

2. Chmura obliczeniowa 

2.1. Pojęcie chmury obliczeniowej 

Rewolucja technologiczna na świecie powoduje, że ciągłe dostosowywanie 

w krótkim czasie własnej, często przestarzałej infrastruktury informatycznej staje 

się dla podmiotów gospodarczych coraz większym wyzwaniem. Aby zminimalizować  

  

                                                      
360 D. R. Knudsen, Elusive boundaries, power relations, and knowledge production: A systematic review of the literature 

on digitalization in accounting, „International Journal of Accounting Information Systems” 2020, nr 36, s. 2. 
361 C. W. Wootton, B. E. Kemmerer, Mechanisation and computerization, [w:] J. R. Edwards, S. P. Walker (red.), 
The Routledge Companion to Accounting History, Routledge, London-New York 2009, s. 121–133. 
362 J. Moll, O. Yigitbasioglu, The role of Internet-related technologies in shaping the work of accountants: New 

directions for accounting research, „The British Accounting Review” 2019, nr 51, s. 1–2. 
363 D. R. Knudsen, op. cit., s. 5. 
364 S. G. Sutton, M. Holt, V. Arnold, “The reports of my death are greatly exaggerated” – Artificial intelligence 

research in accounting, „International Journal of Accounting Information Systems” 2016, nr 22, s. 70. 
365 D. R. Knudsen, op. cit., s. 17. 
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wydatki w obszarze IT oraz elastycznie reagować na zmiany zachodzące w oto-

czeniu biznesowym, przedsiębiorstwa zaczynają w większym stopniu wykorzy-

stywać możliwości, jakie oferuje im przetwarzanie w chmurze366.  

Pojęcie chmury obliczeniowej (z ang. cloud computing) może być rozpatry-

wane z dwóch perspektyw: centrów przetwarzania danych umożliwiających wy-

najęcie mocy obliczeniowej oraz dostępu do oprogramowania (lub innych usług) 

z poziomu sieci internetowej367. Microsoft definiuje chmurę obliczeniową jako 

„model dostarczania zasobów obliczeniowych, w którym różne serwery, aplika-

cje, dane i inne zasoby są integrowane i udostępniane jako usługa za pośrednic-

twem Internetu”368. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z czterech rodza-

jów chmury: publicznej, prywatnej, hybrydowej oraz multicloud (Tab. 1.). 

Tab. 1. Rodzaje chmury obliczeniowej 
RODZAJ OPIS 

chmura publiczna 

dostępna dla wielu użytkowników za pośrednictwem przeglądarki inter-

netowej, 

właścicielem usług i infrastruktury jest dostawca usług chmurowych, 

zasoby obliczeniowe znajdują się w siedzibie dostawcy i są przez niego 

zarządzane 

chmura prywatna 

wykorzystywana wyłącznie na potrzeby jednej organizacji, 

może być hostowana w centrum danych przedsiębiorcy lub u dostawcy 

usług chmurowych, 

usługi i infrastruktura znajdują się w sieci prywatnej 

chmura hybrydowa 

łączy cechy chmury publicznej i prywatnej, 

aplikacje i dane poufne przechowywane są w chmurze prywatnej, 

pozostałe aplikacje i dane przechowywane są w chmurze publicznej 

multicloud 

polega na korzystaniu z wielu chmur obliczeniowych i usług przechowy-

wania danych w jednej architekturze,  

umożliwia łączne stosowanie usług typu IaaS, PaaS i SaaS pochodzących 

od różnych dostawców 

Źródło: oprac. własne na podstawie: Co to jest chmura obliczeniowa?, https://www.ora 

cle.com/pl/cloud/what-is-cloud-computing/ [dostęp: 14.08.2020]. 

Ponadto w ramach chmury obliczeniowej można wyróżnić trzy podstawowe 

modele świadczenia usług: 

 infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service – IaaS), zapewniający 

klientom dostęp do infrastruktury informatycznej za pośrednictwem Inter-

netu, 

                                                      
366 Deloitte, Chmura publiczna w Polsce, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/chmura-pu-

bliczna-w-polsce.html [dostęp: 14.08.2020].  
367 D. Biesiada, P. Cichocki, T. Kopacz, B. Zass, A. Żarski, M. Żyliński, Windows Azure - platforma Cloud 

Computing dla programistów, APN Promise, Warszawa 2010, s. 12–13. 
368 Terminy związane z chmurą obliczeniową, https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/cloud-computing-dic-
tionary/ [dostęp: 14.08.2020].  
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 platforma jako usługa (Platform as a Service – PaaS), który dostarcza użyt-

kownikom środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji i zarządza-

nia nimi,  

 oraz oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS), polega-

jący na udostępnianiu odbiorcom oprogramowania przez Internet.  

Do pozostałych modeli należy m. in. kolokacja oraz komunikacja jako usługa 

(Communication as a Service – CaaS)369. 

2.2. Znaczenie chmury obliczeniowej dla księgowości 

Dynamiczny rozwój chmury obliczeniowej w ostatnich latach doprowadził do 

powstania nowej formy prowadzenia księgowości, której podstawę stanowi apli-

kacja bądź system finansowo-księgowy udostępniony za pośrednictwem Internetu 

(SaaS)370. Model ten, zazwyczaj przyjmujący miano „księgowości online”, okre-

ślany jest również w praktyce biznesowej m. in. „księgowością internetową”371, 

„księgowością w chmurze”372 czy „księgowością wirtualną”373. Pozwala on na ko-

rzystanie z funkcjonalności oprogramowania księgowego bez konieczności naby-

wania licencji i instalowania go na każdym stanowisku pracy. Użytkownik zobo-

wiązany jest wyłącznie do pokrycia opłaty w postaci abonamentu. Oprócz samo-

dzielnego prowadzenia księgowości w aplikacji online istnieje również możli-

wość zlecenia obsługi księgowości online profesjonalnym księgowym lub zinte-

growania jej z bankowością internetową374. 

Prowadzenie księgowości w chmurze przeznaczone jest przede wszystkim dla 

tych podmiotów, które korzystają z uproszczonych form księgowości. Zyskało 

więc ono największą popularność w sektorze małych i średnich firm375. Jednak 

duże przedsiębiorstwa również podejmują działania dotyczące chmury oblicze-

niowej w swoich działach księgowości. Z badania Deloitte przeprowadzonego 

w 2020 roku wynika, że 59% respondentów w ciągu najbliższych 3 lat planuje 

przenieść do chmury systemy finansowo-księgowe. Ponadto większość dostaw-

ców oprogramowania księgowego, poza wersją desktopową (on-premise), oferuje 

także webowe programy księgowe (SaaS)376. 

                                                      
369 Więcej na ten temat w: E. Lemańska, K. Olszewska, K. Rybak, Cloud Computing jako narzędzie optymalizacji wykorzysta-
nia zasobów przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, nr 25, t. 2, s. 96. 
370 Jaki rodzaj księgowości wybrać dla firmy? https://6krokow.pl/jaki-rodzaj-ksiegowosci-wybrac-dla-firmy/ 

[dostęp: 14.06.2020].  
371 Ibidem.  
372 Księgowość i finanse w chmurze obliczeniowej. Co warto wiedzieć?, https://www.beyond.pl/baza-wie-

dzy/2020/01/ksiegowosc-i-finanse-w-chmurze-obliczeniowej-co-warto-wiedziec/ [dostęp: 14.08.2020]. 
373 Księgowa wirtualna kontra biuro rachunkowe. Akademia Przedsiębiorczości, https://mycompanypolska .pl/arty-

kul/ksiegowa-wirtualna-kontra-biuro-rachunkowe-akademia-przedsiebiorczosci/3900 [dostęp: 14.08.2020]. 
374 Jaki rodzaj księgowości wybrać dla firmy?, https://6krokow.pl/jaki-rodzaj-ksiegowosci-wybrac-dla-firmy/ 
[dostęp: 14.06.2020]. 
375 Ibidem. 
376 Deloitte, Chmura publiczna w Polsce, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/chmura-pu-
bliczna-w-polsce.html [dostęp: 14.08.2020]. 
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Pomimo wielu zalet księgowości online (m. in. niska cena, zdalny dostęp do 

aplikacji, najnowsza wersja oprogramowania itp.) największym wyzwaniem przy-

ćmiewającym jej potencjalne korzyści jest konieczność zapewnienia bezpieczeń-

stwa i ochrony danych wrażliwych użytkownika377. Księgowość online wymaga 

więc od badaczy rachunkowości dalszych badań nad jej wpływem na zawód i śro-

dowisko pracy księgowego. 

3. Blockchain 

3.1. Pojęcie technologii blockchain 

Technologia blockchain odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w gospodarce, 

a dyskusja na temat możliwych sposobów jej użycia w różnych branżach trwa nie-

przerwanie od kilku lat. Stanowi ona wyzwanie nie tylko dla świata biznesu, ale 

także dla środowiska naukowego. Pierwotnie zyskała ona popularność dzięki 

kryptowalucie bitcoin, na potrzeby, której została stworzona378. Szybko okazało 

się jednak, że jej wykorzystanie nie ogranicza się wyłącznie do wirtualnych walut. 

Obecnie technologia ta może być zastosowana między innymi w sektorze energetycz-

nym, usług medycznych oraz przede wszystkim w sektorze finansowym379.  

Blockchain, czyli łańcuch bloków, zgodnie z definicją zaprezentowaną przez 

Shetty, Kamhoua i Njilla380 oznacza „współdzieloną, rozproszoną i odporną na 

uszkodzenia bazę danych, która jest udostępniana każdemu uczestnikowi sieci, 

lecz nad którą nikt nie może przejąć wyłącznej kontroli”. Podstawą jego skutecz-

ności są trzy elementy: zdecentralizowana sieć, rozproszony konsensus oraz kryp-

tograficznie bezpieczne algorytmy. Rejestr nie posiada więc scentralizowanego 

serwera, a przeprowadzenie transakcji nie wymaga uczestnictwa pośrednika czy 

innej zaufanej osoby trzeciej381. Niekiedy blockchain alternatywnie nazywany jest 

technologią rozproszonego rejestru (Distributed Ledger Technology – DLT). We-

dług Oksanowicza nie należy jednak stawiać znaku równości pomiędzy nimi, ponie-

waż DLT jest pojęciem o szerszym zakresie382.  

W ramach blockchain informacje o transakcjach przechowywane są na poje-

dynczym elemencie rejestru, czyli bloku danych. Każdy blok danych zawiera mię-

                                                      
377 O. Dimitriu, M. Matei, A New Paradigm for Accounting through Cloud Computing, „Procedia Economics 
and Finance” 2014, vol. 15, s. 844. 
378 R. G. Wiatt, The new management of recordkeeping, „The Journal of Corporate Accounting & Finance” 2020, 

vol. 31, issue 2, s. 13. 
379 M. Kręglewski, Technologia Blockchain – 9 praktycznych zastosowań, https://itwiz.pl/praktyczne-zastoso-

wania-technologii-blockchain/ [dostęp: 13.08.2020]; V. Dhillon, D. Metcalf, M. Hooper, Zastosowania techno-

logii blockchain, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 14, 167–182. 
380 S. S. Shetty, C. A. Kamhoua, L. L. Njilla, Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych, Wydaw-

nictwo Nauowe PWN, Warszawa 2020, s. 3. 
381 Ibidem, s. 4, 6–7. 
382 P. Oksanowicz, Biała Księga. Blockchain, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 18–19. 
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dzy innymi znacznik czasu i posiada ściśle określoną liczbę transakcji. W mo-

mencie osiągnięcia limitu transakcji automatycznie tworzony jest kolejny blok 

danych. Powiązanie bloków danych w łańcuch zapewnione jest dzięki skrótom 

kryptograficznym, które są bezpośrednimi odnośnikami do poprzedniego bloku. 

Repliki przechowywane w kolejnych blokach utrzymują więc integralność łańcu-

cha, a także zabezpieczają go przed ingerencją i manipulacją383. 

Technologia blockchain, oprócz obrotu kryptowalutami, może zostać również 

wykorzystana do zawierania tzw. inteligentnych kontraktów (z ang. smart con-

tracts). Możliwość ich tworzenia w bardziej zaawansowanej postaci zapewnia 

druga, obok Bitcoina, platforma oparta o technologię blockchain – Ethereum384. 

Smart contracts to wyspecjalizowane kody i algorytmy komputerowe umożliwia-

jące zainteresowanym stronom tworzenie umów, które po spełnieniu predefinio-

wanych warunków podlegają „samorealizacji”385.  

3.2. Znaczenie technologii blockchain dla księgowości 

W porównaniu do chmury obliczeniowej, blockchain nie jest jeszcze po-

wszechnie używaną technologią w księgowości. Nadal pozostaje on w fazie eks-

perymentalnej386. Księgowość wymieniana jest jednak wśród obszarów, w któ-

rych mógłby on prawdopodobnie znaleźć zastosowanie387.  

Pierwotnie wpływ technologii blockchain na prowadzenie księgowości wiązał 

się z koniecznością prawidłowego ujęcia zdarzeń gospodarczych związanych 

z obrotem kryptowalutami. Z czasem, gdy blockchain zaczął być postrzegany 

w kontekście innym niż waluty cyfrowe, jego potencjalne oddziaływanie na księ-

gowość również zaczęło się zmieniać388. Głównym atutem technologii block-

chain, który obecnie ma istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzenia księ-

gowości jest możliwość zapewnienia nieodwracalności i trwałości zapisów w re-

jestrach transakcji oraz ich ochrona i odporność przed manipulacjami czy przy-

padkowymi bądź celowymi zniszczeniami389. W literaturze przedmiotu istnieją 

różne koncepcje wykorzystania tej technologii w księgowości. Wśród nich można 

wyróżnić m. in. tzw. triple-entry accounting oraz inteligentne kontrakty. 

                                                      
383 S. S. Shetty, C. A. Kamhoua, L. L. Njilla, op. cit., s. 3–5. 
384 M. Hamilton, Blockchain distributed ledger technology: An introduction and focus on smart contracts, „The 

Journal of Corporate Accounting & Finance” 2020, vol. 31, issue 2, s. 8. 
385 R. G. Wiatt, op. cit., s. 14. 
386 Deloitte, Blockchain Technology. A game-changer in accounting?, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ 

de/Documents/Innovation/Blockchain_A%20game-changer%20in%20accounting.pdf [dostęp: 14.08.2020].  
387 Blockchain – prawdziwie demokratyczny Internet, https://www.forbes.pl/technologie/blockchain-sposoby-za-
stosowania/kyc2kxn [dostęp: 14.08.2020]. 
388 S. Sinha, Blockchain – Opportunities and challenges for accounting professionals, „The Journal of Corporate 

Accounting & Finance” 2020, vol. 31, issue 2, s. 66. 
389 K. Burnos, Blockchain a audyt, https://www.pibr.org.pl/pl/opinie/1175,Blockchain-a-audyt [dostęp: 14.08.2020]. 
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Triple-entry accounting można przetłumaczyć na język polski jako „potrójna 

księgowość”. Potrójna księgowość w uproszczeniu ma na celu „ulepszenie trady-

cyjnego systemu podwójnego zapisu, w którym wszystkie zapisy księgowe doty-

czące podmiotów zewnętrznych są kryptograficznie zapieczętowane trzecim za-

pisem”390. Z kolei inteligentne kontrakty pozwalają na autonomiczne rejestrowa-

nie transakcji zgodnie z ustalonymi warunkami391. Deloitte w celu zobrazowania 

tego mechanizmu przywołał tutaj przykład faktury, która sama zostaje opłacona 

po sprawdzeniu, czy dostarczone towary zostały odebrane stosownie do wcześniej 

założonych ustaleń392. Według Cai „opierając się na architekturze blockchain, po-

trójna księgowość z inteligentnymi kontraktami może rozwiązać podstawowe 

problemy z zaufaniem i przejrzystością, które są plagą obecnych systemów księ-

gowych”393. 

4. Robotic Process Automation 

4.1. Pojęcie Robotic Process Automation 

Robotic Process Automation (dalej RPA) w ostatnich latach stanowiło jedną 

z najszybciej rozpowszechniających się nowych technologii. Zgodnie z badaniem 

przeprowadzonym przez Deloitte w 2017 r. 53% ankietowanych przedsiębiorstw 

rozpoczęło już proces robotyzacji swoich procesów, natomiast kolejne 19% pla-

nowało implementację RPA w ciągu najbliższych 2 lat394. Należy podkreślić, że 

według raportu z 2015 roku żaden z respondentów nie wdrożył jeszcze tego roz-

wiązania, a tylko 13% z nich postrzegało je wyłącznie jako potencjalny sposób 

zwiększenia automatyzacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy395. Rynek RPA 

w 2019 roku wyceniony został na 1549,6 mln USD, przy czym prognozuje się, że 

do 2025 roku jego wartość może osiągnąć nawet 7109,3 mln USD396. Dominującą 

rolę na nim odgrywa trzech liderów wśród dostawców RPA: UiPath, Blue Prism 

oraz Automation Anywhere397. 

                                                      
390 J. M. Tyra, Triple Entry Bookkeeping With Bitcoin, https://bitcoinmagazine.com/articles/triple-entry-
bookkeeping-bitcoin-1392069656 [dostęp: 14.08.2020]. 
391 J. Schmitz, G. Leoni, Accounting and Auditing at the Time of Blockchain Technology: A Research Agenda, 

„Australian Acounting Review” 2019, vol. 29, issue 2, s. 337. 
392 Deloitte, Blockchain Technology. A game-changer in accounting?, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte 

/de/Documents/Innovation/Blockchain_A%20game-changer%20in%20accounting.pdf [dostęp: 14.08.2020]. 
393 C. W. Cai, Triple-entry accounting with blockchain: How far have we come?, „Accounting & Finance” 2019, 
Online Version of Record before inclusion in an issue, s. 11. 
394 Deloitte, The robots are ready. Are you? Untapped advantage in your digital workforce, https://www2.deloitte. 

com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology/deloitte-robots-are-ready.pdf [dostęp: 12.08.2020]. 
395 Deloitte, The robots are coming, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-

uk-finance-robots-are-coming.pdf [dostęp: 12.08.2020]. 
396 Robotic Process Automation Market – Growth, Trends, and Forecast (2020-2025), https://www.repo 
rtlinker.com/p05881487/Robotic-Process-Automation-Market-Growth-Trends-and-Fore-

cast.html?utm_source=GNW [dostęp: 12.08.2020]. 
397 J. Kokina, S. Blanchette, Early evidence of digital labor in accounting: Innovation with Robotic Process 
Automation, „International Journal of Accounting Information Systems” 2019, nr 35, s. 2. 
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Popularność tego rozwiązania spowodowała, że w literaturze przedmiotu i in-

nych źródłach podjęto wiele prób wyjaśnienia koncepcji RPA. Na język polski 

termin Robotic Process Automation można przetłumaczyć jako „zrobotyzowana 

automatyzacja procesów”398, jednak bardziej powszechna w użyciu pozostaje na-

dal oryginalna nazwa. Według definicji zaproponowanej przez Sobczaka399 RPA 

„to klasa narzędzi informatycznych służąca do budowy robotów programowych, 

stosowanych do automatyzacji działań – zwykle na poziomie interfejsu użytkow-

nika (GUI) – wykonywanych zazwyczaj w kliku systemach, które są składowymi 

procesów biznesowych”. Nie wszystkie procesy biznesowe mogą być jednak sku-

tecznie zautomatyzowane za pomocą robotów programowych. Zastosowanie roz-

wiązań RPA jest zasadne w stosunku do procesów, które w wysokim stopniu 

oparte są na regułach biznesowych oraz w których istnieje niskie prawdopodo-

bieństwo wystąpienia wyjątków. Zadania obsługiwane przez roboty programowe 

powinny charakteryzować się powtarzalnością, standaryzacją, stabilnością oraz 

w miarę możliwości znacznym wolumenem. Istotną kwestią w tym zakresie jest 

również to, aby przetwarzane w danym procesie dane wejściowe miały postać cy-

frową oraz ustrukturyzowany format400. Oznacza to, że roboty programowe potra-

fią dobrze współpracować między innymi z bazami danych, arkuszami MS Excel, 

dokumentami elektronicznymi, aplikacjami webowymi czy systemem ERP401. 

Mogą zostać więc zaprogramowane do otwierania i wysyłania wiadomości e-

mail, przenoszenia informacji między aplikacjami lub logowania się do stron in-

ternetowych czy systemów informatycznych402.  

W wyniku ewolucji technologii RPA obecnie na rynku narzędzi do robotyzacji 

procesów biznesowych dostępne są dla potencjalnych klientów dwie kategorie ro-

botów programowych: nadzorowane oraz nienadzorowane. Roboty programowe 

pracujące w trybie nadzorowanym (attended RPA bots), aby móc działać prawi-

dłowo, wymagają interwencji użytkownika. Ten rodzaj robotów można porównać 

do wirtualnych asystentów, którzy wchodzą w interakcje z pracownikami i poma-

gają im wykonywać przydzielone zadania. W tym celu zazwyczaj przejmują kon-

trolę nad pulpitem komputera, aby w czasie rzeczywistym odtworzyć wcześniej 

zarejestrowaną i skonfigurowaną sekwencję działań człowieka. Z kolei roboty 

                                                      
398 Czym jest RPA (Robotic Process Automation)?, https://robonomika.pl/czym-jest-rpa-robotic-process-automa-
tion [dostęp: 12.08.2020]. 
399 A. Sobczak, 101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji procesów biznesowych, Fundacja Ośrodek Stu-

diów nad Cyfrowym Państwem, Łódź 2019, s. 12, https://robonomika.pl/101-pytan-i-odpowiedzi-nt-robotyza-
cji-procesow-biznesowych-wersja-w-formie-publikacji-pdf [dostęp: 19.03.2020].  
400 R. Syed, S. Suriadi, M. Adams, W. Bandara, S. J. J. Leemans, C. Ouyang, A. H. M. ter Hofstede, I. van de 

Weerd, M. Thandar Wynn, H. A. Reijers, Robotic Process Automation: Contemporary themes and challenges, 
„Computers in Industry” 2020, nr 115, s. 5–6. 
401 Czym jest RPA? https://pirxonrobot.com/pl/czym-jest-rpa/ [dostęp: 12.08.2020].  
402 T. Taulli, The Robotic Process Automation Handbook. A Guide to Implementing RPA Systems, Apress, 
Berkeley 2020, s. 2–3. 
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programowe pracujące w trybie nienadzorowanym (unattended RPA bots) wyko-

rzystywane są najczęściej do automatyzacji procesów o dużej skali, w których in-

gerencja użytkownika oczekiwana jest z reguły wyłącznie w momencie wystąpie-

nia nieprawidłowości zakłócających funkcjonowanie robota. Robot pracuję nieza-

leżnie, zgodnie z uprzednio ustaloną ścieżką przebiegu procesu lub stworzonym 

harmonogramem, a jego aktywacja może nastąpić z chwilą zaistnienia określo-

nego zdarzenia (np. otrzymania faktury od klienta). Należy wspomnieć, że roboty 

programowe nadzorowane i nienadzorowane mogą działać zarówno na pojedyn-

czych stacjach roboczych i prywatnych serwerach, jak i w chmurze403.  

Obecnie coraz częściej roboty programowe wyposażane są również w ele-

menty sztucznej inteligencji, tworząc tzw. Intelligent Process Automation (dalej 

IPA), czyli inteligentną automatyzację procesów. IPA to kombinacja sztucznej 

inteligencji i innych nowych technologii, które mają na celu poszerzenie podsta-

wowych możliwości RPA. IPA wykorzystuje więc między innymi rozpoznawanie 

obrazów (ang. computer vision), uczenie maszynowe (ang. machine learning) czy 

przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP). Czę-

sto określana jest również mianem inteligentnej automatyzacji (ang. Intelligent 

Automation, IA)404. 

5. Znaczenie Robotic Process Automation dla księgowości 

Księgowość, ze względu na występowanie wielu obsługiwanych ręcznie trans-

akcji opartych na regułach, charakteryzuje się wysokim potencjałem automatyza-

cji. Szacuje się, że 44% manualnych i powtarzalnych zadań księgowych może zo-

stać w najbliższym czasie przejętych przez roboty programowe405. Wśród nich 

można znaleźć procesy dotyczące takich obszarów księgowości jak: zamknięcie 

okresu, należności i zobowiązania, sprawozdawczość czy środki trwałe406. Jako 

przykład praktycznego zastosowania rozwiązania z zakresu RPA można wskazać 

m. in. robota, który został zaprogramowany do weryfikowania kontrahentów na białej 

liście podatników VAT407.  

                                                      
403 Ibidem; Attendend and Unattendend RPA, Explained. Discover When to Apply Attendend and Unattendend 
RPA for Business Process Automation, https://www.automationanywhere.com/rpa/attended-vs-unattended-rpa 

[dostęp: 12.08.2020]; D. Jędrzejka, Robotic process automation and its impact on accounting, „Zeszyty Te-

oretyczne Rachunkowości” 2019, nr 105 (161), s. 141. 
404 Intelligent Process Automation. Automation enabled by context-aware robots, https://www.uipath.com/rpa/ intelli-

gent-process-automation [dostęp: 13.08.2020]; What is Intelligent Automation?, https://www.automationa ny-

where.com/rpa/intelligent-automation [dostęp: 13.08.2020]. 
405 Jak przyspieszyć transformację finansową za pomocą RPA, https://digitalworkforce.com/pl/rozwiazania-in-

teligentnej-automatyki/finanse-i-ksiegowosc/ [dostęp: 14.08.2020]. 
406 D. Jędrzejka, op. cit., s. 143–144. 
407 https://pirxonrobot.com/pl/nowa-darmowa-usluga-robot-whitelist-checker/ [dostęp: 14.08.2020]. 
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Proste i powtarzalne zadania coraz częściej będą stawały się w przyszłości do-

meną tzw. robo-accountants, dzięki czemu ludzie będą mogli skupić się na wy-

konywaniu bardziej wartościowej i strategicznej pracy408. Roboty programowe 

w szczególności mogą sprawdzić się w przypadku sytuacji nadzwyczajnych lub 

w okresach natężonej pracy (związanych np. z zamknięciem roku). W kryzyso-

wych momentach ich działanie bowiem nie jest narażone na błędy i spadek efek-

tywności409. 

Pomimo rosnącej popularności RPA, przedsiębiorcy nadal pozostają na wcze-

snym etapie implementacji tych rozwiązań. Roboty programowe nie są obecnie 

wykorzystywane w jednostkach na dużą skalę410. Wdrożenia mają raczej charak-

ter doraźny, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sza-

cunki firmy EY wskazują dodatkowo, że 30–50% początkowych projektów koń-

czy się niepowodzeniem411. W literaturze przedmiotu oraz w innych źródłach nie-

wiele jest jednak informacji na temat czynników warunkujących skuteczną imple-

mentację robotów programowych w księgowości412. 

6. Wnioski 

Przeprowadzona analiza i krytyka piśmiennictwa nie wyczerpują w pełni za-

gadnienia wpływu nowych  

technologii na sposób prowadzenia księgowości. Oprócz chmury obliczenio-

wej, technologii blockchain i Robotic Process Automation istnieje wiele innych 

innowacji technologicznych, które równie silnie oddziałują na środowisko pracy 

księgowych. Mnogość rozwiązań oraz dynamiczne tempo rozwoju w coraz więk-

szym stopniu wymagają od księgowych ciągłej aktualizacji wiedzy, a także naby-

wania nowych kompetencji cyfrowych. Ważne jest więc, by księgowi postrzegali 

zachodzące zmiany jako szansę na dalszy rozwój, a nie zagrożenie utraty stano-

wiska.  

Literatura przedmiotu w zakresie nowych technologii w księgowości nadal po-

zostaje na wczesnym etapie rozwoju. Dalsze badania powinny w sposób empi-

ryczny zbadać wpływ poszczególnych innowacji technologicznych na księgowość, 

zawód księgowego, a także jego rolę w zautomatyzowanym środowisku pracy.  

 

                                                      
408 https://www.delaware.pro/en-be/solutions/robo-accounting [dostęp: 14.08.2020]. 
409 EY, Robot w służbie księgowości, https://pirxonrobot.com/wp-content/uploads/2018/11/raport-_EY.pdf [do-

stęp: 14.08.2020]. 
410 D. Jędrzejka, op. cit., s. 148. 
411 EY, Get ready for robots, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Get_ready_for_robots/$FILE/ey-

get-ready-for-robots.pdf [dostęp: 14.08.2020]. 
412 J. Kokina, S. Blanchette, op. cit., s.1. 
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Ocena nietransakcyjnych stron internetowych za pomocą 

kryteriów Search Engine Optimization 

Słowa kluczowe: SEO, optymalizacja witryn, Google 

Streszczenie 

Optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek jest ważnym elementem strategii 

marketingowej. Ruch pochodzący z wyszukiwarek jest wartościowy, ponieważ odbiorca 

wpisujący słowo kluczowe aktywnie poszukuje informacji na dany temat. Celem badania 

jest wykazanie stopnia optymalizacji witryn nie sprzedażowych na przykładzie branży 

motoryzacyjnej. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy głównych kryte-

riów SEO na stronach producentów samochodowych, producentów opon oraz portali mo-

toryzacyjnych. Autorka artykułu korzystała w celach badawczych z nowoczesnych narzę-

dzi Internetowych takich jak Google Page Speed Insight, z narzędzie SEOquake oraz bez-

pośrednio z kodu witryn internetowych. Z przeprowadzonych badań empirycznych wy-

nika, że wszystkie witryny mają zaimplementowane poszczególne elementy SEO. Nawet 

przy witrynach nie sprzedażowych optymalizacja wydaje się więc być ważnym elemen-

tem strategii marketingowej przedsiębiorstw. Z drugiej strony, żadna z przeanalizowa-

nych witryn nie jest w pełni zoptymalizowana co może świadczyć o tym, że właściciele 

witryn nie transakcyjnych nie chcą przeznaczyć dużych środków finansowych na optyma-

lizacje gdyż niemożliwe jest wykazanie bezpośredniego zwrotu z inwestycji.  

1. Wstęp 

Rozwój Internetu i gospodarki cyfrowej sprawiły, że wzrosła liczba zarejestro-

wanych domen internetowych. Według najnowszych danych world wide websize 

około 60 miliardów witryn jest indeksowanych przez wyszukiwarki Bing i Goo-

gle413. Tak wysoka liczba oznacza, że bez wsparcia technologii niemal niemoż-

liwe stało się znalezienie interesujących dla użytkownika informacji. Prowadzi to 

do wzrostu popularności wyszukiwarek, a w efekcie optymalizacji witryn właśnie 

                                                      
413 Źródło: https://www.worldwidewebsize.com [dostęp 06.2019 r.]. 
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pod kątem wyszukiwarek internetowych (search engine optimization, SEO414). Ta 

optymalizacja stała się podstawowym elementem strategii marketingowej w In-

ternecie, którą przedsiębiorcy muszą uwzględnić przy uruchomianiu i doskonale-

niu stron www. Jest to istotne zwłaszcza ze względu na fakt, iż ruch organiczny 

(czyli ruch bezpłatny pochodzący z wyszukiwarki na witrynę) jest zazwyczaj bar-

dzo wartościowy i dobrze konwertujący415, w odróżnieniu do ruchu pochodzą-

cego np. z reklam banerowych. W przypadku korzystania z wyszukiwarki istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że osoba trafiająca za jej przyczyną na stronę jest ak-

tywnie zainteresowana produktem lub usługą, gdyż chwilę wcześniej wpisała do 

wyszukiwarki słowo kluczowe związane z danym biznesem. Warte podkreślenia 

jest, że została ona pozyskana bezpłatnie, ponieważ operatorzy wyszukiwarek np. 

Google nie pobierają od witryn opłat za kliknięcie w dany wynik wyszukiwania 

(CPC - cost per click), w przeciwieństwie do wyników płatnych w wyszukiwar-

kach lub reklam banerowych. Stąd optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek 

jest kluczową umiejętnością. Firmy zatrudniają agencje zewnętrzne do audytu 

stron oraz ich optymalizacji. Zadania te realizują eksperci od SEO – osoby tech-

niczne, które jednocześnie powinny być dobrymi content writerami416. Według 

badań Gemius/PBI popyt na ich usługi jest ogromny.  

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie poziomu optymalizacji witryn pod 

wyszukiwarki i w drugim etapie porównanie poziomu optymalizacji witryn wy-

branych marek samochodów, marek oponiarskich oraz blogów motoryzacyjnych. 

Artykuł ma odpowiedzieć na pytanie czy optymalizacja witryn jest ważnym ele-

mentem strategii marketingowej w branży motoryzacyjnej. Ponadto artykuł ma 

wykazać w jakim stopniu witryny nie transakcyjne są zoptymalizowane pod ką-

tem wyszukiwarek. W celach badawczych przeanalizowane zostały strony głów-

nych producentów samochodów, producentów opon oraz portale motoryzacyjne. 

Artykuł został podzielony na kilka części – pierwszy rozdział to wstęp do tema-

tyki SEO. W kolejnym podrozdziale zostały omówione ramy teoretyczne. Ko-

lejny rozdział dotyczy badania empirycznego, gdzie został opisany cel, metoda 

oraz przedmiot badania. Następnie zostaną omówione wyniki badania oraz wnio-

ski i dyskusja. 

  

                                                      
414 Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (search engine optimization, SEO); zwana także pozycjono-

waniem) – procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wyni-
kach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych. Proces pozycjonowania 

jest elementem szeroko pojętego marketingu internetowego. 
415 Konwersja na stronie internetowej to określone, oczekiwane działanie wykonane przez osoby odwiedzające 
witrynę. Przykłady konwersji to wypełnienie formularza, konfiguracja produktu, znalezienie sprzedawcy w wi-

trynach nie sprzedażowych lub sprzedaż w sklepach internetowych. 
416 Z ang. content writer – osoba tworząca wartościowe treści na stronach internetowych, portalach społeczno-
ściowych itp. 
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1.1. Search engine optimization (SEO) - ramy teoretyczne 

Tematyka SEO jest dosyć szeroko omówiona w literaturze. Kristopher B.Jones 

(2013) badają szczegółowo każdy etap optymalizacji witryn pod kątem wyszuki-

warek. Hindman, Tsiotsioliklis and Johnson już w 2003 skrytykowali fakt, że al-

gorytm analizuje często linki przychodzące pod kątem popularności a nie przy-

datności do danej tematyki. Sue Bai badał tematykę SEO od drugiej strony – mia-

nowicie wpływ wyników wyszukiwania na decyzje zakupową konsumentów. Ist-

nieje też opinia, że nawet jeśli wynik w wyszukiwarce nie doprowadzi do ruchu 

na stronie albo konwersji zakupowej to jest to nadal ekspozycja firmy i produktu, 

podobnie jak reklama banerowa, która uzyskuje wyświetlenia bez klikalności.  

Jansen (2006) zauważył, że ruch przychodzący z wyników bezpłatnych jest 

bardziej wartościowy niż ten z wyników płatnych, ponieważ te drugie są po-

wszechnie uważane za reklamę, do której internauci podchodzą z dystansem. Ba-

danie na ponad 400 internautach wykazało, że 77% osób preferuje wyniki orga-

niczne nad płatnymi. Ghose i Yang (2010) udowodnili, że wyższa klikalność 

w wyniki bezpłatne ma bezpośrednią korelację z wyższą klikalnością w wyniki 

płatne. Liczne badania nad zachowaniem użytkowników w sieci wykazują, że naj-

bardziej odwiedzane domeny to te, które są wyświetlane na pierwszej stronie Goo-

gle. Natomiast strony internetowe wyświetlane poniżej 3 strony wykazują bardzo 

małą odwiedzalność. 

Również praktyka black hat SEO417jest szeroko opisana w literaturze. Istnieją 

poglądy, że dla wyszukiwarek wyższe wyświetlenie stron słabych jakościowo 

może skutkować większą klikalnością w wyniki płatne i tym samym może pro-

wadzić do wyższych zysków. Suchánek opisuje kilka praktyk black hat SEO ta-

kich jak upychanie słów kluczowych418, ukryte teksty419, maskowanie treści420, 

strony przejściowe421, duplikaty stron lub zbyt częste linkowanie wewnętrzne.  

Ważnym tematem w literaturze okazuje się analiza wyników wyszukiwań 

w Google Trends do przewidywania pewnych zachowań w społeczeństwie. Goo-

gle Trends jest darmowym narzędziem, które wykazuje liczbę wyszukiwań na 

dane słowa kluczowe w przestrzeni od 2004 roku. Cavazos-Rehg i.in. przeanalizo-

wali konsumpcję wyrobów tytoniowych w stosunku do wyszukiwanych słów kluczo-

                                                      
417 Black Hat SEO: Nieetyczna praktyka wbrew polityce wyszukiwarek. Polega na świadomej próbie manipulo-
wania wynikami w wyszukiwarkach poprzez np. kupowanie linków przychodzących 
418 Z ang. keyword stuffing – sztuczne, wielokrotne powtarzanie wybranych słów kluczowych (w tytuły oraz 

opisy strony, w nazewnictwo plików graficznych, w linki przychodzące i wychodzące) celem osiągnięcia wyż-
szej pozycji w wyszukiwarce na dane słowo kluczowe. 
419 Ukryte teksty, zawierające słowa kluczowe, niewidoczne dla osoby odwiedzające witrynę ale czytelne dla wyszukiwarek 
420 Z ang. cloaking, technika SEO polegająca na pokazywaniu innej treści użytkownikom a innej wyszukiwar-
kom.  
421 Z ang. Doorway Page - niepełnowartościowe strony internetowe zawierające dużo słów kluczowych, two-

rzone w celu przekierowywania odwiedzających na określony serwis. Często te strony są przekierowane i nie-
widzialne dla użytkowników. 
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wych związanych z papierosami w USA. Udowodnili, że w USA, gdzie kon-

sumpcja tytoniu jest najniższa, również proporcjonalna liczba wyszukiwań słów 

kluczowych jest niższa.  

W innym badaniu zbadali liczbę wyszukiwań na słowo kluczowe „samobój-

stwo” oraz „depresja” w stosunku do liczby zanotowanych samobójstw w Anglii. 

Udowodnili w swoim badaniu, że analiza na podstawie Google Trends jest w sta-

nie przewidzieć tendencje w liczbach samobójstw.  

Zhang (2018) wykazał, że liczba wyszukiwań na słowa HIV pozwala przewi-

dzieć liczby zanotowanych zachorowań z miesięcznym lub nawet dwumiesięcz-

nym wyprzedzeniem. Doligalski i Tomczyk przeprowadzili podobne badanie na 

podstawie liczby wyszukiwanych fraz różnych marek samochodów w stosunku 

do nowych rejestracji samochodów. 

Optymizację SEO można podzielić na dwie główne części – optymalizację na 

witrynie (on-page SEO) oraz poza witryną (off-page SEO). Optymalizacja wi-

tryny stanowi część tekstową (content optimization) oraz część struktury strony 

(technical SEO). Optymalizacja poza witryną to w szczególności działania z za-

kresu przychodzących referencji z innych witryn (link building). Popularne plat-

formy do zwiększenia ruchu przychodzącego to blogi, fora dyskusyjne oraz plat-

formy społecznościowe. Analizując literaturę można również natrafić na relatyw-

nie dużo publikacji z perspektywy developerskiej.  

W następnej części zostaną opisane główne elementy - on page oraz of page 

SEO. Tytuł strony, jeden z głównych elementów optymalizacji witryn, powinien 

opisywać treść całej strony. Jest on widoczny dla użytkowników w belce tytuło-

wej przeglądarki i w wynikach wyszukiwania. Opis strony jest tym co pokazuje, 

jak organizacje opisują swoją własną witrynę internetową. Te krótkie opisy dają 

możliwość do promowania najważniejszej treści strony i tym samym mogą zachę-

cać użytkowników do odwiedzania witryny, gdyż są również widoczne w wyszu-

kiwarkach. 

Użytkownicy sieci często preferują strony internetowe oparte na grafice, a nie 

na tekście. Kolejnym elementem optymalizacji stron są tzw. nazwy grafik (alt 

text), które dają sygnał do wyszukiwarek co jest widoczne na danej grafice. Linki 

wewnętrzne to kolejny ważny aspekt w optymalizacji witryn, jest to swego ro-

dzaju połączenie między poszczególną stroną do innej strony na tej samej witrynie 

internetowej. Również prędkość działania witryn jest ważnym aspektem technicz-

nego SEO. Google chcę rekomendować do swoich użytkowników wartościowe treści 

i witryna która działa powoli może być niezadawalająca dla odwiedzających. 

Kolejnymi elementami optymalizacji SEO to XML sitemap’y oraz pliki ro-

bots.txt. XML sitemapy to pewnego rodzaju spis treści wszystkich URL’i na danej 

witrynie, które pokazują wyszukiwarkom które strony danej witryny warto od-

wiedzić. Z drugiej strony pliki robots.txt pokazują wyszukiwarkom czego nie po-

winni robić w witrynach. 
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1.2. Cel, metoda i przedmiot badania 

Celem badania jest wykazanie poziomu optymalizacji SEO witryn interneto-

wych w branży motoryzacyjnej w Polsce. Problem badawczy dotyczy strategii 

marketingowej w witrynach internetowych przedsiębiorstw z branży motoryza-

cyjnej. W procesie badawczym realizowanym metodą studium przypadku została 

wykorzystana metoda obserwacji. Zastosowano celowy dobór przypadków kon-

centrując się na czołowych producentach opon oraz głównych blogów motoryza-

cyjnych. Łącznie do badań wytypowano pięciu producentów opon, sześciu pro-

ducentów samochodów oraz sześciu blogów motoryzacyjnych. Autorka posługu-

jąc się metodą obserwacji skorzystała z instrumentów takich jak kod strony, goo-

gle speed test oraz SEO quake. W pierwszym etapie badania zostanie przeprowa-

dzona analiza witryn celem zgromadzenia danych, które w ostatnim etapie zo-

staną zinterpretowane.  

Do badania zostali wybrani najwięksi producenci opon z segmentu premium 

Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear (wg informacji z portalu hurto-

pony422) oraz marka Hankook z segmentu opon klasy średniej. Analiza uwzględ-

nia również największe marki samochodów osobowych – Volkswagen, BMW, 

Mercedes, Opel, Fiat, Toyota (wg informacji z portalu profiauto423) oraz kilka 

znanych blogów motoryzacyjnych – Motosoul, Autokult, Antymoto, Moto Do-

radca, Auto Świat, Motofakty.  

Kryteria oceny to tytuł strony, opis strony, słowa kluczowe, pliki robots.txt, 

szybkość działania witryny, shema.org, open graph, sitemapa oraz linki przycho-

dzące. Te elementy są wg Google znaczące dla optymalizacji witryn pod kątem 

wyszukiwarki (Search engine optimization starter guide424). Również i w literatu-

rze wyżej wymienione wskaźniki są określane jako znaczące i najważniejsze.  

Badanie empiryczne zostało przeprowadzone za pomocą nowoczesnych narzę-

dzie online – Google speed test (dla wykazania szybkości ładowania witryny), 

SEO quake (dla pozostałych elementów SEO). Dodatkowo Autorka przebadała 

kod strony celem potwierdzenia wyników z narzędzia SEO quake. Badanie zo-

stało przeprowadzone w lipcu 2019 roku. W analizie została przyjęta punktacja 

widoczna w tabeli 1. 
  

                                                      
422 https://www.hurtopony.pl/artykul/najwieksze-koncerny-produkujace-opony-na-swiecie.html 
423 https://profiauto.pl/blog/2018/12/20/najwieksze-marki-motoryzacyjne-do-kogo-naleza/ 
424 https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en 

https://www.hurtopony.pl/artykul/najwieksze-koncerny-produkujace-opony-na-swiecie.html
https://profiauto.pl/blog/2018/12/20/najwieksze-marki-motoryzacyjne-do-kogo-naleza/
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Tab. 1. – Przyjęta punktacja poszczególnych elementów SEO 
Element SEO Wynik Punktacja 

Tytuł strony Nie istnieje 0 

Istnieje 1 

Istnieje dobry tytuł 2 

Opis strony Nie istnieje 0 

Istnieje 1 

Istnieje dobry opis 2 

Słowa kluczowe Nie istnieją 0 

Istnieją 1 

Istnieją i są dobrze dobrane 2 

Szybkość ładowania witryny 0-49 na google speed test 1 

50-89 na google speed test 2 

90-100 na google speed test 2 

Alt tagi do zdjęć na stronie 

głównej 

Nie ma alt tagów 0 

Zaimplementowane, ale nie na wszystkich 

grafikach 

1 

Zaimplementowane na wszystkich grafikach 2 

Ilość witryn odsyłających Poniżej 20 0 

20–50 1 

51 i więcej 2 

Plik robots.txt Nie istnieje 0 

Istnieje 1 

Źródło: oprac. własne. 

2. Wyniki badań 

Na podstawie zgromadzonych danych zauważono, że zdecydowanie najlepiej 

zoptymalizowanymi stronami okazały się witryny producentów samochodowych. 

Wśród nich najlepsza witryna to Toyota Polska, która ma zoptymalizowane 

wszystkie przeanalizowane kryteria. Wart podkreślenia jest fakt, że wszystkie do-

meny mają dobrze zoptymalizowane tytuły oraz opisy stron. Najgorzej zoptyma-

lizowaną witryną producentów samochodowych okazała się strona fiat.pl. Róż-

nice w pozostałych witrynach producentów samochodowych są mało znaczące. 

Strony producentów opon wykazują duże zróżnicowanie pod względem optyma-

lizacji. Najlepiej zoptymalizowana witryna to Bridgestone oraz Michelin a naj-

gorszą optymalizacje widać na stronie Hankook. Również portale motoryzacyjne 

wykazują duże zróżnicowanie pod względem optymalizacji SEO. Domena moto-

fakty wykazuje zdecydowanie najlepsze zoptymalizowanie a strona autokult naj-

gorsze. Portale motoryzacyjne wykazują z tych trzech grup domen najgorszą op-

tymalizację. Tab. 2 przedstawia wyniki poszczególnych elementów SEO każdej 

analizowanej witryny. 
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Tab. 2 wyniki przeanalizowanych witryn pod kątem poszczególnych elementów SEO 
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https://www.bridgestone.pl/ 1 2 0 1 3 1 0 1 1 2 12 

https://www.michelin.pl/ 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 10 

https://www.continental-

opony.pl/samochod  

1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 8 

https://www.goody-

ear.eu/pl_pl/consumer.html#/  

1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 8 

https://www.hankook-

tire.com/pl/  

2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 

https://www.volkswa-

gen.pl/pl.html  

2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 10 

https://www.bmw.pl/pl/in-

dex.html  

2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 10 

https://www.mercedes-

benz.pl/ 

2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 10 

https://www.opel.pl/ 2 2 0 1 1 1 0 1 0 2 10 

https://www.fiat.pl/  2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 9 

https://www.toyota.pl/  2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

http://motosoul.pl/ 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 8 

https://autokult.pl/ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 

http://antymoto.com/  1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 8 

http://motodoradca.tv/  1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 

https://www.auto-swiat.pl/  1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 8 

https://www.motofakty.pl/  2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 10 

Źródło: oprac. własne. 

3. Dyskusja i wnioski  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że jedyny element w pełni zoptymalizo-

wany to tytuł i opis domeny. Ten wskaźnik SEO jest często kojarzony jako 

główny element optymalizacji i jest również widoczny w wyszukiwarce Google 

nad oraz pod adresem witryny. Widać, że konieczność posiadania opisu i tytułu 

strony jest wśród przedsiębiorstw dosyć szeroko upowszechniona, niemniej tylko 

niektóre witryny posiadają dobrze zoptymalizowane te elementy (tzn. odpowied-

nia długość oraz użycie dobrych słów kluczowych). Tytuł strony jest ważny, po-

nieważ wpływa nie tylko na pozycję strony w wynikach wyszukiwania, ale także 

https://www.continental-opony.pl/samochod
https://www.continental-opony.pl/samochod
https://www.goodyear.eu/pl_pl/consumer.html#/
https://www.goodyear.eu/pl_pl/consumer.html#/
https://www.hankooktire.com/pl/
https://www.hankooktire.com/pl/
https://www.volkswagen.pl/pl.html
https://www.volkswagen.pl/pl.html
https://www.bmw.pl/pl/index.html
https://www.bmw.pl/pl/index.html
https://www.mercedes-benz.pl/
https://www.mercedes-benz.pl/
https://www.opel.pl/
https://www.fiat.pl/
https://www.toyota.pl/
http://motosoul.pl/
https://autokult.pl/
http://antymoto.com/
http://motodoradca.tv/
https://www.auto-swiat.pl/
https://www.motofakty.pl/
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na decyzje użytkowników dotyczące wyboru danej strony. W przypadku gdy tytuł 

jest dla odbiorcy interesujący oraz zawiera słowa kluczowe poszukiwane przez 

użytkownika, zwiększa to szanse odwiedzenia witryny. Analizowane przedsię-

biorstwa zdają sobie z tego faktu sprawę i starają się prezentować zoptymalizo-

wane tytuły i opisy.  

Również kolejny ważny element SEO „tytuł 1” (Header 1) jest zaimplemento-

wany na wielu przeanalizowanych domenach. Jak widać z przeprowadzonej ana-

lizy, żadna witryna nie ma dobrze zoptymalizowanego tytułu 1. Dobrze zoptyma-

lizowany tytuł 1 na witrynie to taki, który zawiera wartościowe słowa kluczowe. 

Jest to jednak element bardzo widoczny (znajdujący się wysoko na witrynie, czę-

sto powiększony) dla użytkowników i jak widać w przeprowadzonej analizie, na 

stronie głównej ciężko jest znaleźć kompromis między dobrą optymalizacją tego 

tytułu a właściwą prezentacją dla użytkownika. Istnieją jednak podstrony na prze-

analizowanych domenach, gdzie to wychodzi bardzo dobrze. Przykładem jest ad-

res na witrynie fiata https://www.fiat.pl/fiat-poradnik-zakupowy/ finansowanie – 

podstrona poświęcona finansowaniu nowego samochodu osobowego. Jak widać 

w tytule (Oferta finansowa | Nowe samochody Fiat Polska), opisie (Szukasz no-

wego auta w dobrej cenie? Sprawdź elastyczne warunki finansowania marki Fiat. 

Kredyt lub leasing dostosowany do Twoich potrzeb!) oraz w tytule 1 (Opcje fi-

nansowania Twojego nowego Fiata) i nawet tytule 2 (FCA-Group Bank) oraz ty-

tule 3 (Kredyt samochodowy) udało się zoptymalizować witrynę pod względem 

wartościowych słów kluczowych i równocześnie zaprezentować to w atrakcyjny 

sposób dla użytkowników. Tak zoptymalizowana strona osiągnie dobre wyniki 

w wyszukiwarce na słowa kluczowe takie jak: finansowanie nowego samochodu, 

oferta finansowa samochody, warunki finansowania samochody, warunki finan-

sowania samochody Fiat, kredyty samochodowe, kredyty nowy Fiat, opcje finan-

sowania nowego Fiata i wiele innych. Widać na tej stronie też wyraźne podkre-

ślenie znaczenia nowych samochodów, co wydaje się szczególnie ważne w branży mo-

toryzacyjnej w Polsce, gdzie olbrzymim segmentem są samochody używane.  

Największym wyzwaniem dla wymienionych domen okazała się szybkość ła-

dowania witryn. Ten wskaźnik jest co prawda na tyle dobry, że umożliwia wy-

godne poruszanie się po stronach, jednak osiąga słabe wyniki Google speed index. 

Poprawa szybkości witryny wymaga dobrej znajomości kodowania i wydaję się, 

że często przedsiębiorstwa nie mają świadomości o słabym wyniku Google speed 

index. Strony są też często modyfikowane i uzupełniane i niekoniecznie za każ-

dym razem optymalizowane (np. poprzez usuwanie niepotrzebnych elementów 

w kodzie).  

Tylko dwie witryny używają tagu słów kluczowych. Google kilka lat temu po-

informował, że tag słów kluczowych nie jest brany pod uwagę przy optymalizacji 

witryn a przeprowadzona analiza wskazuje na to, że badane przedsiębiorstwa i/lub 

https://www.fiat.pl/fiat-poradnik-zakupowy/finansowanie
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ich agencje SEO mają tego świadomość. Większość witryn ma zaimplemento-

wane alt tagi i w dużej mierze są one zaimplementowane na wszystkich grafikach. 

Często alt tagi nie są jednak zoptymalizowane – przykładem jest grafika loga na 

stronie fiat.pl która posiada włoskie nazewnictwo grafiki (Logo Fiat - Sito Uffi-

ciale di Fiat). Witryna wydaje się wiec być zarządzana centralnie i przetłuma-

czalna na poszczególne języki. Witryna Toyoty z drugiej strony wykazuje dobrą 

optymalizację alt tagów zgodnie z ważną zasadą to co jest widoczne na grafice 

powinno być opisane w alt tagu.  

Wszystkie witryny oprócz Hankook mają zaimplementowane pliki robots.txt. 

Jest to relatywnie krótki, łatwy w implementacji kod, który w zasadzie nie musi 

być (często) modyfikowany. Widać po analizie, że informatycy dbają o ten ele-

ment SEO. Również sitemapa nie jest na wszystkich stronach zaimplementowana. 

Może to w dużej mierze wynikać z faktu, iż jest to element dosyć czasochłonny. 

Za każdym razem, kiedy jest dodawana lub kasowany URL sitemap’a powinna 

zostać zaktualizowana.  

Open Graph jest obecny na prawie wszystkich domenach, co można przypisać 

coraz bardziej znaczącej roli mediów społecznościowych.  

Z analizy wynika, że wszystkie witryny mają zaimplementowane poszcze-

gólne elementy SEO. Nawet przy witrynach nie sprzedażowych optymalizacja 

wydaje się więc być ważnym elementem strategii marketingowej przedsiębiorstw. 

Właściciele przeanalizowanych witryn wydają się zdawać sobie z tego sprawę, że 

SEO przyciąga potencjalnych klientów na stronę bez potrzeby ciągłych nakładów 

finansowych. Widać też, że elementy widoczne (tytuł, opis czy też open graph) są 

w większości przypadków zoptymalizowane a elementy bardziej techniczne (szyb-

kość ładowania witryny, sitemap’a, alt tagi) często nie wykazują optymalizacji.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż z przeprowadzonego badania empirycz-

nego wynika, że również branża motoryzacyjna widzi potrzebę optymalizacji wi-

tryn internetowych. Wydaje się jednak, że przeanalizowane przedsiębiorstwa 

i portale nie do końca nadążają za ciągle zmieniającymi się algorytmami Goo-

gle425. Google stara się wciąż udoskonalać swoje wyniki wyszukiwania, tak żeby 

wyświetlać jak najlepiej dopasowane strony do słów kluczowych wpisanych przez 

Internautów. Przykładem jest w tym roku wprowadzony algorytm „BERT”426, 

który bazując na sztucznej inteligencji ma spowodować lepsze zrozumienie natu-

ralnego języka użytkownika. Takie zmiany ze strony Google wymuszają na wi-

trynach ciągłe udoskonalenie optymalizacji. Jak wynika z badania empirycznego 

przeanalizowane witryny nie są gotowe na tak szybką adaptację.  

Można rozważyć dalsze badania przedstawionej tematyki na stronach transak-

cyjnych, np. na sklepach internetowych takich jak oponeo.pl. O ile przedstawione 

                                                      
425 Wyszukiwarka Google oparta jest o algorytmy, które określają strony wyświetlane w wyszukiwarce na dane 

słowo kluczowe. Algorytmy Google określają ranking strony na podstawie bardzo dużej liczby czynników. 
426 https://www.chip.pl/2019/10/dzieki-bert-google-lepiej-zrozumie-to-o-co-go-pytamy/ 

https://www.chip.pl/2019/10/dzieki-bert-google-lepiej-zrozumie-to-o-co-go-pytamy/
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w tym badaniu witryny są wizytówkami firm i produktów o tyle w przypadku 

sklepów internetowych prowadzona jest aktywna sprzedaż produktów więc moż-

liwe staje się zmierzenie zwrotu z inwestycji na nakłady SEO.  
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OZE w Polsce. Szanse i zagrożenia oraz udział  

w wytwarzaniu energii 

Słowa kluczowe: OZE, energetyka odnawialna, elektrownie 

Streszczenie 

Celem artykułu było ukazanie roli i znaczenia energii pozyskiwanej z odnawialnych 

źródeł energii na przykładzie Polski. W treści ukazano prawne uwarunkowania dotyczące 

rozwoju energetyki odnawialnej, scharakteryzowano odnawialne źródła energii wraz z ich 

podziałem. Dokonano również analizy pozyskania energii pierwotnej w Polsce w latach 

2012–2018 wraz ze wskazaniem udziału poszczególnych alternatywnych źródeł energii. 

1. Wstęp 

Dynamiczny rozwój technologiczny i społeczny światowych gospodarek de-

terminuje coraz intensywniejszą ingerencję człowieka w pierwotne środowisko 

naturalne. Wzmożona potrzeba eksploatacji i konsumpcji surowców naturalnych 

oraz nieodnawialnych paliw kopalnych umożliwiła intensywny wzrost gospodar-

czy jednak, aby utrzymać tempo zmian potrzeba coraz więcej zasobów, w tym 

nośników energii, których zasoby kurczą się w bardzo szybkim tempie. 

W związku z powyższym konieczne stało się poszukiwanie odmiennych sposo-

bów na pozyskanie energii. Wystarczającym rozwiązaniem mogą być alterna-

tywne źródła energii oparte na odnawialnych źródłach tj. energii wiatru, geoter-

malnej, fal, prądów i pływów morskich, przetwarzaniu promieniowania słonecz-

nego czy też energii pozyskiwanej z biomasy i biogazu.427 

  

                                                      
427 J. Chodkowska-Miszczuk, S. Środa-Murawska, J. Biegańska, Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł 
energii w upowszechnianiu zasad rozwoju zrównoważonego, Ekonomia i Środowisko, 56, 2016, nr 1, s. 180. 
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2. Energetyka odnawialna a prawne uwarunkowania rozwoju 

W ramach członkostwa państwa polskiego w Unii Europejskiej rząd musi 

przestrzegać regulacji nałożonych na państwa członkowskie. Wielkość pozyski-

wania energii ze źródeł odnawialnych jest regulowana przez odpowiednie doku-

menty oraz akty normatywne UE. Zawierają one ustalone cele ogólne i szczegó-

łowe w odniesieniu do obowiązku osiągania ustalonych wskaźników udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Do podsta-

wowych dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie na-

leżą428: 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 

września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnosząca się do jako-

ści benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 

2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-

wialnych (Dz. U. L 239 z 15.09.2015). 

2) Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw 

członkowskich, dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła 

w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (Dz. U. L 62 

z 06.03.2013), 

3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwiet-

nia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-

nych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 

2003/30/WE (Dz. U. L 140 z 05.06.2009). 

4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1099/2008 

z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. U. L 304 

z 14.11.2008, z późn. zm.). 

5) Zielona Księga „Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego” 

(2001). 

6) Biała Księga „Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii” (1997). 

Cele i założenia dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce zawarto 

w dokumencie rządowym „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęty 

przez Sejm 23.08.2001 r.), a także w „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” 

(przyjęty przez Radę Ministrów 10.11.2009r.), oraz w „Programie dla elektroe-

nergetyki” (przyjęty przez Radę Ministrów 28.03.2006 r.). Za cel strategiczny po-

lityki państwa ustalono zwiększenie wykorzystania zużycia zasobów energii ze 

źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku na pozio-

mie 15%. W „Krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawial-

nych” (przyjęty przez Radę Ministrów 07.12.2010 r.) ustalono, że poprzez rozwój 

                                                      
428 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/11/1/energia_ze_zrodelodnawia 
lnych_2016.pdf [dostęp 25.07.2020]. 
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększy się możliwość zaspokoje-

nia stale wzrastającego zapotrzebowania na energię, a także zwiększy się stopień 

uniezależnienia od dostaw energii z importu. Wyżej wymieniony dokument za-

wiera również prognozę dotyczącą osiągnięcia przez Polskę 15,5% udziału ener-

gii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Za-

łożono, iż filarem, który pozwoli osiągnąć wartość tego wskaźnika na poziomie 

15,5%, będzie większe wykorzystanie biomasy i energii elektrycznej z wiatru.429 

3. Charakterystyka wybranych odnawialnych źródeł energii 

Odnawialne źródła energii (OZE) to nośniki energii, których wykorzystanie 

nie powoduje nieodwracalnych ubytków, deficytów tego źródła w środowisku. 

Ich zasoby stale się uzupełniają i nie wyczerpują, przy czym proces uzupełnienia 

może zachodzić samoistnie, naturalnie, a więc dla „odnowienia zasobu” nie jest 

zasadniczo konieczna ingerencja człowieka.430 Do odnawialnych źródeł energii 

można zaliczyć m. in.431: 

1) Energię wiatru. 

2) Energię spadku wód. 

3) Promieniowanie słoneczne. 

4) Biopaliwa stałe. 

5) Energię geotermalną. 

6) Odpady komunalne. 

7) Biogaz. 

8) Biopaliwa ciekłe. 

9) Pompy ciepła. 

Energia wiatru pozyskiwana jest dzięki energii kinetycznej przemieszczają-

cych się mas powietrza. Następnie przekształcana jest w energię elektryczną za 

pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mecha-

niczna w wiatrakach i pompach wiatrowych. Potencjał elektrowni wiatrowej 

określany jest poprzez stopień wytwarzanej energii elektrycznej. Na fotografii 1 

zaprezentowano farmę wiatrową w Karścinie. 

                                                      
429 GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2016r., Warszawa 2017, s. 14–18, 32–34. 
430 Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2015 poz. 478, s. 1–10. 
431 K. Fordyma, Statystyczna analiza nośników energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i wybranych krajach 

Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 203, 
2014, s. 70–71. 
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Rys. 1. Farma wiatrowa w Karścinie 
Źródło:  https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/100650/izraelczycy-buduja-najwieksza-

farme-wiatrowa-w-polsce [dostęp: 01.08.2020]. 

Energia wody zostaje wykorzystywana gospodarczo dzięki energii mechanicz-

nej płynącej wody. Współcześnie najczęściej hydroelektrownia jest oparta na 

spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym celem maksymalizacji uzyski-

wanej energii.432 Na fotografii 2 zaprezentowano hydroelektrownię w Niedowie. 

 
Rys. 2. Elektrownia wodna w Niedowie  

Źródło: https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/projekty/55875,elektrownia-

turow-zamierza-odbudowac-elektrownie-wodna-w-niedowie [dostęp: 01.08.2020]. 

                                                      
432 Energia wodna - jak to działa?, ŚwiatOZE.pl, 30 grudnia 2018 [dostęp 01.08.2020] 
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Energia słoneczna, a dokładniej energia promieniowania słonecznego, może 

być transformowana na ciepło bądź na energię elektryczną dzięki zastosowaniu: 

1) Płaskich, tubowo-próżniowych, cieczowych bądź powietrznych kolekto-

rów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

wody w basenach, ogrzewania pomieszczeń, w procesach chemicznych. 

2) Ogniw fotowoltaicznych do bezpośredniego wytwarzania energii elek-

trycznej (Rys. 3). 

3) Termicznych elektrowni słonecznych. 

 
Rys. 3. Elektrownia słoneczna w Czernikowie 
Źródło: https://media.energa.pl/pr/303079/energa-uruchomila-najwieksza-elektrownie-sloneczna-

w-polsce [dostęp: 01.08.2020]. 

Biopaliwa stałe to organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicz-

nym. Wykorzystuje się je w charakterze paliwa podczas produkcji ciepła bądź 

wytwarzania energii elektrycznej. Za podstawowe biopaliwo stałe uznaje się bio-

masę leśną, czyli drewno opałowe. Jako osobną grupę uznaje się paliwa z biomasy 

rolniczej, które pochodzą z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (Rys. 

4), są to na przykład drzewa szybko rosnące, trawy wieloletnie, zboża uprawiane 

w celach energetycznych, jak również organiczne pozostałości z ogrodnictwa 

i rolnictwa, między innymi słoma, odchody zwierzęce, odpady z produkcji ogrod-

niczej433. 

                                                      
433 J. Frączek, K. Mudryk, M. Wróbel, Rożnik przerośnięty silphiumperfoliatum l. – źródło biomasy do produkcji 
biopaliw stałych, Inżynieria Rolnicza, 131 (2011), nr. 6, s. 21. 
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Fot 4. Trawy uprawne na potrzeby wyprodukowania energii z biomasy 
Źródło: https://magazynbiomasa.pl/energetyczna-trawa-mozga-trzcinowata/ [dostęp 01.08.2020]. 

Energia geotermalna to ciepło pozyskiwane z wnętrza ziemi w postaci gorącej 

pary wodnej bądź gorącej wody. Energia ta jest wykorzystywana bezpośrednio na 

potrzeby komunalne jako ciepło grzewcze (Rys. 5), bądź też w procesach produk-

cyjnych w rolnictwie lub do wytwarzania energii elektrycznej434. 

 
Rys. 5. Ciepłownia geotermalna w Uniejowie 
Źródło: http://geotermia-uniejow.pl/#geotermiauniejow [dostęp: 01.08.2020]. 

                                                      
434 K. Fordyma, Statystyczna analiza nośników energii… op. cit. 
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Odpady komunalne pochodzą z palnych odpadów przemysłowych oraz komu-

nalnych, do których zaliczamy: gumę, tworzywa sztuczne, odpady olejów oraz 

innych podobnych produktów. Zalicza się je do paliw odnawialnych lub nieodna-

wialnych, a za główny czynnik przyjmuję się to czy ulegają one biodegradacji czy 

też nie. W procesie wytwarzania energii wykorzystuję się paliwa odnawialne, 

a dokładniej odpady komunalne o pochodzeniu biologicznym, zawierające frak-

cje organiczne ulegające biodegradacji, które spalane są w specjalistycznych in-

stalacjach. Źródłami pochodzenia tych odpadów są gospodarstwa domowe, szpi-

tale i sektor usług (biomasa odpadowa)435. 

Biogaz jest to gaz palny, który głównie składa się z metanu i dwutlenku węgla. 

Uzyskiwany jest podczas procesu beztlenowej fermentacji biomasy. W sprawoz-

dawczości statystycznej biorąc pod uwagę sposób pozyskiwania wyróżnia się bio-

gazy: 

1) Biogaz wysypiskowy - pozyskiwany w wyniku fermentacji odpadów ze 

składowisk. 

2) Biogaz z osadów ściekowych - powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji 

osadów ściekowych. 

3) Pozostałe biogazy: 

 Biogaz rolniczy pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji bio-

masy. Pochodzi z upraw energetycznych, szczątek produkcji roślinnej 

oraz odchodów zwierzęcych. 

 Biogaz pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Po-

chodzi z pozostałości w browarach, rzeźniach oraz innych branżach 

żywnościowych. 

Biopaliwa ciekłe powstają z surowców pochodzenia organicznego, a dokład-

niej z biomasy bądź biodegradowalnych frakcji odpadów. Powstają one z mecha-

nicznego, termicznego bądź chemicznego przetworzenia biomasy. Biopaliwem 

mogą być również wykorzystywane naturalne oleje roślinne. Powyższe produkty 

biopaliw ciekłych stosuje się jako biokomponenty, które dodawane są do wytwa-

rzanych z ropy naftowej paliw silnikowych. Dzięki stosowaniu biopaliw elimi-

nuje się emisję niektórych szkodliwych substancji, takich jak rakotwórcze związki 

aromatyczne, tlenki siarki. 

Biopłyny to wytwarzane z biomasy paliwa ciekłe. Produkcja ich skierowana 

jest dla celów energetycznych, innych niż w transporcie. 

Ciepło otoczenia (środowiska naturalnego) wychwytywane przez pompy cie-

pła, jest to energia pobierana z otoczenia, a dokładniej z powietrza atmosferycz-

nego (zewnętrznego), gruntu (geotermia płytka), wód gruntowych i powierzch-

niowych (rzeki, jeziora, stawy)436. 

                                                      
435 GUS, Energia ze źródeł… op. cit. 
436 M. Gaziński, Rozwój zastosowań pomp ciepła wynikiem korzyści ekonomicznych ich stosowania, Chłodnic-
two i Klimatyzacja, s. 70–74. 
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4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce 

W poniższej części pracy starano się dokonać analizy pozyskania energii pier-

wotnej w Polsce w latach 2012–2018 i porównać ją z pozyskaną w tym samym 

okresie energią z różnych źródeł energii odnawialnej. Dane statystyczne uzyskano 

ze strony stat.gov.pl. 

Dane dotyczące pozyskania energii pierwotnej ogółem w latach 2012–2018 

w Polsce, a w tym energii ze źródeł odnawialnych zestawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Pozyskanie energii pierwotnej ogółem, w tym energii ze źródeł odnawialnych 

w Polsce w latach 2012–2018 
Wyszczególnienie/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pozyskanie energii pier-
wotnej ogółem w TJ 

3038921 3006461 2853825 2869751 2804263 2717511 2566797 

W tym energii ze źródeł 

odnawialnych w TJ 
356474 358337 339810 377158 379687 383169 367052 

Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w energii 

pierwotnej ogółem w % 

11,7 11,9 11,9 13,1 13,5 14,1 14,3 

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS437. 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że poziom wielkości pozy-

skania energii pierwotnej ogółem na przestrzeni lat ulegał obniżeniu, natomiast 

wartość pozyskania energii ze źródeł odnawialnych stale wzrastała, w 2018 roku 

zwiększyła się o 3 punkty procentowe w porównaniu do roku bazowego. Udział 

energii z OZE w energii pierwotnej ogółem wzrósł z 11,7% w 2012 roku do 

14,3% w 2018 roku (rys. 1). 

 
Rys. 1. Udział energii z OZE w energii pierwotnej ogółem w latach 2012–2018438 
Dane dotyczące pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2012–2018 według 

udziału jej nośników zestawiono w tabeli 2. 

                                                      
437 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ [] 01.08.2020] 
438 op. cit. 
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Tab. 2. Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w pozyskaniu energii 

ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2012–2016 w % 
Wyszczególnienie/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Biopaliwa stałe 82,07 79,88 76,14 73,23 70,74 67,87 68,88 

Energia słoneczna 0,17 0,29 0,43 0,50 0,58 0,75 0,94 

Energia wody 2,06 2,45 2,31 1,75 2,03 2,40 1,93 

Energia wiatru 4,79 6,03 8,13 10,39 11,93 14,01 12,55 

Biogaz 1,97 2,12 2,56 2,54 2,88 3,07 3,29 

Biopaliwa ciekłe 7,96 8,18 9,18 10,39 10,16 10,02 10,33 

Energia geotermalna 0,19 0,22 0,25 0,24 0,24 0,25 0,28 

Odpady komunalne 0,38 0,39 0,45 0,44 0,85 1,01 1,12 

Pompy ciepła 0,41 0,44 0,55 0,54 0,58 0,62 0,68 

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS439. 

W pozyskaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w la-

tach 2012–2018 dominującą pozycję stanowiły biopaliwa stałe. Ich udział w po-

zyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2018 roku osiągnął 68,88% pozyska-

nej energii z OZE. Najmniejszy udział w pozyskaniu energii z OZE w 2018 roku 

stanowi energia geotermalna, która osiągnęła 0,28%. 

W latach 2012–2018 odnotowano wzrost udziału siedmiu źródeł odnawial-

nych. Największy wzrost w 2018 roku w stosunku do roku bazowego osiągnęła 

energia wiatru, z 4,79% do 12,55%. W pozostałych źródłach energii odnawialnej 

zanotowano wzrost wśród biopaliw ciekłych z 7,96% do 10,33%, biogazu 

z 1,97% do 3,29%, energii słonecznej z 0,17% do 0,94%, odpadów komunalnych 

z 0,38% do 1,12%, pomp ciepła z 041% do 0,68% oraz energii geotermalnej 

z 0,19% do 0,28%. 

Odnotowano również dwa przypadki spadku udziału wśród źródeł energii od-

nawialnej, było to źródło energii pozyskiwanej przez biopaliwa stałe z poziomu 

82,07% do 68,88% oraz energii wody, który spadł z 2,06% do poziomu 1,93%.  

5. Podsumowanie 

Dokonana analiza danych statystycznych dotyczących pozyskania energii 

pierwotnej w Polsce w latach 2012–2018 i porównania jej z pozyskaniem w tym 

samym okresie energii z różnych źródeł energii odnawialnej, pozwala stwierdzić, 

że zachodzi przeciwstawna tendencja – zmniejsza się produkcja energii pierwot-

nej i jednocześnie zwiększa się produkcja z odnawialnych źródeł energii. Analiza 

struktury technologii OZE w Polsce wskazuje nieustannie na dominację pozyska-

nia energii z biopaliw stałych. Niemniej jednak obserwując gwałtowny wzrost 

energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego i energii wiatrowej możliwe, że 

w niedalekiej przyszłości analiza struktury może ulec znaczącej zmianie. 

                                                      
439 op. cit. 
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Rozwój energetyki odnawialnej ma niebanalne znaczenie dla realizacji kluczo-

wych celów polityki klimatyczno-energetycznej. Wzrastający udział odnawial-

nych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w Polsce skutkuje po-

prawą efektywności wykorzystania, a także oszczędzania zasobów energetycz-

nych. Wykorzystanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza negatywne, szkodliwe 

oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne. Przede wszystkim ogranicza 

emisję szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych, a także redukuje 

emisję zanieczyszczeń do wód. Przyczynia się także do redukcji ilości wytwarza-

nych odpadów.  

6. Bibliografia: 

1. Chodkowska-Miszczuk J., Środa-Murawska S., Biegańska J., Znaczenie edukacji 

w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad rozwoju zrówno-

ważonego, „Ekonomia i Środowisko”, 56, 2016, nr 1. 

2. Fordyma K., Statystyczna analiza nośników energii ze źródeł odnawialnych w Polsce 

i wybranych krajach Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 203, 2014. 

3. Frączek J., Mudryk K., Wróbel M., Rożnik przerośnięty silphiumperfoliatum l. – źródło 

biomasy do produkcji biopaliw stałych, „Inżynieria Rolnicza”, 131, 2011, nr 6. 

4. Gaziński M., Rozwój zastosowań pomp ciepła wynikiem korzyści ekonomicznych ich 

stosowania, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, 2011, nr 10. 

5. GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., Warszawa 2017 

6. http://geotermia-uniejow.pl/#geotermiauniejow [dostęp 01.08.2020] 
7. https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/projekty/55875,elektrow-

nia-turow-zamierza-odbudowac-elektrownie-wodna-w-niedowie [dostęp 01.08.2020] 
8. https://magazynbiomasa.pl/energetyczna-trawa-mozga-trzcinowata/ [dostęp 01.08.2020] 
9. https://media.energa.pl/pr/303079/energa-uruchomila-najwieksza-elektrownie-slo-

neczna-w-polsce [dostęp 01.08.2020] 
10. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktual-

nosci/5485/3/11/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_2016.pdf [dostęp 25.07.2020]. 
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13. ŚwiatOZE.pl, Energia wodna - jak to działa?, 30 grudnia 2018 [dostęp 01.08.2020] 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z polityką innowacyjnej realizowaną przez 

Unię Europejską. Przedstawiono dokumenty i programy dotyczące działań prowadzonych 

na rzecz wzmocnienia wpływu badań i innowacji na rozwój gospodarczy krajów UE. Po-

nadto szczegółowo omówiono uregulowania prawne z zakresu polityki innowacyjnej za-

pisane w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

1. Wstęp 

W ostatnim okresie czasu coraz większego znaczenia nabiera polityka innowa-

cyjna, która bada zagadnienie innowacji w wielu aspektach. Stanowią one pod-

stawę nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego, rozwoju firm i kształtowa-

nia dobrobytu narodów. Można zaobserwować dynamiczne przesuwanie struktur 

rozwiniętych gospodarek w kierunku przemysłów i usług bazujących na wiedzy 

i umiejętnościach ludzi. Procesy innowacyjne przebiegają w specyficznym ukła-

dzie powiązań obejmującym sieci przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze 

i pozarządowe oraz rząd, administrację publiczną i inicjatywy obywatelskie. Jed-

nocześnie coraz większą rolę odgrywają współzależności zachodzące między dy-

namiką tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, a organizacją regio-

nów i dostępnością wyspecjalizowanych instrumentów finansowych. 

Polityka Unii Europejskiej w zakresie innowacyjności jest złożona i wieloa-

spektowa. Jej wdrażanie i sterowanie nią są zadaniami kompleksowymi, wyma-

gającymi określonych przepisów prawnych oraz jasnej specyfikacji celów i in-

strumentów. 

Celem artykułu jest omówienie podstaw prawnych polityki innowacyjnej Unii 

Europejskiej.  

Europejska polityka innowacyjnej opiera się na przepisach prawnych zawartych 

w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aktualnie stanowi ona bardzo istotną 

sferę aktywności Unii Europejskiej. Bez niej istniejące dysproporcje pomiędzy poszcze-

gólnymi krajami członkowskimi Wspólnoty nigdy nie zostałyby zniwelowane. 
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2. Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej  

Problematyka z zakresu polityki innowacyjnej była badana już w latach 70. 

i 80. XX wieku (np. Brauna440, Cartera441, Rothwella442, Stonemana443) i nadal jest 

przedmiotem analiz wielu autorów (np. Dziembała444, Gasz445, Kozioł-Na-

dolna446). 

Polityka innowacyjna to aktywność władz publicznych i innych podmiotów 

(szkół wyższych, jednostek o charakterze naukowym oraz badawczo-rozwojo-

wym) ukierunkowana na tworzenie, za pomocą określonych metod i środków, 

warunków wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości życia 

mieszkańców przez powstawanie i transfer innowacji, przy uwzględnieniu działań 

koordynacyjnych i regulacyjnych w sektorze nauki, edukacji i sfery B+R447. Pod-

stawowym jej celem jest wzrost poziomu innowacyjności. Dzięki temu zwiększa 

się konkurencyjność podmiotów gospodarczych oraz poziom jakości życia społe-

czeństwa. Aby cel został zrealizowany, należy wzmocnić promocję innowacji 

wśród podmiotów gospodarczych poprzez tworzenie systemu rozwoju innowacji, 

w tym jednostek edukacyjnych, naukowych i badawczych oraz zapewnianie cią-

głej współpracy między nimi. Ponadto polityki innowacyjnej skupia się na istocie 

danej dziedziny nauki, dzięki wykorzystaniu jej osiągnięć w przemyśle oraz dąży 

do utworzenia przyjaznych miejsc pracy zarówno w jednostkach badawczo-roz-

wojowych, jak i w przemyśle448. Podstawowe cechy polityki innowacyjnej przed-

stawiono w tabeli 1. 
  

                                                      
440 E. Braun, Government policies for the stimulation of technological innovation, University of Aston, Birming-

ham 1980. 
441 C. Carter (red.), Industrial policy and innovation, Heinemann, London 1981. 
442 R. Rothwell, Public innovation policies, SPRU, University of Sussex, Brighton 1986. 
443 P. Stoneman, The economic analysis of technology policy, Clarendon Press, Oxford 1978. 

444 M. Dziembała, Europejska polityka innowacji w perspektywie 2020, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nau-
kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 272/ 2016. 

445 M. Gasz, Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 214/ 2015. 
446 K. Kozioł-Nadolna, Wyzwania polityki innowacyjnej Unii Europejskiej wobec zmieniających się warunków 

otoczenia : wybrane zagadnienia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Nr 38/2014. 
447 K. Brożek, Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego. Przykład krajów Grupy 

Wyszehradzkiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019, s.62. 
448 R. Stanisławski, Założenia polityki innowacyjnej państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
Ekonomiczne Problemy Usług, Nr70(654)/2011, s. 21. 
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Tabela 1. Cechy polityki innowacyjnej 

Przedmiot 
Przedsiębiorstwa, które ponoszą ryzyko podejmowania innowacji w przypadku ich 

niepowodzenia. 

Podmiot 

Władze publiczne mające do dyspozycji potencjalne instrumenty oddziaływania. 

Do najważniejszych z nich należą regulacje prawne i instytucjonalne, zamówienia 

publiczne, instrumenty finansowe i system edukacji. 

Instru-

menty 

W ramach publicznych instrumentów finansowych tej polityki można wyróżnić 

bezpośrednie wsparcie finansowe, system zachęt podatkowych czy gwarancje kre-

dytowe. 

Na poziomie regionalnym do instrumentów omawianej polityki należy zaliczyć: 

parki naukowe oraz technologiczne, inicjatywy systemowe (m.in. klastry), usługi 

wsparcia innowacyjności dla MŚP, wsparcie typu start-up dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw, granty ukierunkowane na mobilność naukowców oraz infrastruk-

turę badawczą. 

Cel 

Zasadniczy cel- podnoszenie poziomu innowacyjności państwa jako całości, jak 

i poszczególnych jego regionów. 

Cele szczegółowe- podniesienie konkurencyjności poprzez zastosowanie osiągnięć 

nauki, logistyki oraz nowoczesnych technologii i wzornictwa (w produktach i usłu-

gach), wzmocnienie rangi sektora nauki poprzez wdrażanie jego osiągnięć, tworze-

nie przyjaznego klimatu dla zatrudniania naukowców, technologów i projektantów 

w przemyśle i niezależnych jednostkach badawczo-rozwojowych. 

Funkcje 

Formułowanie celów polityki naukowej, kształtowanie ładu instytucjonalnego dla 

tworzenia i transferu innowacji, stosowanie mechanizmów fiskalnych  

i pieniężnych, zachęcających do wdrażania innowacji przez przedsiębiorstwa. 

Zadania 

Stwarzanie dogodnych warunków w zakresie inwestowania przedsiębiorców w in-

nowacyjność; eliminowanie ograniczenia w dostępie do proponowanych w ramach 

polityki innowacyjnej instrumentów wspierania działalności innowacyjnej o cha-

rakterze finansowym i pozafinansowym. 

Źródło: oprac. własne na podstawie: K. Brożek, Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzro-

stu gospodarczego. Przykład krajów Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spa-

tium”, Radom 2019, s.62; Ł. Mamica, Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, 

[w:] T. Geodecki, Ł. Mamica (red.), Polityka innowacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2014, s. 16–20. 

Po raz pierwszy zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej pojawiły się 

w dokumentach: Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Charaktery-

styczne dla tego okresu było wsparcie sektorowe, przede wszystkim w dziedzinie 

węgla i stali oraz energii atomowej.  

Polityka w latach 1974–1992, określana wspólną polityką w dziedzinie nauki 

i technologii miała charakter koordynacyjny. W jej ramach rozwinęły się pierw-

sze formy finansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz koncepcja ramo-

wych programów badawczych449. 

 

                                                      
449 E. Romanowska, Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Strategia oraz instrumentarium wspar-

cia innowacyjności w kontekście integracji z UE, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i prak-
tyka, Nr2/2014, s. 10. 
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Współczesna interpretacja polityki innowacyjnej pojawiała się w latach 90. 

XX wieku. Pierwszy krok w tym kierunku został zapoczątkowany w 1995 r. 

w „Zielonej Księdze Innowacji”450. Cel dokumentu obejmował identyfikację 

czynników – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – wpływających na inno-

wacyjność w Europie, a następnie formułowanie działań na rzecz zwiększania 

zdolności innowacyjnej Unii451. Kolejnym dokumentem był „Pierwszy plan dzia-

łań na rzecz innowacyjności w Europie”452 z 1996 roku. Ustanawiał on wspólne 

ramy dla polityk innowacyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Przed-

stawiono program Regionalnych Strategii Innowacji i Transferu Technologii453 

oraz Regionalne Strategie Innowacji454, które były w dużej mierze finansowane 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu wyrównania 

różnic pomiędzy regionami w aspekcie innowacji oraz badań i rozwoju technolo-

gii. Z programów skorzystało ponad 100 regionów. 

Kamieniem milowym w podejściu do polityki innowacyjnej była Strategia Li-

zbońska455, przyjęta przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 

roku. To 10 letni program rozwoju UE, który miał na celu określenie strategii, 

która umożliwiłaby Unii Europejskiej do roku 2010 r. zniwelowanie luki między 

tempem rozwoju Europy a tempem rozwoju USA i doprowadzenie do stanu, 

w którym UE stałaby się najbardziej dynamiczną - opartą na wiedzy – gospodarką 

świata. Niestety Strategia Lizbońska nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.  

W 2010 roku Unia Europejska opublikowała nowy dokument Strategia „Eu-

ropa 2020”456, czyli długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego 

Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną 

pięć lat później, Strategię Lizbońską.  

W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, 

wzajemnie wzmacniające się priorytety: 

 wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i in-

nowacjach,  

 wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zaso-

bów i konkurencyjnej,  

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspie-

ranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i za-

pewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.  

                                                      
450 European Commission, Green Paper on Innovation, COM(95)688 final. 
451 N. I. Gust-Bardon, Polityka innowacyjna w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLII – 
Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 403, Toruń 2011, s. 218. 
452 The First Action Plan for Innovation in Europe,COM(96) 589 final. 

453 Regional Innovation and Technology Transfer Strategies, RIS/RITTS NEWS No.1/1998. 
454 Regional Innovation Strategies, RIS/RITTS NEWS No.1/1998. 
455 Presidency Conclusion, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000. 
456 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. 
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Polityka innowacyjna Unii Europejskiej realizowana jest w ramach projektu 

przewodniego „Unia innowacji”457. Jego celem jest poprawa warunków i dostępu 

do finansowania badań naukowych i innowacji oraz dopilnowanie, aby innowa-

cyjne pomysły zamieniały się w produkty i usługi, które napędzą wzrost gospo-

darczy i stworzą nowe miejsca pracy. Działania wskazane w komunikacie Komi-

sji Europejskiej mają przyczynić się do stymulacji sektora prywatnego, a także 

pomóc w usunięciu przeszkód, utrudniających realizację oraz wprowadzenie na 

rynek innowacyjnych pomysłów. 

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do realizacji inicjatywy prze-

wodniej „Unia innowacji” jest Program „Horyzont 2020”458. Stanowi on pierwszą 

inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania 

badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania od-

kryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwo-

ści dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie zna-

cząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby przycią-

gnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Okresowa ocena tego programu, została przeprowadzona w 2018r. i przyczyniła 

się do poprawy realizacji programu „Horyzont 2020”.  

Wyniki oceny wykorzystano do określenia podstaw struktury i treści pro-

gramu „Horyzont Europa”, w sprawie którego opublikowano wniosek w czerwcu 

2018 r459. Program ten ma zastąpić obecny program ramowy na rzecz badań i in-

nowacji ”Horyzont 2020”. Jego głównym celem ma być wzmocnienie wpływu 

badań i innowacji na rozwój polityk UE, wsparcie wdrażania innowacji przez eu-

ropejski przemysł, w tym MŚP i sprostanie globalnym wyzwaniom, w tym zmia-

nom klimatu i celom zrównoważonego rozwoju wyznaczonym przez ONZ. 

Prowadzenie polityki na rzecz innowacji, a zatem podejmowanie interwencji 

w obszarze badań i rozwoju oraz innowacyjności tradycyjnie było uzasadniane 

niedoskonałością rynku. Współcześnie podkreśla się, iż to niepowodzenia sys-

temu (system failure) powodujące trudności w przechodzeniu do nowych struktur 

technologicznych przemawiają za jej stosowaniem. Podkreśla się także znaczenie 

zamówień publicznych dla kreowania innowacji popytowych460 

                                                      
457 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-

nego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni Strategii Europa 2020. Unia innowacji. Bruksela, dnia 

6.10.2010 r., KOM(2010) 546 wersja ostateczna.  
458 Komunikat Komisji Europejskiej „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i inno-

wacji. Bruksela dnia 30.11.2011r. KOM(2011) 808 wersja ostateczna. 
459 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program ramowy w zakresie badań nauko-
wych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym progra-

mie KOM(2018)0435. 
460 P. McCann ,R. Ortega-Argilés , Modern Innovation Policy, Cambridge Journal of Regions, Economy and 
Society, Vol. 6(2)/2013. 
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3. Podstawa prawna polityki UE w zakresie badań i rozwoju techno-

logicznego 

Pierwsze regulacje prawne dotyczące badań i rozwoju technologicznego zo-

stały zapisane w art.55, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla 

i Stali461, który określił przedmiot polityki oraz zadania, które miały być realizo-

wane przez organy: Wysoką Władzę (poprzedniczka Komisji Europejskiej), i Ko-

mitet Doradczy (poprzednik Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-

nego). Przedmiot polityki badawczej obejmował badania rozumiano nie tylko 

jako prace badawcze sensu stricto, lecz także prace rozwojowe462. 

W Traktacie ustanawiającym Europejska Wspólnotę Energii Atomowej (TE-

WEA)463 badania naukowe zostały uznane za jeden z podstawowych celów tej 

Wspólnoty, która bywa określana jako "wspólnota badawcza"464. Świadczy o tym 

fakt, iż wspieranie badań zaliczono do podstawowych celów wspólnoty, o czym 

mówi art.2 lit. „Wspólnota wspiera badania naukowe i zapewnia rozpowszechnia-

nie wiedzy technicznej”. Ponadto zgodnie z art. 4 Komisja jest odpowiedzialna za 

wspieranie i ułatwianie badań jądrowych w Państwach Członkowskich oraz za 

uzupełnianie ich poprzez realizację programu badawczo-szkoleniowego w ra-

mach Wspólnoty. Ponadto art.7 TEWEA stanowi, iż Rada na wniosek Komisji, 

która zasięga opinii Komitetu Naukowo-Technicznego, uchwala programy ba-

dawczo-szkoleniowe. 

Dnia 14 stycznia 1974 r. Rada przyjęła rezolucję dotyczącą koordynacji poli-

tyk krajowych oraz określenia działań w interesie Wspólnoty w dziedzinie nauki 

i technologii465. W komunikacie z 21 grudnia 1982 r. Komisja przesłała Radzie 

europejską strategię naukowo-techniczną. Kolejnym krokiem w zakresie polityki 

badań i rozwoju technologicznego było przyjęcie przez Radę 25 lipca 1983 roku 

rezolucji dotyczącej programów ramowych dla wspólnotowych działań badaw-

czych, rozwojowych i demonstracji oraz pierwszego programu ramowego, obej-

mującego lata 1984–1987466. 

                                                      
461 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 

PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0022, dostęp 14.08.2020. 
462 P. Kalka, Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich, Instytut zachodni, Poznań 1997, s. 21. 
463 Wersja Skonsolidowana Traktatu Ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Unia Europej-

ska, 2010. 
464 M. Bainczyk, Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna (w:) J. Barcz (red.), Polityki Unii 
Europejskiej: Polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010, s. 183. 
465  Rezolucji z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie koordynacji krajowych polityk i określenia projektów będą-

cych przedmiotem zainteresowania Unii w dziedzinie nauki i technologii, która ustanowiła Komitet Badań Na-
ukowo-Technicznych Dz.U. C 7 z 29.1.1974, s. 2. 
466 Rezolucja z dnia 25 lipca 1983 r. dotyczącą programów ramowych dla wspólnotowych działań badawczych, 

rozwojowych i demonstracji oraz pierwszego programu ramowego, obejmującego lata 1984–1987, Dz.U. C 208 
z 4.8.1983, s. 1. 
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Istotnym krokiem na rzecz pogłębienia integracji i budowy Unii Europejskiej 

było podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego. Konferencja międzyrządowa 

obradowała od 9 września 1985 r. do 27 stycznia 1986 r. w Luksemburgu i w 

Brukseli i doprowadziła do przyjęcia, a następnie podpisania 17 lutego 1986 r. 

w Luksemburgu przez przedstawicieli dziewięciu państw członkowskich Wspól-

not Europejskich oraz 28 lutego 1986 r. w Hadze przez pełnomocników trzech 

pozostałych państw nowego traktatu (JAE)467. Zawierał on postanowienia wpro-

wadzające zmiany do Traktatów założycielskich Wspólnot. W ramach JAE wpro-

wadzono do prawa pierwotnego podstawy prawne prowadzenia polityki B&R po-

przez art.24 zgodnie z którym dodano do Traktatu Europejskiej Wspólnoty Go-

spodarczej (EWG) tytułu VI "Badania i rozwój technologiczny". 

W Maastricht 7 lutego 1992 roku został podpisany Traktat o Unii Europejskiej 

(Traktat z Maastricht)468, którego podstawowym celem było stworzenie podstaw 

do przekształcenia Wspólnot Europejskich w Unię Europejską. Problematykę 

związaną z działalnością B&R ujęto w tytule XV "Badania i rozwój technolo-

giczny". Zgodnie z art.130f Wspólnota miała na celu wzmacnianie podstaw nau-

kowych i technologicznych przemysłu Wspólnoty i sprzyjanie zwiększaniu jego 

międzynarodowej konkurencyjności, przy jednoczesnym promowaniu działalno-

ści badawczej uznanej za niezbędną na mocy innych rozdziałów Traktatu. Dzia-

łania służące realizacji tego celu i stanowiące uzupełnienie działań podejmowa-

nych przez Państwa Członkowskie to469: 

 wykonywanie programów badań, rozwoju technologicznego i pokazo-

wych, wraz z promowaniem współpracy z przedsiębiorstwami, ośrodkami 

badawczymi i uniwersytetami oraz między nimi; 

 popieranie współpracy w dziedzinie wspólnotowych badań, rozwoju tech-

nologicznego i pokazów z państwami trzecimi i organizacjami międzyna-

rodowymi; c) upowszechnianie i optymalizację wyników działań w dzie-

dzinie wspólnotowych badań, rozwoju technologicznego i pokazów;  

 stymulowanie kształcenia i mobilności naukowców we Wspólnocie. 

Kolejnym aktem był Traktat Amsterdamski, podpisany 2 pażdziernika1997 

roku, który zmienił Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty 

Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty prawne. Jednak nie spełnił on 

wszystkich pokładanych w nim oczekiwań, szczególnie w kwestii zreformowania 

systemu instytucjonalnego UE. Na zakończonym 11 grudnia 2000 r. posiedzeniu 

Rady Europejskiej szefowie państw i rządów członków UE podjęli decyzję o no-

welizacji Traktatu o Unii Europejskiej. Następnie 26 lutego 2001 r., podpisano 

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty  

 

                                                      
467 Jednolity Akt Europejski (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5). 
468 Traktat o Unii Europejskiej (tzw. Traktat z Maastricht), Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30. 
469 Art. 130g Traktatu o Unii Europejskiej 
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ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty prawne. 

Traktaty te nie wprowadziły zasadniczych zmian dotyczących kształtowanie się 

polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego. 

Dnia 13 grudnia 2007 roku został podpisany Traktat Lizboński, który zaczął 

obowiązywać od 1 grudnia 2009 roku. Pierwszą istotną zmianą wprowadzoną 

przez ten traktat było przemianowanie nazwy Traktatu ustanawiającego Wspól-

notę Europejską (TWE) na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej470. 

Odnośnie dziedzin, takich jak badania, rozwój technologiczny czy przestrzeń 

kosmiczna, Unia otrzymała kompetencje do prowadzenia działań, przede wszyst-

kim do określenia realizacji programów, aczkolwiek „wykonywanie tych kompe-

tencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim wy-

konywania ich kompetencji471 

W aktualnie obowiązującym Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) problematyka dotycząca B&R znajduje się w tytule XIX ” Badania i roz-

wój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna” w artykułach 179–190. Zgodnie 

z art.179 TFUE Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technolo-

gicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, 

wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie 

rozwojowi swojej konkurencyjności, także w przemyśle. Zapis ten świadczy 

o tym, że dla Unii Europejskiej rozwój sektora B&R ma duże znaczenie, gdyż 

wpływa na wzrost konkurencyjności regionów i krajów UE. 

Artykuł 180 zawiera postanowienia, które już zostały do prawa pierwotnego 

na mocy art. 24 JAE, który dodał do części III Traktatu EWG art. 130g. Kolejne 

traktaty zmieniające, tj.: traktat z Maastricht, traktat z Amsterdamu (art. 130g 

TWE uzyskał nową numerację - art. 164 TWE) oraz traktat z Lizbony (art. 164 

TWE zyskał nowy numer w art. 180 TFUE) wprowadzały jedynie zmiany redak-

cyjno-techniczne. Kolejny art.181 jest przepisem uzupełniającym art. 179 TFUE. 

Zawiera on skierowane do UE i państw członkowskich zobowiązanie do koordy-

nacji swoich działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego w celu zapew-

nienia wzajemnej spójności polityk krajowych i unijnej polityki B&R. Ponadto 

wskazuje Komisję jako organ odpowiedzialny za prowadzenie unijnej polityki 

B&R i przyznaje jej prawo do podejmowania każdej użytecznej inicjatywy mają-

cej na celu koordynację polityk krajowych i unijnej polityki B&R, zobowiązuje 

ją jednocześnie do prowadzenia tych działań w ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi. 

 

 

                                                      
470 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana z dnia 26.10.2012, Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 26.10.2012, C 326/47 
471 Art.4 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384/2009-11-30?unitId=art(164)&cm=DOCUMENT


271 

Artykuły 182-188 TFUE konstytuują programy ramowe jako istotny instru-

ment polityki innowacyjnej UE. Artykuł 182 przedstawia procedurę legisla-

cyjną tworzenia wieloletniego programu ramowego, który jest uchwalany przez 

Parlament Europejski i Radę, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecz-

nym.  

Program ramowy ustala naukowe i technologiczne cele, które mają być osią-

gnięte przez działania przewidziane w artykule 180 oraz priorytety, które się 

z nimi wiążą, wskazuje ogólne kierunki tych działań oraz ustala ogólną maksy-

malną kwotę i szczegółowe zasady współuczestnictwa finansowego Unii w pro-

gramie ramowym, jak również odpowiednie udziały w każdym z przewidywa-

nych działań472 

Łącznie z programem ramowym tworzone są programy szczegółowe przygo-

towywane w ramach każdego działania. Określają one szczegółowe zasady jego 

realizacji, ustalają czas jego trwania i przewidują niezbędne do realizacji pro-

gramu środki finansowe. Programy szczegółowe są uchwalane przez Radę, stano-

wiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamen-

tem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Ponadto Parlament 

Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 

konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają środki nie-

zbędne do realizacji europejskiej przestrzeni badawczej. 

W celu urzeczywistnienia wieloletniego programu ramowego Unia określa za-

sady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów oraz 

określa zasady dotyczące upowszechniania wyników badań473. Unia może także 

przewidzieć współpracę w dziedzinie unijnych badań, rozwoju technologicznego 

i demonstracji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi. 

Istnieje również możliwość utworzenia programów uzupełniających, w któ-

rych uczestnictwo może być ograniczone do wyznaczonej grupy państw, które je 

finansują, z zastrzeżeniem ewentualnego współuczestnictwa Unii. Uchwala ona 

zasady mające zastosowanie do programów uzupełniających przede wszystkim 

w zakresie upowszechniania wiedzy i dostępu innych Państw Członkowskich.  

Zgodnie z art.187 TFUE Unia może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa lub ja-

kiekolwiek inne struktury niezbędne do skutecznego wykonywania unijnych pro-

gramów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych. 

4.   Wnioski 

Europejska polityka innowacyjna jest jednym z najważniejszych obszarów ak-

tywności Unii Europejskiej. Ukierunkowana jest ona na wzrost efektywności 

                                                      
472 Art.182 pkt.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
473 Art. 183 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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w dziedzinie badań, pobudzenie innowacyjności i rozwoju nowoczesnych techno-

logii oraz stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ponadto jest ona silnie 

skorelowana ze strategią gospodarczą przyjętą w danym okresie w Unii Europej-

skiej. Na kształt i realizację polityki innowacyjnej znaczący wpływ wywarła Stra-

tegia Lizbońska, w której polityki B&R była uwzględniona jako jednego z klu-

czowych elementów dziesięcioletniego planu rozwoju Unii Europejskiej oraz 

Strategia „Europa 2020”, której celem jest poprawa warunków prowadzenia dzia-

łalności badawczo-rozwojowej. 

Podstawa prawna prowadzenia przez Unię Europejską polityki badawczo-roz-

wojowej została zawarta w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-

skiej, które wskazują jej cele, działania podejmowane na rzecz ich realizacji, 

przedmiot i środki polityki B&R oraz określają instytucje odpowiedzialne za jej 

realizację. 
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Polisacharydy modyfikowane tlenkiem grafenu jako 

nowe nanomateriały  

Słowa kluczowe: biopolimery, nanotechnologia, tlenek grafenu  

Streszczenie 

Celem pracy było otrzymywanie nanokompozytu z dodatkiem tlenku grafenu na ma-

trycy polisacharydowej, składającej się ze skrobi oraz chitozanu, oraz zbadanie właściwo-

ści fizykochemicznych i funkcjonalnych. 

Przeprowadzono charakterystykę poprzez wykonanie zdjęć z mikroskopu SEM, 

widm UV-VIS oraz IR. Przeprowadzono także badania mechaniczne. Na podstawie uzy-

skanych wyników stwierdzono, że z powodzeniem uzyskano nanokompozyty na bazie 

skrobi, chitozanu i tlenku grafenu. Bionanokompozyty otrzymano bez dodatków toksycz-

nych reagentów, które absorbują promieniowanie UV, dzięki czemu mogą być wykorzy-

stywane jako opakowania dla produktów czułych na światło. Z badań mechanicznych wy-

nika, że dodatek tlenku grafenu poprawił właściwości mechaniczne uzyskanych folii. 

1. Wstęp 

Nanotechnologia jest dziedziną nauki posługującą się zmianą materiałów na 

poziomie molekularnym oraz atomowym na poziomie niższym niż 100 nm. Na-

notechnologia pozwala opracować nowe produkty a także zmienić te konwencjo-

nalne, aby uzyskać ich lepsze właściwości. Połączenie właściwości fizykoche-

miczne materiałów w skali nano oraz nowoczesnych technologii mają duży po-

tencjał474. 

Nanotechnologia odnalazła swoje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki 

między innymi w medycynie, przemyśle kosmetycznym a także spożywczym 

w tym opakowalnictwie żywieniowym475.  

                                                      
474 R. Ravichandran, Nanotechnology applications in food and food processing: inno vative green approaches, 
opportunities and uncertainties for global market. International Journal of Green Nanotechnology: Physics and 

Chemistry, 2010, 1(2), pp. 72-96.  
475 G. Thangavel, S. Thiruvengadam, Nanotechnology in food industry–A review. Int. J. Chem. Tech. Res, 2014, 
16(9), s. 4096–4101.  
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Nanotechnologia odnajduje swoje zastosowanie w technologii żywności oraz 

rolnictwie. Znane są opakowania zwiększające trwałość żywności, czujniki słu-

żące do wykrywania związków niepożądanych, a także biomateriały w skali nano 

oraz kapsułkowane związki aktywne476. Poniżej krótko opisano wybrane bioma-

teriały stosowane w przemyśle spożywczym. 

1.1. Grafen 

Grafen uważany jest za pojedynczą płaską warstwę atomów węgla zhybrydy-

zowanych sp2, które są gęsto upakowane w dwuwymiarową, uporządkowaną sieć 

komórkową477. Ze względu na szereg właściwości (optycznych, mechanicznych, 

termicznych, elektrycznych) znajduje zastosowanie w wielu technologiach478.  

Tlenek grafenu jest formą z przyłączonymi na krawędziach grafenu grupami 

karboksylowymi oraz hydroksylowymi i epoksydowymi w jego wnętrzu479. Jego 

synteza opiera się między innymi na złuszczaniu grafity z użyciem środka utle-

niającego w obecności kwasu mineralnego. 

1.2. Skrobia 

Skrobia, składająca się z amylozy i amylopektyny, jest naturalnie występują-

cym polimerem, a za razem jedną z głównych kandydatów zastąpienia syntetycz-

nych polimerów480. Materiały na bazie skrobi zyskały zainteresowanie dzięki bio-

degradowalności, niskiemu kosztowi, odnawialności, obfitości. Dzięki temu skrobia zo-

stała wykorzystywana w medycynie, rolnictwie i przetwórstwie opakowaniowym. 

1.3. Chitozan 

Chitozan, kopolimer liniowy, składający się z 2-acetamido-2-deoksy-β-D-glu-

kopiranozy oraz 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozy, połączony wiązaniami β-

(1,4) glikozydowymi481 pochodzi z egzoszkieletów skorupiaków oraz ścian  

 

                                                      
476 J. V. Ros-Lis, J. L. Vivancos, & R. Martínez-Máñez, Nanomaterials-based optoelectronic noses for food 

monitoring and classification. In Nanobiosensors. Academic Press, 2017, s.1–33.  
477 Z. Terzopoulou, G. Kyzas, D. Bikiaris, Recent advances in nanocomposite materials of graphene derivatives 
with polysaccharides. Materials, 2015, 8(2), s. 652–683, 
478 D. S.Correa , A. Pavinatto, L. A. Mercante, L. H. Mattoso, J. E.Oliveira, & Jr, A.Riul Chemical sensors based 

on hybrid nanomaterials for food analysis. In Nanobiosensors. Academic Press, 2017, s. 205–244. 
479 S. Liu, T. H. Zeng, M. Hofmann, E. Burcombe, J. Wei, R. Jiang, K. Jing, Y Chen, Antibacterial activity of 

graphite, graphite oxide, graphene oxide, and reduced graphene oxide: membrane and oxidative stress. ACS 

nano, 2011, 5(9), s. 6971–6980.  
480 D. R. Lu, C. M. Xiao, & S. J. Xu, Starch-based completely biodegradable polymer materials. Express polymer 

letters, 2009, 3(6), s. 366–375.  
481 M. Gierszewska, E. Jakubowska, E. Olewnik-Kruszkowska Effect of chemical crosslinking on properties of 
chitosan-montmorillonite composites. Polymer Testing, 2019.  



277 

kmókowych owadów i grzybów482. Dzięki atrakcyjnym właściwościom, takim jak 

biodegradowalność, biodostępność, biokompatybilność oraz niska toksyczność 

i innym, jest szeroko stosowanym biomateriałem m.in. w inżynierii tkankowej483.  

2. Materiały i metody.  

Materiałem badawczym była skrobia ziemniaczana zakupiona w firmie Pe-

pess S.A Łomża, chitozan pochodzący z pancerzy ślimaków zakupiono w firmie 

Sigma, tlenek grafenu otrzymano metodą opisaną w literaturze484.  

W pracy przygotowano następujące próbki:  

 Kontrola – folia na bazie skrobi i chitozanu; LPM11– folia na bazie skrobi 

i tlenku grafenu; LPM12- folia na bazie chitozanu i tlenku grafenu; 

LPM13- folia na bazie skrobi, chitoznu i tlenku grafenu.  

 Żel skrobiowy przygotowano poprzez zmieszanie 4 g skrobi z 196 ml wody 

i kleikowanie zawiesiny przez 1,5 godziny w temperaturze 75 C̊ z dodat-

kiem gliceryny jako plastyfikatora, następnie jej podział na dwie równe czę-

ści po 100 g. Żel chitozanowy przygotowano przez odważenie 2 g chito-

zanu, następnie zawieszenie w 197 g 0,1M kwasu octowego, żelowanie 

przez 1,5 godziny w temperaturze 75 ̊C, dalej podzielono na dwie równe 

części po 100 g.  

 W stosunku 1:1 (po 100 g) połączono żel skrobiowy z żelem chitozanowym 

poprzez ich wymieszanie w ciągu 15 minut. Powstały żel został rozlany na 

szalki i suszony w temperaturze 35 ̊C do momentu uzyskania suchych i ela-

stycznych folii. Przechowywano w eksykatorze – wilgotność 65%. 

 Folię na bazie skrobi i tlenku grafenu (LPM11) przygotowano przez połą-

czenie uprzednio przygotowanego żelu skrobiowego (100 g) z 2 g 0,1% 

tlenku grafenu, który poddano ultradźwiękom w łaźni ultradźwiękowej 

przez 10 minut. w celu zapobieżenia agregacji płatów grafenu. Dalej mie-

szano przez 30 minut, podzielono na dwie części po 50 g, z czego jedną 

rozlano na suche szalki i suszono w temperaturze 35 C̊ do momentu uzy-

skania suchych i elastycznych folii. Przechowywano w eksykatorze przy 

wilgotności 65%. 

 Folie na bazie chitozanu i tlenku grafenu (LPM12) przygotowano przez po-

łączenie uprzednio przygotowanego żelu na bazie chitozanu (100 g) z 2 g 

0,1% tlenku grafenu, który poddano ultradźwiękom przez 10 minut w łaźni 

                                                      
482 D. Komoto, T. Furuike & H. Tamura, Preparation of polyelectrolyte complex gel of sodium alginate with chitosan 

using basic solution of chitosan. International journal of biological macromolecules, 2019, 126, pp. 54–59.  
483 Z. Terzopoulou, G. Kyzas, D. Bikiaris, Recent advances in nanocomposite materials of graphene derivatives 
with polysaccharides. Materials, 2015, 8(2), pp. 652-683. 
484 G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Krystyjan, L. Stobinski, J. Grzyb, Polysaccharides-modified graphene 

oxide as new packing materials. Proceedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycosci-
ence, Prague, Czech Republic, 8-10th November, 2017, pp. 166-168. 
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ultradźwiękowej, aby zapobiec powstaniu agregatów. Następnie mieszano 

przez 30 minut i podzielono na dwie równe części po 50 g. Jedną część 

rozlano na suche szalki i suszono w temperaturze 35 C̊ do momentu uzy-

skania suchych i elastycznych folii, które następnie przechowywano w eks-

ykatorze- 65% wilgotności.  

 Folię na bazie skrobi, chitozanu i tlenku grafenu (LMP13) przygotowano 

przez wymieszanie na mieszadle magnetycznym 50 g żelu skrobiowego 

z 50 g żelu chitozowanego i 50 g tlenku grafenu przez 30 minut. Poddano 

ultradźwiękom w celu idealnego połączenia komponentów i aby zapobiec 

powstaniu ewentualnych agregatów płatów grafenu. Rozlano na suche 

szalki i suszono w temperaturze 35 ̊C aż folie stały się elastyczne i suche. 

Następnie były przechowywane w eksykatorze o wilgotności 65%.  

Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne uzyskanych próbek określono 

poprzez: 

1) pomiar właściwości absorpcyjnych spektrometrią UV-VIS (Shimadzu 2101),  

2) wykonanie widm FTIR za pomocą spektroskopii w podczerwieni przy uży-

ciu spektrofotometru Mattson 3000 FT-IR o dodatkowym wyposażeniu 

w trzydziestopunktowy adapter ReFractance 30 SPEC z akcesoriami MI-

Racle ATR firmy Pike,  

3) wykonanie zdjęć mikroskopowych za pomocą wysokorozdzielczego mi-

kroskopu skaningowego SEM (JEOL 7550),  

4) pomiar właściwości mechanicznych za pomocą TA-XT z dodatkowym 

analizatorem tekstury (Stable Micro Systems, Haslemere, Wielka Bryta-

nia). Próbki do analizy tekstury - badania funkcjonalne - zostały przygoto-

wane zgodnie z Polską Normą (PN-EN ISO 527-1 : 2012). Folie pocięto na 

sześciomilimetrowe paski oraz włożono do uchwytów, których odległość 

wynosiła 20 mm zaś szybkość ich rozdzielania wynosiła 2mm/min. TS – 

wytrzymałość na rozciąganie obliczono dzieląc siłę rozciągającą (maksy-

malna siła przy zerwaniu folii) przez pole przekroju paska folii. Obliczono 

także procent wydłużenia przy zerwaniu poprzez podzielenie wydłużenia 

przy zerwaniu przez początkową grubość oraz pomnożenie razy 100. Uzy-

skany wynik był średnią dziesięciu powtórzeń.  

5) analizę statystyczną wykonano z pomocą programu Statistica 12.5 (Stat-

Soft, Tulsa, OK., USA). Przeprowadzono jednoczynnikową analizę warian-

cji. W celu sprawdzenia istotności różnic (na poziomie α = 0,05) zastoso-

wano test Fishera. 
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3. Wyniki i dyskusja  

3.1. SEM 

Zdjęcie z mikroskopu SEM (Rys. 1), przedstawia strukturę próbki LPM13 

w powiększeniu 50000 razy, przy którym widoczne są regularnie ułożone struk-

tury płatów grafenu.  

 

 
Rys. 1. Zdjęcie z mikroskopu SEM przedstawiające strukturę tlenku grafenu 

Źródło: oprac. własne. 

3.2. UV-VIS 

Widma UV-VIS skrobi ziemniaczanej, chitozanu oraz kompozytów LPM11, 

LPM12, LPM13 przedstawione są na rysunku 2. Maksimum absorbcji widma 

przy długości fali ~320 nm jest charakterystyczne dla chitozanu485, zaś przy dłu-

gości ~282 nm dla skrobi. Uzyskane kompozyty posiadają odmienne absorbancje 

w porównaniu do skrobi i chitozanu. Obserwujemy, że dodatek tlenku grafenu po-

woduje wzrost absorbancji dla próbek LPM11 i LPM12. Próbka LPM13 absorbuje 

promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie od 200 do 800 nm.  

                                                      
485 M. Abdolrahimi, M. Seifi, M. H. Ramezanzadeh, Study the effect of acetic acid on structural, optical and 
mechanical properties of PVA/chitosan/MWCNT films. Chinese journal of physics, 2018, 56(1), pp. 221–230. 
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Rys. 2. Widma UV-VIS skrobi ziemniaczanej, chitozanu oraz kompozytów 

LPM11,LPM12,LPM13.  
Źródło: oprac. własne. 

3.3. FT-IR 

Widma FT-IR dla próbki kontrolnej i otrzymanych nanomateriałów przedsta-

wiono na rysunku 3. W przypadku próbki LPM11 obserwujemy charaktery-

styczne pasma odpowiadające strukturze skrobi. Główne pasma, charaktery-

styczne dla skrobi widzimy w przedziale 921–1105 cm-1 486. Dla przedziału od 

3300 do 700cm-1 nie zaobserwowano żadnych przesunięć, co może świadczyć 

o braku interakcji między tlenkiem grafenu a matrycą. Typowe pasmo odpowia-

dający strukturze chitozanu widoczne jest w przedziale 1028-1105 cm-1 (wiązania 

C-O-C), drgania przy 1410 cm-1 są charakterystyczne dla grup C-H, przy liczbie 

falowej 1557 cm-1 dla grup aminowych NH2, dla 1649 cm-1 drgania dla grup ami-

dowych C═O, drgania 2872-2933 cm-1 dla grup CH2 , zaś drgania dla 3100-3700 

cm-1 dla grup –OH487. Dla próbki LPM12 obserwujemy pasma charakterystyczne 

dla chitozanu. Zmiany intensywności w przedziale 1400-1600 cm-1 oraz 3000 – 

3600cm-1 dla próbki LPM13 mogą być spowodowane interakcją między cząstecz-

kami skrobi -i chitozanu. Zmiany intensywności poszczególnych pasm świadczą 

o tym, że skrobia i chitozan tworzą razem kompleks. 

                                                      
486 F. J. Warren, M. J. Gidley, B. M. Flanagan, Infrared spectroscopy as a tool to characterise starch ordered 
structure–a joint FTIR–ATR, NMR, XRD and DSC study. Carbohydrate Polymers, 2016, 139, s. 35–42 
487 G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Krystyjan, L. Stobinski, J. Grzyb, Polysaccharides-modified graphene 

oxide as new packing materials. Proceedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycosci-
ence, Prague, Czech Republic, 8–10th November, 2017, s. 166–168. 
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Rys. 3. Widma IR próbki kontrolnej oraz folii LMP11, LPM12 i LPM13.  

Źródło: oprac. własne. 

 

3.4. Badania mechaniczne 

W tabeli 1 zamieszczono wyniki oznaczeń grubości oraz właściwości mecha-

nicznych otrzymanych folii. 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że folie z dodatkiem tlenku gra-

fenu charakteryzują się największą grubością, natomiast folie bez jego dodatku 

były najcieńsze. W przypadku każdej próbki ilość przygotowanego roztworu roz-

lanego na szalki była zawsze taka sama. Zatem można stwierdzić, że grubość 

kompozytów trójskładnikowych wynika z większej zawartości suchej masy 

w próbce po odparowaniu wody.  

Do opisu właściwości mechanicznych folii użyto takich parametrów jak wy-

trzymałość na zerwanie oraz wydłużenie względne. Na podstawie uzyskanych 

wyników stwierdzono, że dodatek tlenku grafenu do mieszaniny skrobi i chito-

zanu (LPM13) ponad dwukrotnie zwiększył wytrzymałość powstałych folii. Z ko-

lei folia na bazie chitozanu i tlenku grafenu (LPM12) były 6-krotnie mocniejsze, 

od folii sporządzonej ze skrobi i tlenku grafenu (LPM11). Dodatek tlenku grafenu 

do mieszaniny skrobi z chitozanem (LPM13) poprawił ponad 2-krotnie rozciągli-

wość próbki w porównaniu do kontroli.  
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 Tab. 1. Parametry mechaniczne foli na bazie skrobi, chitozanu i tlenku grafenu.  

Nazwa próbki Grubość [mm] 
Maksymalna siła potrzebna do 

zerwania próbki [MPa] 

Wydłużenie 

względne [%] 

Kontrola 0,353 ± 0,007 c 0,6 ± 0,1 a 28,3 ± 7,8 b 

LPM11 0,391 ± 0,034 b 0,1 ± 0,0 b 6,6 ± 1,4 c 

LPM12 0,413 ± 0,008 ab 0,6 ± 0,1 a 23,1 ± 1,3 b 

LPM13 0,433 ± 0,025 a 0,5 ± 0,0 a 66,8 ± 1,5 a 

Źródło: oprac. własne. 

Różne litery w kolumnach oznaczają statystycznie istotne różnice przy pozio-

mie istotności α =0,05. 

4. Wnioski 

Z powodzeniem uzyskano nanokompozyty na bazie skrobie i chitozanu z do-

datkiem tlenku grafenu. Bionanokompozyty nie zawierały toksycznych reagen-

tów. Uzyskane próbki absorbują promieniowanie UV, co sprawia, że mogą być 

stosowane do opakowań czułych na światło. Z badań mechanicznych wynika, że 

dodatek tlenku grafenu poprawił właściwości mechaniczne uzyskanych folii.  

Otrzymane wyniki otwierają nowe możliwości i zachęcają do dalszych badań 

w celu uzyskania biodegradowalnych foli które mogą konkurować z obecnymi 

opakowaniami syntetycznymi.  

Nanotechnologia pozwala opracować nowe produkty a także zmieniać te kon-

wencjonalne, aby uzyskać ich lepsze właściwości. Połączenie właściwości fizy-

kochemicznych materiałów w skali nano oraz nowoczesnych technologii mają 

duży potencjał.  

 

Źródło finansowania:  

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, nu-

mer DEC- 2019/O3/X/ NZ9/01829 
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Priorytet niskiej inflacji – ekonomiczne skutki stabilności cen 

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, bank 

centralny, inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego, NDEGRI 

Streszczenie 

Głównym celem niniejszego artykułu jest weryfikacja ukształtowanego w drugiej po-

łowie lat 80. XX w. poglądu, że strategia bezpośredniego celu inflacyjnego sprzyja kon-

centrowaniu działań banku centralnego na dążeniu do utrzymywania gospodarki na 

ścieżce zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Na podstawie tak zarysowanego celu 

analizie porównawczej poddane zostały wybrane wskaźniki makroekonomiczne (inflacja, 

tempo wzrostu realnego PKB, stopa bezrobocia) w strefie euro, Stanach Zjednoczonych, 

Japonii oraz Polsce. 

1. Wstęp 

Kształtowanie się myśli ekonomicznej i dorobek kolejnych szkół, przede 

wszystkim głównego nurtu, miały istotny wpływ na rozumienie roli banku cen-

tralnego w gospodarce i organizację jego funkcjonowania. Poglądy z tym zwią-

zane wciąż ewoluowały, jednak lata 80. i 90. XX w. zaowocowały swego rodzaju 

kompromisem. Podstawą ujednoliconych poglądów stało się przyjęcie jako pod-

stawy analizy zmian zachodzących w gospodarce, zarówno poglądów nawiązują-

cych do klasycznego nurtu w ekonomii (optymalizacja międzyokresowa, racjo-

nalność oczekiwań, uzależnienie dynamiki sfery realnej tylko i wyłącznie od od-

działywania czynników realnych), jak i poglądów bliskich tradycji keynsowskiej 

(konkurencja monopolistyczna, sztywność płac nominalnych, kluczowa rola po-

lityki pieniężnej w stabilizacji gospodarki). Bezpośrednim następstwem zbliżenia 

poglądów w tych kluczowych kwestiach było uznanie stabilności cen za warunek 

konieczny (i właściwie wystarczający) dla utrzymania gospodarki na ścieżce sta-

bilnego wzrostu gospodarczego i uczynienie z banku centralnego głównej insty-

tucji odpowiedzialnej za jej urzeczywistnienie. Wypracowany konsensus znalazł 

wkrótce wyraz w sformułowaniu nowej doktryny polityki gospodarczej państwa, 

nazywanej z czasem polityką bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). 
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Istota tej polityki, którą w mniej lub bardziej rygorystycznej formie wdrożyło 

obecnie około sześćdziesięciu banków centralnych na świecie, sprowadza się do 

traktowania stabilności cen (niskiej inflacji) jako głównego priorytetu średnioo-

kresowej polityki gospodarczej oraz podporządkowania realizacji tego celu nie 

tylko narzędzi polityki pieniężnej, lecz także polityki budżetowej. 

Strategia stabilizacji cen dominuje w niektórych krajach/grupach krajów w ta-

kim stopniu, że znajduje ona odzwierciedlenie w zapisach konstytucji lub w in-

nych kluczowych aktach prawnych (Polska, Unia Europejska). Tak silne jej umo-

cowanie nie pozostawia władzom gospodarczym, a zwłaszcza bankom central-

nym, zbyt dużej swobody we wspieraniu innych kluczowych celów polityki gospo-

darczej państwa, w tym także wzrostu gospodarczego, czy zatrudnienia.  

Po ponad trzydziestu latach doświadczeń polityki niskiej inflacji i strategii 

bezpośredniego celu inflacyjnego można z pewnością stwierdzić, że przyczyniła 

się ona do ustabilizowania na niskim poziomie wskaźników inflacji praktycznie 

we wszystkich krajach, które tę politykę wdrożyły. Okazało się, że banki centralne 

posiadają wystarczająco skuteczne narzędzia oddziaływania na oczekiwania in-

flacyjne i wskaźniki inflacji. Z drugiej jednak strony okazało się również, że kraje 

które były najbardziej konsekwentne w prowadzeniu polityki niskiej inflacji, no-

towały również niskie tempa wzrostu gospodarczego, a niektóre z nich utkwiły 

w swoistej pułapce niskiej inflacji (Japonia, strefa euro), która zagraża ich długo-

terminowym perspektywom rozwoju. Sytuacja krajów notujących od lat niskie 

wskaźniki inflacji kontrastuje zdecydowanie z sytuacją krajów rozwijających się 

w warunkach nieco wyższej (umiarkowanej) inflacji, poszukujących w swojej po-

lityce gospodarczej pewnego kompromisu pomiędzy dynamiką cen a wzrostem 

realnego PKB. 

W tej sytuacji pojawia się pytanie o mechanizmy zależności pomiędzy niską 

inflacją a niskim tempem wzrostu gospodarczego. Pewna specyfika tego pytania 

polega na tym, że dość powszechnie, zarówno na gruncie teoretycznym, jak 

i praktycznym (środowiska bankowości centralnej) przyjmuje się, że niska infla-

cja sprzyja sama w sobie wzrostowi gospodarczemu; część badaczy i praktyków 

uważa nawet, że niska inflacja jest warunkiem koniecznym i wystarczającym sta-

bilnego długookresowego wzrostu gospodarczego.  

2. Priorytet niskiej inflacji w polityce pieniężnej banków centralnych 

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) łączy w sobie zalety przypi-

sywane tradycyjnie polityce opartej na sztywnych regułach z zaletami polityki 

dyskrecjonalnej, gdyż stwarza pewne ogólne zasady postępowania i zobowiązuje 

bank centralny do pewnej dyscypliny, przy zachowaniu określonej elastyczno-

ści.488 W teorii bazuje ona na czterech podstawowych zasadach: 

                                                      
488 W. Przybylska-Kapuścińska, Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce pieniężnej banków cen-
tralnych, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXVIII – zeszyt 4, 2006, s. 1. 
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 publicznym ogłaszaniu przez bank centralny precyzyjnie sformułowanego 

celu inflacyjnego; 

 zbilansowanym podejściu władz monetarnych do przezwyciężania szoku 

inflacyjnego w celu uniknięcia zbyt dużych strat w dziedzinie zatrudnienia; 

 jasnym przedstawianiu przez bank centralny ocen i zamierzeń co do roz-

woju koniunktury oraz polityki stóp procentowych; 

 wypracowaniu przez bank centralny praktyki działania utwierdzającej 

uczestników rynku w przekonaniu co do jego determinacji w realizacji 

przyjętego celu inflacyjnego489. 

Od początku lat 90. XX w. strategię BCI przyjmowały kolejne kraje – zarówno 

rozwinięte, jak i wschodzące. Jak wynikałoby z tych zasad, doktryna ta, nie prze-

sądzając o wysokości celu inflacyjnego (a również tego, czy jest on ustalany 

punktowo, czy w formie przedziału) oraz dłuższym horyzoncie czasowym prze-

zwyciężania inflacji, stanowi w istocie próbę poszukiwania kompromisu pomiędzy za-

pewnieniem długookresowej stabilności cen oraz utrzymaniem gospodarki na ścieżce sta-

bilnego wzrostu gospodarczego, a także łagodzeniem problemu bezrobocia490. 

Argumenty łączące stabilność cen ze stabilnością wzrostu gospodarczego oraz 

jego wyższą dynamiką mają ścisły związek z podejściem do analizy procesów go-

spodarczych, reprezentowanym przez nurty nawiązujące do tradycji ekonomii 

klasycznej. Współzależności te akcentowali zwłaszcza monetaryści, którzy uczy-

nili z nich rodzaj testu, potwierdzającego trafność przyjętych kierunków i rozwią-

zań w zakresie polityki gospodarczej i metod oddziaływania na koniunkturę. Do-

robek monetarystów znalazł swoją kontynuację w działalności przedstawicieli 

Nowej Ekonomii Klasycznej, a następnie wszedł do kanonów Nowej Syntezy 

Neoklasycznej, odgrywając wiodącą rolę we współczesnej myśli ekonomicz-

nej491. 

Związek stabilności cen z poprawą wskaźników gospodarczych ma wynikać m.in.: 

 ze wzrostu zaufania do perspektyw rozwoju, czego skutkiem może być po-

prawa klimatu inwestycyjnego, prowadząca w konsekwencji do szybszego 

tempa wzrostu PKB; 

 z możliwości uniknięcia większych wahań cyklicznych gospodarki oraz 

wiążących się z tym okresowych wzrostów stopy bezrobocia; 

 z większej łatwości dostosowywania się cen do zmian realnych warunków 

produkcji; pełnego urzeczywistnienia się mechanizmu cen względnych; 

 z braku konieczności inicjowania w przyszłości polityki przezwyciężania 

inflacji i ponoszenia jej kosztów. 

                                                      
489 J.L. Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka. Eseje z teorii polityki stóp procentowych, Wydaw-

nictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004, s.22. 
490 J.L. Bednarczyk, Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a wzrost gospodarczy w Polsce od lat 

dziewięćdziesiątych, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2019, s. 15. 
491 F.S. Mishkin, Monetary policy strategy: Lesson from the crisis, NBER Working Paper Series, Working Paper 
16755, Cambridge, February 2011, s. 2–12. 
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Powyższą tezę nieco zweryfikował kryzys z połowy 2007 roku, który swym 

zasięgiem objął większość krajów na świecie oraz kolejne lata. Okazało się bo-

wiem, że utrzymywanie niskiej i stabilnej inflacji samo w sobie nie daje gwarancji 

poprawy wskaźników wzrostu ani nie chroni gospodarki przed załamaniem ko-

niunktury. Ponadto stawianie przed gospodarką zbyt ambitnych celów odnośnie 

poziomu inflacji może przyczyniać się do osłabienia długoterminowych perspek-

tyw wzrostu, a nawet spowodować utrwalenie się w gospodarce tendencji stagna-

cyjnych oraz wzrost bezrobocia. Wielka  

Recesja lat 2007-2008 wymusiła dodatkowo na władzach krajów rozwiniętych 

gospodarczo sięgnięcie na niespotykaną dotychczas skalę do tzw. niestandardo-

wych narzędzi polityki pieniężnej, wobec pojawienia się problemu dolnej zerowej 

granicy nominalnych stóp procentowych (zero lower band, zlb) i braku skutecz-

ności narzędzi tradycyjnych. Skutki tych działań w formie „skokowego” wzrostu 

masy długu publicznego i znacznego powiększania bilansów banków centralnych 

trwają do dziś i trudno przewidzieć, jaki będą miały wpływ na procesy rozwoju 

gospodarczego w tych krajach w przyszłości. 

Przykładem może być chociażby strefa euro, gdzie stabilizacja cen na niskim 

poziomie (ok. 2%) jest priorytetem polityki pieniężnej. Zgodnie z Traktatem 

z Maastricht, podstawowym celem ESBC jest dbanie o stabilność cen. Jednocze-

śnie bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC może wspierać ogólne polityki 

gospodarcze we Wspólnocie, mając na względzie przyczynianie się do osiągnię-

cia celów Wspólnoty, tj. wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zrównoważonego 

i bezinflacyjnego wzrostu gospodarczego. Wydaje się, że ESBC podszedł do rea-

lizacji wyznaczonego celu bardzo ambitnie. Od momentu utworzenia strefy euro, 

inflacja rzadko kiedy wykraczała poza przedział 1,8-2,5. Jednocześnie niskiej 

i stabilnej inflacji towarzyszyło stosunkowo niskie tempo wzrostu gospodarczego. 

Średnie tempo wzrostu realnego PKB w zasadzie utrzymywało się w przedziale 

1,0-3,0%. Oznacza to, że stabilna cenowo strefa euro rozwijała się znacznie wol-

niej niż konkurencyjne gospodarki, w których inflacja niejednokrotnie była 

znacznie wyższa.  

W tym kontekście bardziej elastyczne wydają się zasady, na jakich opiera się 

polityka pieniężna np. Banku Anglii. W Ustawie o Banku Anglii zapisano, że 

z uwzględnieniem celu podstawowego, tj. stabilności cenowej, Bank Anglii może 

również wspierać politykę gospodarczą rządu, w tym zwłaszcza działania na rzecz 

wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W takim sformułowaniu, nacisk 

na utrzymywanie stabilnej i niskiej inflacji jest znacznie mniejszy niż w przy-

padku ESBC. Celem Banku Anglii nie jest bowiem stabilizacja inflacji za wszelką 

cenę, ale taka stabilizacja, która nie prowadzi do niepożądanych wahań we wzro-

ście gospodarczym i poziomie bezrobocia. Przyjęta formuła powoduje, że poli-

tyka Banku Anglii jest bardziej elastyczna i w większym stopniu uwzględnia 

ogólną sytuację makroekonomiczną kraju. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, w literaturze przedmiotu coraz częściej poja-

wiają się opinie o konieczności ewoluowania polityki pieniężnej nakierowanej 

bezwzględnie na tłumienie procesów inflacyjnych, w kierunku polityki wspiera-

jącej procesy wzrostu gospodarczego w warunkach stabilnej, ale niezakłócającej 

tego wzrostu inflacji. 

3. Polityka stabilizacji cen i jej wpływ na równowagę makroekono-

miczną wybranych krajów 

Uczynienie z tłumienia inflacji naczelnej zasady polityki gospodarczej nie 

może pozostać bez wpływu na kluczowe wskaźniki makroekonomiczne a zwłasz-

cza na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednak ocena wpływu stabilności cen 

na wskaźniki wzrostu gospodarczego, jakkolwiek na pierwszy rzut oka mogłaby 

się wydawać prosta i jednoznaczna, to jednak przy bliższej analizie okazuje się 

trudna i dająca zmienne rezultaty. Można z jednej strony zaobserwować kraje 

o niskiej i ustabilizowanej inflacji, notujące relatywnie szybkie tempo wzrostu go-

spodarczego, ale również kraje, które osiągają szybkie tempo wzrostu gospodar-

czego, notując wysokie wskaźniki inflacji.  

Jak się jednak okazuje, kraje które stawiają w swojej polityce ekonomicznej 

na stabilność cen, nie zawsze unikają głębokich załamań koniunktury ani też nie 

udaje im się szybciej wychodzić z recesji (jeśli już do niej dojdzie) niż krajom 

notującym nieco wyższe wskaźniki inflacji. Przykładem tego jest reakcja na kry-

zys lat 2007-2008 gospodarki Stanów Zjednoczonych, krajów strefy, Japonii oraz 

Polski. 

Tab. 1. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne strefy euro, Stanów Zjednoczonych, 

Japonii i Polski w latach 1999–2010 (średnie danych rocznych, w %) 

 
A – Strefa euro, 

B – Stany Zjednoczone 

C – Japonia 

D - Polska 

*Średnioroczne wartości inflacji mierzonej HICP i CPI 
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**Średnioroczne tempa wzrostu dla poszczególnych okresów 

***Średnie wartości dla poszczególnych okresów 
Źródło: oprac. oraz obliczenia własne na podstawie: IMF, World economic outlook database, www. 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators, [dostęp 13.08.2020]. 

Z tabeli 1 zawierającej zestawienie wybranych wskaźników makroekonomicz-

nych wspomnianych krajów, wynika istnienie swoistego trade-off pomiędzy in-

flacją a wzrostem gospodarczym. Niższym wskaźnikom inflacji w krajach strefy 

euro i w Japonii towarzyszą również słabsze niż w Stanach Zjednoczonych 

i w Polsce wskaźniki wzrostu gospodarczego.  

Współzależność pomiędzy stabilnością cen oraz możliwością uniknięcia przez 

gospodarkę większych wahań cyklicznych oraz wiążących się z nimi okresowych 

wzrostów stopy bezrobocia wydaje się być równie kontrowersyjna. Z analizy, za-

prezentowanych w tabeli 1 średnich wieloletnich wynika również, że w ciągu 

ostatnich 20 lat zaznaczyły się w badanych krajach podobne tendencje, jeśli cho-

dzi o zależność pomiędzy inflacją a bezrobociem. W Stanach Zjednoczonych 

wzrostowi średnich wskaźników bezrobocia w poszczególnych okresach towa-

rzyszyła tendencja do obniżania się średnich wskaźników inflacji z 2,7 do 1,7%. 

Podobne tendencje zaobserwowane w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych 

uwidaczniają się w krajach strefy euro. W tym przypadku również wysokim 

wskaźnikom bezrobocia towarzyszy systematyczny i wyraźny spadek stóp infla-

cji. W Japonii długoterminowemu spadkowi wskaźników bezrobocia towarzyszy 

długoterminowa tendencja do wzrostu cen.  

Charakterystycznym zjawiskiem, dowodzącym istnienia powiązań pomiędzy 

polityką stabilizacji cen oraz kluczowymi wskaźnikami makroekonomicznymi 

gospodarek, jest wytworzenie się w strefie euro specyficznego, tzw. europej-

skiego modelu wzrostu gospodarczego, wyróżniającego się niskim tempem wzro-

stu i dużą podatnością na zjawiska kryzysowe492. Te cechy modelu uwidoczniły 

się w pełni w czasie kryzysu, jaki rozpoczął się w 2007 roku. Pomimo wyjątkowo 

stabilnych stóp inflacji, kraje strefy euro zarejestrowały bardzo mocne spadki 

tempa wzrostu PKB oraz relatywnie wysokie bezrobocie, z którymi nie mogą so-

bie poradzić nawet kilka lat po wybuchu kryzysu.  

W przypadku polskiej gospodarki wpływ polityki pieniężnej na wzrost gospo-

darczy był zróżnicowany w poszczególnych podokresach. Szczególnie nieko-

rzystny wpływ na wzrost gospodarczy miał miejsce jeden z najgłębszych kryzy-

sów, jakie dotknęły światową gospodarkę, która zaczęła wówczas nieco hamo-

wać. Jednak w przeciwieństwie do pozostałych badanych krajów, udało jej się  

 

                                                      
492 J. B. Bednarczyk, Polityka finansowa a wzrost gospodarczy. Dylematy polskiej gospodarki w procesie inte-

gracji europejskiej, [w:] Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, J. Kulawik, E. Ma-
zurkiewicz (red.), tom I, WSE, Warszawa 2005, s. 25 i dalej. 
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uniknąć ujemnego tempa wzrostu gospodarczego. Co więcej, stała się liderem 

wzrostu zarówno wśród krajów Unii Europejskiej, jak i krajów OECD, przyjmując 

w latach 2008–2009 średnią wartość wzrostu gospodarczego na poziomie 3,5%.  

Z podjętej analizy wpływu polityki antyinflacyjnej na warunki gospodarowa-

nia wynika, że skutkiem nastawienia polityki gospodarczej na bezwzględną walkę 

z inflacją może być utrwalenie się w gospodarce tendencji stagnacyjnych oraz 

wzrost bezrobocia. W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiają się opinie 

o konieczności ewoluowania polityki pieniężnej nakierowanej bezwzględnie na 

tłumienie procesów inflacyjnych, w kierunku polityki wspierającej procesy wzro-

stu gospodarczego w warunkach stabilnej, ale niezakłócającej tego wzrostu inflacji. 

Przykładem takiego podejścia może być koncepcja inflacji neutralnej, tj. infla-

cji niespowalniającej wzrostu gospodarczego (Non–Decreasing Growth Rate of 

Inflation, NDEGRI), rozumiana jako średni w ciągu 5-10 lat wzrost cen, który 

współistnieje z najwyższymi wskaźnikami wzrostu gospodarczego, przy których 

oczekiwania inflacyjne mają stabilny charakter (tj. inflacja nie wykazuje tendencji 

do przyspieszania)493. Według prof. J. L. Bednarczyka, autora koncepcji, nie po-

winno się apriorycznie zakładać, iż określone „niskie” tempo inflacji jest opty-

malne dla każdej gospodarki i opłaci się w krótkim i średnim okresie ponieść na-

wet duże koszty w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, aby je osiągnąć. 

Różne kraje mogą się bowiem rozwijać w różnym „otoczeniu inflacyjnym”.  

Praktyczne przesłanie hipotezy inflacji neutralnej (NDEGRI) polega na tym, 

że wskazuje ona optymalny poziom inflacji, którym powinien kierować się bank 

centralny, jeśli w swojej polityce chce uniknąć, prezentowanego wyżej, negatyw-

nego wpływu na realne procesy gospodarcze. Zwłaszcza próby obniżenia inflacji 

poniżej dolnego przedziału NDEGRI są bezproduktywne, gdyż stopy inflacji i tak 

wrócą w dłuższym okresie czasu do poziomów „naturalnych” dla danej gospo-

darki, a w międzyczasie gospodarka zapłaci za „sukces” antyinflacyjnej polityki 

banku centralnego spowolnieniem wzrostu gospodarczego, wzrostem bezrobocia 

i trwałym pogorszeniem się perspektyw rozwoju494.  

4.  Wnioski 

Główną treścią polityki gospodarczej państw rozwiniętych od około trzydzie-

stu lat jest dbałość o stabilność cen. U podstaw tej polityki leży przekonanie o klu-

czowym znaczeniu stabilności cen dla stworzenia warunków do rozwinięcia się 

długookresowego ożywienia koniunktury. Na straży skuteczności tej polityki po-

stawione zostały banki centralne, „odciążone” w dużym stopniu od troszczenia się 

                                                      
493 J.L. Bednarczyk, Inflacja neutralna (NDEGRI) czy apriorycznie określony cel inflacyjny? Studia Ekono-

miczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 105, Katowice 2012, s. 17–24. 
494 J.L. Bednarczyk: Inflacja neutralna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, [w]: Polityka gospo-
darcza a rozwój kraju, Polskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2009, s. 99–113. 
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o inne, nie mniej ważne a może nawet ważniejsze, cele (np. o wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie).  

Obserwacja współzależności pomiędzy tempem wzrostu cen a wzrostem go-

spodarczym zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i w krajach o najbar-

dziej dynamicznych gospodarkach, pozwala postawić tezę, że strategia bezpo-

średniego celu inflacyjnego nie sprzyja koncentrowaniu działań banku central-

nego na dążeniu do utrzymywania gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzro-

stu gospodarczego.  

Osiągnięcie prawie pełnej stabilizacji cen nie zabezpieczyło gospodarek kra-

jów rozwiniętych przed głębokimi załamaniami wzrostu gospodarczego ani nie 

dostarczyło narzędzi szybkiego wychodzenia z recesji. Przeciwnie, np. kraje 

strefy euro tkwią właściwie w stagnacji gospodarczej, notując wysokie stopy bez-

robocia, a niektóre z nich borykają się z bezprecedensowymi deficytami budżeto-

wymi i zadłużeniem publicznym, przekraczającym możliwości jego spłaty. 

W kontekście powyższych rozważań pojawia się pytanie o nowe metody zapewnie-

nia równowagi makroekonomicznej np. w postaci optymalnej stopy inflacji. 

W polskiej literaturze badania nad optymalną inflacją prowadzili m.in. Bara-

nowski P., J.L. Bednarczyk, czy B.J. Błaszczuk. Rezultatem badań podjętych 

przez J.L. Bednarczyka jest sformułowanie hipotezy inflacji neutralnej (hipotezy 

inflacji niespowalniającej wzrostu gospodarczego, NDEGRI). Zakłada ona istnie-

nie dla poszczególnych gospodarek przedziału stóp inflacji, przy którym gospo-

darki te osiągają najwyższe wskaźniki wzrostu realnego PKB, przy ustabilizowa-

nych oczekiwaniach inflacyjnych. Wskaźniki inflacji przyjmujące wartości poni-

żej tego przedziału podnoszą ryzyko rozwinięcia się w gospodarce procesów de-

flacyjno-stagnacyjnych (problem pułapki niskiej inflacji)495, z kolei wskaźniki 

przyjmujące wyższe wartości zagrażają „odkotwiczeniem” (podsyceniem) ocze-

kiwań inflacyjnych, wzrostem społecznych kosztów inflacji i w konsekwencji 

spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Idea inflacji niespowalniającej wzrostu 

gospodarczego (NDEGRI) koresponduje z badaniami tych autorów, którzy zależ-

ność pomiędzy inflacją a wzrostem gospodarczym przedstawili w formie „para-

bolicznej[…]nie-monotonicznej, wypukłej” krzywej496, kładzie jednak większy 

nacisk na problem zbyt niskiej inflacji jako bariery wzrostu gospodarczego. 

 

 

 

 

                                                      
495 J.L. Bednarczyk, P. Misztal Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji? Ekonomista, 4/2016, s. 17. 
496 D.J Błaszczuk., Simple four – step procedure of parabolic B curve determination for OECD Countries in 
1990Q1 – 2015Q4., Economist and Business Review, vol. 2 (16), Nr 3, 2016, s. 24–26. 
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przykładzie międzynarodowego projektu FIRECE 

Słowa kluczowe: Promocja OZE, instrumenty finansowe, efektywność energetyczna 

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono w postaci studium przypadku projektu FIRECE prace ba-

dawczo-rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności ener-

getycznej (EE), innowacyjnych instrumentów finansowych adresowanych do MSP. Ce-

lem artykułu jest prezentacja wyników badań międzynarodowego zespołu FIRECE: In-

novative Financial Instruments for Industry Low carbon Energy transition in Central Eu-

rope. FIRECE to projekt współpracy ponadnarodowej realizowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 

2014-2020. W pracach badawczych w projekcie uczestniczyło dziesięciu partnerów z 7 

krajów członkowskich (Austria, Czechy, Chorwacja, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy) - 

akronim: FIRECE, numer: CE1131. Magdalena Rzemieniak jest zatrudnionym przez UM 

WL ekspertem zewnętrznym w projekcie FIRECE, realizującym zadania badawczo-roz-

wojowe oraz reprezentującym województwo lubelskie w UE w sprawach projektu FI-

RECE. 

1. Wprowadzenie 

Artykuł „Promocja OZE i efektywności energetycznej na przykładzie między-

narodowego projektu FIRECE” jest wynikiem prac badwczo rozwojowych pro-

wadzonych w ramach projektu FIRECE. Projekt FIRECE497: Innovative Finan-

cial Instruments for Industry Low carbon Energy transition in Central Europe to 

projekt współpracy ponadnarodowej realizowany przez Samorząd Województwa 

Lubelskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ra-

mach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Oś priorytetowa 2:  

 

                                                      
497 Projekt FIRECE to projekt międzynarodowy (akronim: FIRECE, numer: CE1131, czas trwania: 01/07/207 – 

30/06/2020). Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jest jednym z partnerów projektu. Pani dr hab. 
inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni jest zatrudnionym przez UM WL ekspertem zewnętrznym w projekcie 

FIRECE, realizującym zadania w etapach I-V, reprezentującym UM WL w UE w sprawach projektu FIRECE. 

Z powodu epidemii COVID-19, na wniosek lidera projektu, Komisja Europejska wydłużyła czas realizacji pro-
jektu do 30/09/2020. 
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Wspópraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ, 

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk 

mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych (Rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Dane projektu FIRECE. 
Źródło: materiały wewnętrzne w projekcie FIRECE. 

Głównym celem projektu jest oprac. innowacyjnego instrumentu finansowego 

dedykowanego do obsługi niskoemisyjnej transformacji energetycznej MŚP na 

szczeblu regionalnym w celu wspierania realizacji projektów zdolnych do498: 

 poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w swoich pro-

cesach produkcyjnych; 

 wspierania inwestycji dla innowacyjnych technologii energetycznych przez 

przemysł. 

W projekcie uczestniczyło dziesięciu partnerów z 7 krajów członkowskich 

(Austria, Czechy, Chorwacja, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy). Badania w ra-

mach projektu FIRECE mają na celu przyczynienie się do osiągnięcia ukie-

runkowanych wyników regionalnych planów energetycznych poprzez 

zwiększone wykorzystanie (innowacyjnych) instrumentów finansowych 

w regionie Europy Środkowej. Szczególny nacisk kładzie się na wsparcie 

publiczne dla przemysłu w inwestowaniu w efektywność energetyczną 

i odnawialne źródła energii499. 

                                                      
498 Methodology for the PA1 addressed to Public Authorities dokument wewnętrzny w projekcie FIRECE. 
499 Benchmarking report WTP1, dokument wewnętrzny w projekcie FIRECE, s. 45; Co z taryfami gwarantowa-

nymi w nowelizacji Ustawy o OZE?, https://www.gramwzielone.pl/trendy/21759/nowelizacja-ustawy-o-oze-
juz-w-sejmie-po-za-taryfami-gwarantowanymi-pis-przeciwko; Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania w 

ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Załącznik do Uchwały nr 257/2019 Ko-

mitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 z dnia 
18/06/2019. 
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2. Przegląd literatury 

Polityka energetyczna stała się w ostatnich latach obszarem aktywnej polityki 

państwa. Przyczyną tego są zarówno jakościowo nowe zjawiska występujące 

w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym, jak i polityka energetyczna 

UE500. Definiując wyzwania stojące współcześnie przed Wspólnotą, Komisja Eu-

ropejska sformułowała strategię Europa 2020501, która zapewnić ma inteligentny 

i zrównoważony rozwój gospodarczy zakładający w sektorze energii502: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 roku 

do 2020 r., o 30% do roku 2030 oraz o 80% do orku 2050, 

 zwiększenie udziału OZE do 32% całkowitego zużycia w UE do 2030 r.503. 

Spełnienie powyższych postulatów wymaga wdrożenia systemu instrumentów 

finansowych określanych jako systemy wsparcia lub mechanizmy wsparcia roz-

woju OZE oraz EE, które zostały wprowadzone zarówno na poziomie UE, jak 

i państw członkowskich504. 

Dla finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE do-

stępne są następujące mechanizmy finansowe dla przemysłu505: 

 finansowanie z EFRR w ramach krajowych i / lub regionalnych programów 

operacyjnych 

 krajowe i regionalne fundusze publiczne 

 umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) 

 instrumenty finansowe (np. kredyty, gwarancje) 

                                                      
500 Ex-post assessment of the impact of state aid on competition. Final report. European Commision, Luxembo-

urg: Publications Office of the European Union, 2017; Sekściński A., Co zmieniła Ustawa o odnawialnych źró-

dłach energii?, http://csr.forbes.pl/ustawa-o-oze-w-polsce-co-sie-zmienilo,artykuly,197687, 1,1.html; Rozpo-
rządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28/07/2014 ustanawiające zasady stosowania rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczą-

cych transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów 
finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji 

oraz systemu rejestracji i przechowywania danych. 
501 Komunikat Komisji – Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjają-
cego włączeniu społecznemu (KOM(2010) 2020 wersja ostateczna z 03/03/2010). 
502 M. Cowling, Credit rationing, equity gaps’, and policy solutions for financing entrepreneurial business in 

Europe: Theory, tests, evidence and the design and effectiveness of policy instruments. A report to the European 
Commission. Exeter Business School. 27/06/2012. 
503 European Court of Auditors, Are financial instruments a successful and promising tool in the rural development area? 

Special Report, No. 5, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_05/SR15_05_EN.pdf 
504 Komunikat Komisji – Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjają-

cego włączeniu społecznemu (KOM(2010) 2020 wersja ostateczna z 03/03/2010). 
505 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17/12/2013 ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006; Uchwała Nr 58 

Rady Ministrów z dnia 15/04/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 
perspektywa do 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:52010DC2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:52010DC2020
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Dodatkowo, przejście na czystą energię nie nastąpi bez udziału wielu interesa-

riuszy ze strony społeczeństwa obywatelskiego oraz szczebla regionalnego i lo-

kalnego506. Miasta, regiony, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i inne zainte-

resowane strony powinni aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat transfor-

macji energetyki, w szczególności w kontekście zintegrowanych planów energe-

tycznych i klimatycznych507. 

Powyższe elementy, opisywane w literaturze przedmiotu, były przyczynkiem 

do rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w międzynarodowym projekcie FI-

RECE, dotyczącym powyższej tematyki i adresowanym do MSP508. 

W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano szereg dokumen-

tów i aktów prawnych, m.in. dokumentacje strategiczną w zakresie dotyczą-

cym instrumentów finansowych, dokumentację programową, konkursową i pro-

jektową, dotycząca działalności, wyboru I funkcjonowania pośredników finanso-

wych, dokumentację sprawozdawczą z wdrażania instrumentów finansowych 

w województwie lubelskim, ogólnodostępną dokumentację sprawozdawczą - 

sprawozdania z działalności WFOŚiGW w Lublinie za lata 2007–2018, opraco-

wania i analizy w związku z analizą ex-ante z obszaru województwa lubelskiego 

oraz ogólnopolskie, opracowania fi-compass, dyrektywy UE i inne akty prawne 

dotyczące efektywności energetycznej oraz OZE, opracowania GUS w zakresie 

efektywności energetycznej MSP oraz OZE509. 

3. Metodyka 

W artykule „Promocja OZE i efektywności energetycznej na przykładzie mię-

dzynarodowego projektu FIRECE” zastosowano triangulację metod badawczych 

(Tab. 1): analizę danych zastanych (badania desk research), badania ilościowe, 

indywidualne wywiady pogłębione oraz panel ekspercki, metodę projektowania 

                                                      
506 CSO Report, Energy efficiency in Poland in years 2007–2017, Warsow 2019, s. 18. 
507 M. Szydło, Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym, Studia Europejskie/Centrum Europejskie Uni-

wersytetu Warszawskiego, (4)/2012; Konopielko Ł., Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie fi-
nansowej UE, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne 2 (2015). 
508 J. E. Stiglitz, Weiss A. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. American Economic Review, 

Vol. 71, Issue 3, 1981. 
509 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030), Urząd Marszał-

kowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2014; Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na lata 2017–2020, wrzesień 2016.; Uchwała Nr 58 Rady 
Ministrów z dnia 15/04/2014 w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – per-

spektywa do 2020”; Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 05/02/2013 w sprawie przyjęcia Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności; Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 
15/04/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020, 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012; Strategia Działania Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na lata 2017–2020, wrzesień 
2016; Dane Komisji Nadzoru Finansowego wg stanu na wrzesień 2019 r. 
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(zaprojektowanie instrumentów finansowych), a także case study w postaci pre-

zentacji studium przypadku projektu FIRECE. Badania ujęte w artykule były pro-

wadzone w okresie lipiec 2018 – marzec 2020 roku prowadzone w międzynaro-

dowym zespole w ramach projektu FIRECE. W artykule podsumowano do-

stępne dane ujmując dane pierwotne oraz wtórne zewnętrzne i wewnętrzne 

na temat istniejących mechanizmów wsparcia finansowego na rzecz efek-

tywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł ener-

gii (OZE) w przemyśle wśród małych i średnich przedsiębiorstw w woje-

wództwie lubelskim. Artykuł nawiązuje także do opracowanych w projek-

cie FIRECE dokumentów wewnętrznych, nawiązuje do Ex-ante assessment 

methodology for financial instruments for 2014-2020 Quick guide510 oraz Rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17/12/2013511 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Fundu-

szu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006. 

Tab. 1. Techniki badawcze zastosowane w opracowaniu. 
Lp. Technika badaw-

cza 

Charakterystyka 

1. Analiza danych za-

stanych (badania 

desk research) 

Dokumentacja strategiczna w zakresie dotyczącym instrumentów 

finansowych. 

Dokumentacja programowa, konkursowa i projektowa, dotycząca 

działalności, wyboru i funkcjonowania pośredników finansowych. 

Dokumentacja sprawozdawcza - sprawozdania z działalności 

WFOŚiGW w Lublinie za lata 2014–2018 ogólnodostępne na stro-

nie: http://www.wfos.lublin.pl/sprawozdania-z-dzialalnosci.html. 

Opracowania i analizy w związku z analizą ex-ante z obszaru wo-

jewództwa lubelskiego oraz ogólnopolskie. 

Opracowania fi-compass, dyrektywy UE i inne akty prawne doty-

czące efektywności energetycznej oraz OZE. 

                                                      
510 Ex-ante assessment methodology for financial instruments for 2014-2020 Quick guide; Ex-ante assessment 

methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period, General methodology covering 
all thematic objectives. 
511 Ex-post assessment of the impact of state aid on competition. Final report. European Commision, Luxembo-

urg: Publications Office of the European Union, 2017; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubel-
skiego na lata 2014–2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12/02/2015. 
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Opracowania GUS w zakresie efektywności energetycznej MŚP 

oraz OZE512. 

2. Badania ilościowe Reprezentatywna próba małych I średnich przedsiębiorstw z terenu 

województwa lubelskiego 

3. Indywidualne wy-

wiady pogłębione 

Wywiady w ramach perspektywy 2014-2020 z naciskiem na Oś 

priorytetową 4 (Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przed-

siębiorstwach) oraz Oś priorytetową 5 (Działanie 5.1. Poprawa 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw) z przedstawicielami: 

Instytucji zarządzających: (IZ RPO WL, BOŚ, LAWP, Departa-

mentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UM WL) 

Pośrednicy finansowi (w perspektywie RPO WL 2014-2020) 

Pośrednicy finansowi (potencjalni) 

Eksperci naukowi: Politechnika Lubelska, UMCS, UP 

Innymi instytucjami. 

4. Panel ekspercki Panel z udziałem IZ RPO WL 2014-2020 województwa lubel-

skiego, przedstawicieli Departamentu Środowiska i Zasobów Na-

turalnych UM WL, przedstawicieli Departamentu Strategii i Roz-

woju UM WL, przedstawicieli przedstawicieli Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości, przedstawicieli Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

5. Case study Studium przypadku projektu FIRECE 

Źródło: oprac. własne. 

4. Wyniki badań 

Realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem instrumentów finansowych jest 

bezpośrednim efektem ich zastosowania. Trzeba jednak podkreślić, iż istotne jest 

położenie dużego nacisku na rozpoznanie występowania wartości dodanych wła-

ściwych dla stosowania poszczególnych typów instrumentów finansowych, które 

daleko wykraczają poza specyfikę tematyczną wdrażanych projektów i obejmują 

szerokie konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Ważne jest aby zaprojektowane 

                                                      
512 Raport Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Warszawa 2014; Raport końcowy z badania ewaluacyj-

nego Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020, Kutno, grudzień 2014; Raport NEPF, Analiza i ocena możliwości integracji działań 

w zakresie efektywności energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii, w tym odpadów komunalnych i 

osadów ściekowych, PWC, 19/09/2013; Raport Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach 
RPO WP 2014-2020”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, WYG PSDB; Raport Ocena ex-

ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014–2020, WYG PSDB Sp. z o.o.; Raport Ocena wpływu inwestycji w ramach Działania 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 oraz 
10.3 PO IiŚ na realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE, Instytut badań Strukturalnych; 

Raport GUS, Efektywność energetyczna w Polsce w latach 2007–2017, Warszawa 2019; Raport końcowy, 

Ocena ex-ante instrumentów finansowych RPO WL 2014–2020; Raport Ocena ex-ante celowości zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
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rozwiązania maksymalizowały wartość dodaną, równocześnie minimalizując ry-

zyko wystąpienia powiązanych, negatywnych zjawisk513. Wartość dodaną instru-

mentu finansowego można analizować w dwóch wymiarach. Jednym z nich jest 

wymiar ilościowy (finansowy)514. Objawia się one przede wszystkim w uzyska-

nym poziomie efektu mnożnikowego/dźwigni finansowej oraz w dodatkowych 

zasobach prywatnych zmobilizowanych przez ostatecznych odbiorców dzięki fi-

nansowaniu zwrotnemu. W ujęciu jakościowym, przedmiotem analizy są wszel-

kie te zmiany, które mają miejsce w realnej gospodarce w następstwie dokonanej 

interwencji za pomocą instrumentów finansowych. W poniższej tabeli (Tab. 2) 

zaprezentowano wyniki badań. 

Tab. 2. Wyniki badań - rezultaty miękkie, twarde i produkty w projekcie FIRECE. 

Rezultaty miękkie 

Zwiększenie zainteresowania koordynatorów i operatorów innowacyj-

nych instrumentów finansowych (IFI). 

Zwiększenie wiedzy koordynatorów operatorów na temat instrumentów 

finansowych (IF). 

Zwiększenie kompetencji do zarządzania Regionalnymi Planami Energe-

tycznymi oraz oprac. planu FIRECE. 

Rosnące zainteresowanie koordynatorów i operatorów instrumentów fi-

nansowych wdrażaniem instrumentów finansowych. 

Pozyskiwanie wiedzy na temat wdrażania instrumentów finansowych, 

wdrażanie instrumentów. 

Testowanie i działania upowszechniające wyniki projektu FIRECE. 

Rezultaty twarde 

(chronologicznie 

w projekcie FI-

RECE) 

Raport benchmarkingowy - raport o wkładzie przemysłu w regionalne 

cele energetyczne515. 

Raport potrzeb szkoleniowych operatorów publicznych. 

Moduły szkoleniowe dla operatorów - kurs on-line. 

Stworzenie profilu CV operatora odpowiedzialnego za wdrażanie planów 

energetycznych. 

Sprawozdania ze szkoleń dla trenerów. 

Sprawozdanie z wizyt studyjnych. 

Raporty ze szkoleń z działań regionalnych skierowanych do lokalnych 

operatorów publicznych 

Sprawozdanie w sprawie wsparcia publicznego dla inwestycji przemysło-

wych w dziedzinie energii. 

Lista kryteriów jakości monitorowania inwestycji w energię w przemy-

śle516. 

Plan działania FIERCE na rzecz wzmocnienia wkładu sektora przemysłu 

w niskoemisyjną transformację energetyczną, wytyczne dotyczące instru-

mentów finansowych wspierających wdrażanie planów energetycznych. 

Wytyczne dotyczące pomocy władzom regionalnym i MŚP. 

                                                      
513 Raport Ocena ex-ante celowości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014–2020, s. 81. 
514 https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/manual_ex-ante-quick-reference-guide.pdf. 
515 Report on public support to industry investment on energy, dokument wewnętrzny w projekcie FIRECE project. 
516 Kpis List To Monitor The PA2 Addressed To Industry, dokument wewnętrzny w projekcie FIRECE, 2019; 
Kpis List To Monitor The PA1 Addressed To Public Authorities, dokument wewnętrzny w projekcie FIRECE, 2019. 
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Sprawozdanie z lokalnych warsztatów angażujących zidentyfikowane 

podmioty. 

Metodologia do przetestowania narzędzia do oceny inwestycji publicz-

nych pod kątem przejścia przemysłu na niskoemisyjną. 

Metodologia dla PA1 skierowanego do władz publicznych. 

Metodologia dla PA2 skierowanego do przemysłu. 

Lista KPI do monitorowania P1 skierowana do władz publicznych. 

Lista KPI do monitorowania PA2 skierowana do przemysłu. 

Raport oceny analizy ex-ante IFI w województwie lubelskim wraz ze stu-

dium wykonalności517. 

Ocena PA1 skierowana do władz publicznych518. 

Działania pilotażowe. 

Raporty podsumowujące poszczególne działania. 

Produkty 

(stan na dzień 

30.07.2020) 

Ilość materiałów szkoleniowych – 62 szt. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń – 10 ze strony UM WL. 

Liczba beneficjentów, którzy uczestniczyli w szkoleniach – 62 osoby. 

Liczba przeprowadzonych konsultacji – 20 konsultacji. 

Liczba maili propagująca ideę FIRECE – 250 maili. 

Źródło: materiały wewnętrzne w projekcie FIRECE. 

5. Dyskusja 

Istotnym efektem prowadzonych badań w projekcie FIRECE był wkład 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (UM WL) w stworzenie 

Training Course Structure. Badania wymagały stworzenia listy interesariuszy, li-

derów opinii i mediów w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), efektyw-

ności energetycznej (EE) oraz innowacyjnych instrumentów finansowych (IIF). 

Do sierpnia 2017 trwały prace nad dokumentem FIRECE _partnership_Sept2017. 

Następny badania desk research, były prowadzone w zakresie przygotowania 

materiałów do kursu on-line. Kurs on-line został podzielny na pięć podstawowych 

bloków tematycznych. Każdy blok składa się z kilku modułów, które koncentrują 

się na konkretnych tematach. Kurs szkoleniowy obejmuje 40 godzin. Aby wziąć 

udział w kursie on-line administrator musi utworzyć konto uczestnika (imię, na-

zwisko oraz adres e-mail). Uczestnik kursu on-line otrzymywał dane do logowania. 
 

                                                      
517 Kwestionariusz błędów rynkowych, dokument wewnętrzny w projekcie FIRECE. 
518 Methodology for the PA1 addressed to Public Authorities dokument wewnętrzny w projekcie FIRECE. 
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Rys. 2. Ilustracja głównych bloków tematycznych kursu on-line. 
Źródło: materiały wewnętrzne w projekcie FIRECE. 

Następnie w grudniu 2018 w UM WL zorganizowano warsztaty dla interesa-

riuszy w projekcie FIRECE Innovative Financial Instruments for Industry Low 

carbon energy transition in Central adresowane do koordynatorów i operatorów 

innowacyjnych instrumentów finansowych. Warsztaty tematyczne miały charak-

ter panelowy i miały na celu przedstawienie wiedzy zdobytej dzięki materiałom 

online wypracowanym w ramach projektu (40 godzinny kurs w języku angielskim 

z tematyki obejmującej zagadnienia: polityki i celów energetycznych UE; jak za-

rządzać planami energetycznymi; jak rozwijać (innowacyjne) instrumenty finan-

sowe; jak monitorować wpływ inwestycji publicznych oraz jak wspierać MŚP 

w inwestowaniu w efektywność energetyczną). Kurs ukończyło 10 uczestników 

ze strony UM WL. Podczas warsztatów został zaprezentowany postęp rzeczowy 

w projekcie oraz analiza i ocena studiów przypadków (case studies) dobrych prak-

tyk regionów partnerskich: Burgenland (AT), Emilia Romagna (IT), Praha Capital 

region (CZ). 

Kolejne zorganizowane w ramach badań w projekcie FIRECE to warsztaty te-

matyczne dla interesariuszy w projekcie FIRECE Innovating Financing To 

Support Low Carbon Energy Transition in Central Europe. Warsztaty zostały za-

adresowane do wybranych interesariuszy w celu zebrania niezbędnych danych do 

stworzenia przyjaznego dla użytkownika zestawu narzędzi oraz wzmocnienia za-

angażowania interesariuszy w działania pilotażowe. Podczas warsztatów zapre-

zentowano narzędzie i podręcznik użytkownika w wersji pilotażowej. Narzędzie 

to arkusz w programie Excel, w którym należało wprowadzić dane wejściowe do 

konkretnych komórek. Uczestnicy pracowali w grupach 3-4 osobowych przy sta-

nowiskach komputerowych. 
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Rys. 3. Ilustracja narzędzia pilotażowego. 
Źródło: materiały wewnętrzne w projekcie FIRECE. 

Prace badawcze w projekcie FIRECE polegały także na opracowaniu wytycz-

nych wspomagających władze regionalne i MŚP (metodologia i specyfikacja lo-

kalna oceny inwestycji publicznych w przemyśle)519. Zgodnie z wcześniej wypra-

cowanymi kryteriami oraz narzędziem, udział UM WL w opracowaniu procedur 

mających za zadanie wsparcie MŚP i podmiotów publicznych w ocenie planów 

inwestycji w energetykę przemysłową – przy zastosowaniu metody projektowej. 

W ramach badań zostały także zidentyfikowane podmioty lokalne, które należało 

zaangażować w działania FIRECE, zgodnie z lokalnymi potrzebami i praktyką520. 

Kluczowym elementem badawczym projektu FIRECE była praca nad doku-

mentem metodologia analizy ex-ante, a także praca nad dokumentem - Przewod-

nik dotyczący instrumentów finansowych wspierających wdrażanie planów ener-

getycznych. W ramach przygotowywania się do przeprowadzenia analizy ex-ante 

został opracowany oraz skonsultowany poprzez wszystkich partnerów projektu – 

Kwestionariusz niedoskonałości rynku. Kolejne zrealizowane kroki badawcze to 

                                                      
519 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014–2020, Załącznik nr 2 do uchwały XCII/1914/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 
19/11/2019, Lublin 2019; Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów ope-

racyjnych na lata 2014–2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018. 
520 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030), Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2014. 



305 

praca nad dokumentem: User Guide Tool to Assess Public Investment oraz nad 

dokumentem – Metodologia programu PA1 skierowanego do władz publicznych. 

W listopadzie 2019 zostało zorganizowane panelowe badania w celu zaanga-

żowania zainteresowanych stron z zamiarem przedyskutowania dotychczasowych 

doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów finansowych. Podczas spotka-

nia dokonano: oceny wykorzystania dotychczas stosowanych instrumentów finan-

sowych dostępnych dla instytucji zarządzających (perspektywa MŚP); prognozy 

możliwości wykorzystania nowych instrumentów finansowych dostępnych dla in-

stytucji zarządzających (perspektywa MŚP); oceny wartości dodanej stosowanych 

instrumentów finansowych (adresat MŚP); ocena spójności stosowanych instru-

mentów finansowych z innymi formami interwencji publicznej skierowanymi ry-

nek MŚP; oceny możliwości pomocy państwa w stosowanych instrumentach fi-

nansowych kierowanych do MŚP; oceny pozytywów i negatywów dotychczas 

stosowanych instrumentów finansowych adresowanych do MŚP; poprawy efek-

tywności instrumentów finansowych adresowanych do MŚP; zidentyfikowania 

problemów (nieprawidłowości) rynkowych pojawiających się w stosowanych in-

strumentach finansowych (z perspektywy MŚP); praktycznych przykładów nie-

doskonałości rynkowych utrudniających wprowadzenie lub funkcjonowanie in-

strumentów finansowych. 

W marcu 2020 zakończono pracę nad dokumentem Raport z analizy Ex-Ante. 

Ze strony polskiej, dla UM WL „Raport z analizy ex-ante” został opracowany 

przez eksperta zewnętrznego – Magdalenę Rzemieniak z Wydziału Zarządzania 

Politechniki Lubelskiej. Raport podsumowuje dostępne dane ujmując dane pier-

wotne oraz wtórne zewnętrzne i wewnętrzne na temat istniejących mechanizmów 

wsparcia finansowego na rzecz efektywności energetycznej, a także wykorzysta-

nia odnawialnych źródeł energii (OZE) w przemyśle wśród małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw w województwie lubelskim. Struktura 

analizy ex-ante jest adekwatna do opracowanych w projekcie FIRECE dokumen-

tów wewnętrznych, nawiązuje do Ex-ante assessment methodology for financial 

instruments for 2014-2020 Quick guide oraz Rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17/12/2013 ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Raport powstawał w okresie 

czerwiec – grudzień 2019 roku i dotyczy województwa lubelskiego. 
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Kolejnym etapem było oprac. przez Magdalenę Rzemieniak (eksperta ze-

wnętrznego w projekcie FIRECE) studium wykonalności w celu wdrożenia inno-

wacyjnego instrumentu finansowego. Zaproponowano trzy instrumenty finansowe. 

Instrumenty te mają dwie grupy docelowe. Po pierwszą są to mikroprzedsiębior-

stwa, drugą grupa małych i średnich przedsiębiorstw, w obu przypadkach funk-

cjonujące na terenie objętym RPO WL. Z uwagi na zróżnicowany zakres potrzeb, 

ale też różne oczekiwania odnośnie poziomu wsparcia, opracowane zostały trzy, 

alternatywne instrumenty finansowe: 

- dla małych i średnich przedsiębiorstw – instrument I: pożyczka + dotacja, 

- dla mikroprzedsiębiorstw – instrument II: pożyczka + dotacja oraz  

instrument III: pożyczka + dotacja + poręczenie. 

Wszystkie trzy instrumenty stosowane będą odrębnie dla Działania 4.2. oraz 

dla Działania 5.1, różnice dotyczyć będą natomiast maksymalnej wartości wspar-

cia, zgodnie z założeniami zapisanymi w „Szczegółowym Opisie Osi Prioryteto-

wych RPO WL”, oraz, ewentualnie, Instytucji Pośredniczącej – jeśli Instytucja Za-

rządzająca uzna za zasadne zaangażowanie różnych Instytucji Pośredniczących 

dla każdego z Działań. 

W ramach kolejnych prac projektowych opracowano autorki dokument planu 

przeniesienia/trwałości wypracowanych w ramach projektu rezultatów „Transfe-

rability plan”. Plan określa metodę przeniesienia/trwałości wypracowanych w ra-

mach projektu rezultatów na płaszczyznę pozaprojektową oraz możliwości ich 

wykorzystania po zakończeniu realizacji projektu). Ponadto plan ma na celu iden-

tyfikację wyników FIRECE, interesariuszy, aktorów, innych sektorów oraz in-

nych instytucji z poza obszaru (województwa), które mogłyby skorzystać z dzia-

łań wypracowanych w ramach projektu FIRECE. Przygotowano także materiał na 

obiegowe spotkanie Komitetu Monitorującego RPO, prezentację promująca OZE 

oraz EE na Wirtualne Dni Nauki (WDN). Elementem podsumowującym projekt 

FIRECE ze strony UM WL jest publikacja monografii pt.: „Kontekst rynkowy 

wdrożenia łączonych instrumentów finansowych w ramach projektu FIRECE”. 

Zagadnienia podjęte w monografii dotyczą instrumentów finansowych, analizy 

zawodności rynku oraz oceny nieoptymalnego poziomu inwestycji i potrzeb in-

westycyjnych, a także oceny wartości dodanej projektowanych instrumentów fi-

nansowych, analizy dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, propozycji 

strategii inwestycyjnej oraz studium wykonalności projektowanych instrumentów 

finansowych. Monografia powinna stanowić interesująca lekturę dla przedsiębior-

ców reprezentujących MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa, władz samorządowych, 

lokalnych, regionalnych oraz krajowych władz, organizacji wspierających biznes, 

sektorowych agencji, ekspertów zajmujących się tematyką efektywności energe-

tycznej i odnawialnych źródeł energii, ekspertów i liderów opinii zajmujących się  
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tematyką instrumentów finansowych, lokalnych, regionalnych, a także krajowych 

interesariuszy, dziennikarzy i reprezentantów mediów w zakresie OZE. Publika-

cja będzie dostępna w wersji drukowanej oraz elektronicznej (bezpłatnie). 

6. Podsumowanie 

Podjęte zagadnienia dotyczyły promocji instrumentów finansowych, analizy 

zawodności rynku oraz oceny nieoptymalnego poziomu inwestycji i potrzeb in-

westycyjnych, a także oceny wartości dodanej projektowanych instrumentów fi-

nansowych, analizy dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, propozycji 

strategii inwestycyjnej oraz studium wykonalności projektowanych instrumentów 

finansowych. Konieczność opracowania przedstawionego powyżej innowacyj-

nego instrumentu finansowego wynikała z dwóch przesłanek. Po pierwsze, wią-

zała się z decyzją o zastosowaniu instrumentu o charakterze zwrotnym, który 

umożliwia objęcie wsparciem większej ilości projektów i beneficjentów dzięki 

powrotowi kapitału do Instytucji Zarządzającej, a ponadto zapewnia większe, niż 

instrumenty bezzwrotne, efekty mnożnikowe. Z drugiej jednak strony w obrębie 

obu tych działań istniało istotne ryzyko braku dostatecznego zainteresowania pro-

gramem pożyczkowym, zaś przedsiębiorcy w pewnym zakresie deklarowali zain-

teresowanie wsparciem o charakterze dotacyjnym. W związku z tym zapropono-

wano stworzenie instrumentu finansowego połączonego z dotacją, która przezna-

czona byłaby na cele inwestycyjne (instrument mieszany). Celem wszystkich pla-

nowanych instrumentów finansowych była likwidacja luki w finansowaniu pro-

jektów z obszaru Działania 4.2 oraz Dziania 5.1. Celem tego pierwszego, w myśl 

„Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WL”521 jest realizacja zadań przy-

czyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu ener-

getyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Celem 

Działania 5.1. jest natomiast osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań 

w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu 

ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie ener-

gii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapo-

trzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach. 

 

 

 

 

                                                      
521 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020, Lublin, 19/11/2019. 
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Łukasz Hawrylak 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Prawa i Administracji 

Regulacje COVID-19 w przedmiocie prawnych form 

wsparcia innowacji  

Słowa kluczowe: prawne formy wsparcia innowacji, regulacje COVID-19, innowacyj-

ność, prawo krajowe, prawo unijne 

Streszczenie 

W czasach kryzysu, zgodnie z konsensem wypracowanym przez ekonomistów, pań-

stwo jest zobowiązane do podjęcia działań mających na celu zapobiegnięcie skutkom kry-

zysu i przyspieszenie powrotu do koniunktury gospodarczej. Szereg ustaw, znanych sze-

rzej pod nazwą ,,Tarczy antykryzysowej” został wprowadzony celem zapobieganiu skut-

ków pandemii COVID–19. Na uwagę zasługuje jednak w pierwszym względzie fakt wy-

rażenia intencji prawodawcy w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpie-

czeniach eksportowych. Jedna z naczelnych ustaw ,,Tarczy antykryzysowej” znowelizo-

wała przesłanki udzielenia przedmiotowego ubezpieczenia, warunkując ją wystąpieniem 

interesu RP, przez który rozumie się m.in. zwiększenie innowacyjności polskiej gospo-

darki. Nie należy przy tym zapominać, że powołany przepis ma na celu również walkę ze 

skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 

Nie ulega wątpliwości, iż innowacyjność stanowi jeden z czynników kluczowych roz-

woju gospodarki, wspierany przez państwo w formie pomocy publicznej. Regulacjami 

COVID-19 wprowadzono daleko idące zmiany w przyznawaniu kredytu na innowacje 

technologiczne dla MŚP. Przede wszystkim zniesiony został wymóg innowacyjności no-

wej technologii w skali kraju; obecnie wystarczy wykazanie innowacyjności na skalę 

przedsiębiorstwa. Wysokość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi obecnie do 

70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, czyli wydatków, które można sfinansować 

z premii technologicznej. Zniesiony został również górny limit samej premii, jak i posze-

rzono katalog wydatków kwalifikowanych. 

Wskazana pomoc publiczna jest pomocą publiczną w rozumieniu prawa unijnego. 

W świetle norm wspólnotowych, pomoc publiczna jest, co do zasady, zakazana, z uwagi 

na ochronę wspólnego rynku. Omawiana pomoc publiczna jest, co do zasady, zgodna 

z prawem Unii Europejskiej. 
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1. Znaczenie prawnych form wsparcia innowacji. 

Celem niniejszej pracy jest nakreślenie obrazu polskich regulacji prawnych doby 

pandemii COVID-19, mających nie tylko zapobiegać upadkowi przedsiębiorstw in-

nowacyjnych, ale również pobudzać innowacyjność całej polskiej gospodarki.  

Regulacje doby pandemii powinny przy tym, jak przyjmuje się w teorii eko-

nomii, skupiać się na zapobieganiu dotkliwym skutkom ekonomicznym ograni-

czenia aktywności ludzkiej w związku z pandemią oraz wyhamowaniu wzrostu 

gospodarczego, jak również długoterminowo w perspektywie kryzysu522. 

Wydaje się zatem, że w obliczu tak dotkliwej sytuacji, wspieranie innowacji 

stanowi swego rodzaju ,,luksus”, na który nie każdy sobie może pozwolić. Tym 

samym, jedynym rozsądnym wyjściem jest powrót do starych, sprawdzonych roz-

wiązań, a inwestowanie kapitału w ryzykowne przedsięwzięcia, w dobie słabną-

cego popytu i nieufności inwestorów nie jest dobrym pomysłem.  

Jednakże, pandemia koronawirusa uwidoczniła nowe kierunki, w których 

można podążać. Działalność innowacyjna jest ryzykowna, jednak stan pandemii wręcz 

zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, co zazwyczaj wiąże się z trudnościami. 

Nie należy jednak zapominać, że motorem wzrostu gospodarczego są innowa-

cje rozumiane nie tylko sensu stricto, ale również sensu largo. Niebagatelne zna-

czenie dla powodzenia takich inwestycji ma również odpowiednie otoczenie go-

spodarcze, w tym otoczenie prawne.  

Już w tym miejscu trzeba, w sposób szczególny podkreślić, iż innowacje mają 

pryncypialne znaczenie dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, które to zało-

żenie jest ogólne sformułowane jako cel Unii, a konkretyzowane w licznych dzia-

łaniach, zarówno samej Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich.  

W myśl założeń strategii Europa 2020, która zastąpiła Strategię Lizbońską, 

gospodarka unijna powinna realizować trzy priorytety: 

 wzrost inteligentny (gospodarka oparta na wiedzy), 

 wzrost zrównoważony, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu523.  

2. Regulacje COVID-19 w przedmiocie prawnych form wsparcia innowacji 

Przechodząc z kolei do omówienia regulacji krajowych, należy w pierwszej 

kolejności zwrócić uwagę na znowelizowane w okresie pandemii przepisy ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych524.  

                                                      
522 Por. zwłaszcza W. D. Nordhaus, P. A. Samuelson, Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2014, s. 
434 i nast. 
523 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PL (Europa 2020: 

strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, s. 6. [dostęp: 13.08.2020]. 
524 Tekst jedn.: Dz. U z 2018 r. poz. 1378, z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,u.u.e.”. 
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Stosownie bowiem do treści przepisu art. 6 ust. 3 u.u.e.525, na potrzeby niniej-

szej ustawy interes Rzeczypospolitej Polskiej oznacza wymierną korzyść dla Rze-

czypospolitej Polskiej wynikającą z konieczności zrównoważonego rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego, wzrostu lub utrzymania zatrudnienia, zwiększenia konku-

rencyjności lub innowacyjności gospodarki polskiej526. 

Wydaje się przy tym, iż powołany przepis konkretyzuje intencję ustawodawcy 

w odniesieniu do profesjonalnego obrotu gospodarczego, na co wskazują enume-

ratywnie wymienione przesłanki (jak również oczywiście zakres podmiotowy 

ustawy ograniczony do przedsiębiorców, co wynika z art. 6 ust. 1 u.u.e.). Ponadto, 

komentowany przepis znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do zakresu 

normowania przepisów u.u.e.527  

Nieograniczony zakres normowania ma bowiem przepis art. 1 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach, który głosi, iż fundacja może być ustanowiona dla 

realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów 

społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona 

zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, 

opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami528. Jest 

to oczywiste z uwagi na fakt, iż fundacje mogą działać w bardzo szerokim zakre-

sie, jednakże musi to być cel społecznie (publicznie) użyteczny, co wyraża także 

ratio legis wyodrębnienia fundacji jako osobnych uczestników obrotu prawnego. 

Na uwagę wskazuje jednak fakt przykładowego wyliczenia zastosowanego przez 

prawodawcę, co tym samym uzasadnia dokonanie dalszej konkretyzacji intencji 

ustawodawcy w przepisie art. 6 ust. 3 u.u.e. Należy przy tym zauważyć, iż wyda-

wałoby się tożsame pojęcie inwestycji celu publicznego odnosi się do celów lo-

kalnych lub ponadlokalnych529. 

Jak z powyższego wynika, zwiększenie innowacyjności stanowi zatem ży-

wotny interes państwa. Oczywiście, nie jest zasadnym interpolowanie powołanej 

definicji legalnej do innych działów prawa530, już z uwagi na eksplicytnie wyra-

żoną wolę ustawodawcy, jednak stanowi ona ważną wskazówkę interpretacyjną 

                                                      
525 Znowelizowany przez art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. 

zm., powoływanej dalej jako: ,,ustawa COVID”). 
526 Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.u.e., ubezpieczenie eksportowe może zostać udzielone mimo niespełnienia wymogu 
krajowych produktów i usług, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy: 

1) kontrakt został zawarty na okres kredytu poniżej dwóch lat; 

2) jest ono uzasadnione interesem Rzeczypospolitej Polskiej. 
527 Co expressis verbis wynika z zasad dobrej legislacji; por. § 150 ust. 1 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 
528 Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm. 
529 M. Oleś, Pojęcie inwestycji celu publicznego w polskim porządku prawnym, Internetowy Przegląd Prawniczy 

TBSP UJ” 2009, nr 2 (3), s. 45. 
530 Ustawodawca w licznych aktach normatywnych odnosi się jednak do szeroko pojętego interesu publicznego. 
I tak, jak postanowiono w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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w sprawie określenia statusu i znaczenia innowacyjności dla gospodarki oraz bytu 

samego państwa. Znaczenie prawidłowego zdekodowania intencji ustawodawcy 

pozostaje przy tym przedmiotem licznych wypowiedzi Trybunału Konstytucyj-

nego531. 

Przez odwołanie się do pojęcia interesu publicznego, ustawodawca stawia wy-

magania co do zgodności działań uczestników obrotu cywilnoprawnego z intere-

sem publicznym, rozumianym jednak odmiennie w zależności od przedmiotu re-

gulacji532. 

W tym kontekście, zasadne stają się działania prawodawcy, zmierzające do 

zagwarantowania wsparcia, zarówno dla dalszego rozwoju innowacyjności, jak 

również ratowania przedsiębiorców innowacyjnych, znajdujących się w trudnej 

sytuacji gospodarczej, spowodowanej pandemią COVID-19. 

W realizacji tegoż celu, w szeregu ustaw, określanych potocznie i zbiorczo 

mianem ,,Tarczy antykryzysowej”, znowelizowano formy wsparcia dla przedsię-

biorców, stosujących rozwiązania innowacyjne, a w szczególności: 

 kredyt na innowacje technologiczne oraz 

 gwarancje ,,Biznesmax”. 

Jak zaznacza się w doktrynie, ratio legis wprowadzenia do porządku prawnego 

instrumentów wsparcia przedsiębiorców, takich jak kredyt na innowacje techno-

logiczne jest rozwiązaniem problemu nieopłacalności finansowania rozwiązań, 

opłacalnych ekonomicznie, aczkolwiek w dłuższej perspektywie czasowej, co 

tym samym wiąże się z neutralizacją tak rozumianej zawodności wolnego 

rynku533. 

3. Kredyt na innowacje technologiczne 

Stosownie do treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przez kredyt techno-

logiczny rozumie się kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na 

realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany w formie pre-

mii technologicznej, do wysokości i na warunkach określonych w ustawie534. Pre-

                                                      
strzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), przez interes publiczny należy rozumieć uogól-

niony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 
społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Powołana ustawa odwołuje się przy tym, w art. 

2 pkt 5, do pojęcia inwestycji celu publicznego, które zostało skonkretyzowano w przepisie art. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 
531 Tak m.in.: uchwała TK z dnia 6 listopada 1991 r., W 5/91, LEX nr 25360; postanowienie TK z dnia 23 maja 

2000 r., Ts 116/99, LEX nr 40340). 
532 W tym kontekście por. zwłaszcza art. 151 § 1 oraz art. 3 in principio ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.). 
533 D. Głuszczuk, Kredyt technologiczny jako źródło finansowania innowacji, Przegląd Prawa Publicznego” 

2010, nr 7–8, s. 113. 
534 Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1402, z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,u.w.d.i.”. 
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mia technologiczna stanowi kwotę przyznawaną przedsiębiorcy przez Bank Go-

spodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w ustawie, na spłatę części ka-

pitału kredytu technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój na lata 2014–2020535. 

Kredyt udzielany jest przez bank kredytujący w związku z umową z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. Beneficjentem środków mogą być mikroprzedsiębiorcy 

oraz mali i średni przedsiębiorcy posiadający zdolność kredytową536. 

Należy przy tym zaznaczyć, iż atrakcyjność kredytu technologicznego dla 

przedsiębiorców przejawia się w udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajo-

wego premii technologicznej na spłaty części udzielanego kredytu, co stanowi do-

finansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa-

nych w perspektywie finansowej 2014–2020537. Ponadto, jak postanowiono w art. 

3 ust. 6 u.w.di., oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe 

niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych 

przez bank kredytujący. Warunki udzielania kredytu technologicznego, w szcze-

gólności prowizje i opłaty, również nie mogą być mniej korzystne niż warunki 

proponowane przy udzielaniu przez bank kredytujący innych kredytów inwesty-

cyjnych (art. 3 ust. 7 u.w.d.i.). 

Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie inwestycji technologicznej, która 

może polegać na zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na 

jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, proce-

sów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych pro-

duktów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uru-

chomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych pro-

duktów oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, 

procesów lub usług (art. 2 ust. 1 pkt 4 u.w.d.i.).  

W tym względzie ujawnia się największa zmiana w udzielaniu kredytu tech-

nologicznego, związanego z przepisami COVID-19. Dotychczasowe brzmienie 

przepisu zakładało bowiem, iż produkt powinien być innowacyjny na skalę kraju; 

aktualnie wymagany jest jedynie wymóg innowacyjności na skalę przedsiębior-

stwa538. Największym bowiem problemem pozostaje określenie skali, 

 

                                                      
535 Art. 2 ust. 1 pkt 11 u.w.d.i. 
536 Art. 3 ust. 1 u.w.d.i.; zob. art. 2 ust. 1 pkt 7, 8 i 13 u.w.d.i. 
537 Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm. Zob. również art. 8 ust. 3 u.w.d.i. 
538 W myśl przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.w.d.i., w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez przepis art. 37 
pkt 1 lit. a) ustawy COVID, przez inwestycję technologiczną rozumie się inwestycję polegającą na: 

a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub zna-

cząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, 
procesów lub usług albo 
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w jakiej dany produkt ma być innowacyjny. Podobnie postąpił ustawodawca wo-

bec definicji nowej technologii, gdzie również zniesiono wymóg innowacyjności 

na skalę kraju539. 

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie dostępu przedsiębiorców do 

środków przeznaczonych na wsparcie innowacji. Bezsprzecznym bowiem jest, iż 

w dobie kryzysu gospodarczego, przedsiębiorcy będą mniej chętnie wydatkować 

środki na badania, rozwój oraz na wdrażanie nowych rozwiązań. W tym celu, pra-

wodawca expressis verbis przyznaje, iż następuje swoista gradacja innowacji. 

Największe korzyści wynikają ze wspierania innowacji o znaczeniu krajowym, 

niemniej wskazane jest również wspieranie innowacji o mniejszym zasięgu, 

w celu stymulowania gospodarki.  

Realizacja pomocy publicznej, jaką jest kredyt na innowacje technologiczne 

przebiega w kilku etapach. W pierwszej kolejności przedsiębiorca składa wniosek 

o udzielenie kredytu do banku kredytującego, który bada zdolność kredytową po-

tencjalnego beneficjenta (art. 5 ust. 1 i 2 u.w.d.i.). W razie spełnienia powyższych 

przesłanek, bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu 

technologicznego lub wystawia promesę kredytu technologicznego.  

Następnie przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie premii technologicznej 

do Banku Gospodarstwa Krajowego. W razie pozytywnej oceny wniosku przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego, wyrażającej się w przyznaniu premii technolo-

gicznej, bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie kredytu 

technologicznego. 

Jak wspomniano wyżej, kredyt jest przeznaczony na realizację inwestycji tech-

nologicznej. Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej 

są wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, niezbędne 

do jej realizacji, enumeratywnie wymienione w art. 10 ust. 5, 6 i 6a u.w.d.i. 

Ustawa COVID znacznie rozszerzyła katalog przedmiotowych; wydatków (tzw., 

kosztów kwalifikowalnych”)540. W szczególności dodano do art. 10 ustawy, 

ustępy 6, który poszerza zakres kosztów kwalifikowalnych o wydatki ponoszone 

na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i pro-

jekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej, a także ust. 

6a, który do kosztów kwalifikowalnych zalicza koszty związane z uzyskiwaniem, 

walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, zwią-

zanych z inwestycją technologiczną. 

Ponadto, inwestycja technologiczna powinna być utrzymywana na obszarze, 

na którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia, 

                                                      
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 

ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, pro-
cesów lub usług. 
539 Art. 2 ust. 1 pkt 9 u.w.d.i. w zw. z art. 27 pkt 1 lit. b) ustawy COVID. 
540 Zob. art. 37 pkt 4 lit. c) ustawy COVID. 
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pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę promesy technologicznej (art. 4 ust. 4  

 

u.w.d.i.). Na szczególną uwagę zasługuje również fakt zniesienia limitu premii 

technologicznej, co oznacza, iż premia technologiczna może wynieść 100% war-

tości kredytu technologicznego541. 

Nie należy przy tym zapominać, iż przedmiotowa pomoc publiczna jest udzie-

lana przez Bank Gospodarstwa Krajowego542. Bank Gospodarstwa Krajowego jest 

bankiem państwowym543 oraz instytucją pośredniczącą, w rozumieniu art. 2 pkt 9 

oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020544. 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.z.r.p., wnioskodawcy, w przypadku negatywnej 

oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo 

wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakre-

sie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest, w przypadku negatywnego 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie promesy technologicznej rozpatruje Bank Go-

spodarstwa Krajowego (art. 55 pkt 2 u.z.r.p.). 

4. Gwarancje ,,Biznesmax” 

Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na wła-

sny rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręcze-

niowo-gwarancyjnych, zwanych ,,programami rządowymi”545.  

Rządowe programy poręczeniowo-gwarancyjne mogą przy tym stanowić po-

moc publiczną lub pomoc publiczną de minimis546. 

Gwarancje ,,Biznesmax” stanowią, co do zasady, pomoc de minimis dla sek-

tora MŚP, jednak mogą być udzielane również w formie pomocy publicznej. Za-

równo w jednym, jak i drugim przypadku, sens pomocy wyraża się w bezpłatnej 

                                                      
541 Art. 10 ust. 1 pkt 1 u.w.d.i. uchylony przez art. 37 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy COVID. Wedle brzmienia przepisu 

sprzed nowelizacji, premia technologiczna nie mogła przekroczyć 6 mln zł. 
542 Podstawowym aktem normatywnym regulującym działalność Banku Gospodarstwa Krajowego jest ustawa 
z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2144, z późn. zm., 

powoływana dalej jako: ,,u.BGK”). 
543 Art. 2 ust. 1 u.BGK w zw. z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.). 
544 Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 818, powoływana dalej jako: ,,u.z.r.p.”. 
545 Art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 122, z późn. zm.). 
546 Udzielanie gwarancji ,,Biznesmax” regulują: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. 

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kre-
dytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1165, z późn. 

zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospo-

darstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1166, z późn. zm.). 



318 

gwarancji spłaty kredytu, udzielanej z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia inno-

wacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój547. 

Maksymalna wysokość gwarancji wynosi 2,5 mln euro. Zniesiono również kata-

log kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

5. Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej 

Odnosząc dotychczasowe rozważania do norm prawa wspólnotowego, należy 

zauważyć, że wsparcie innowacji nie może przebiegać z zakłóceniem konkurencji 

wewnątrzwspólnotowej. Pomoc publiczna jest zatem, co do zasady, zakazana, 

z uwagi na ochronę wspólnego rynku. Jak głosi bowiem art. 107 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem innych postanowień prze-

widzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Człon-

kowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która za-

kłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsię-

biorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem we-

wnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Pań-

stwami Członkowskimi548. 

Dla uznania wystąpienia pomocy publicznej, konieczne jest łączne spełnienie 

czterech przesłanek, a to jeśli pomoc: 

1) jest udzielana w formie środków państwowych lub mogących być przypi-

sana państwu, 

2) ma charakter selektywny, 

3) jest udzielana na warunkach korzystniejszych od rynkowych, 

4) zakłóca konkurencję między Państwami Członkowskimi lub grozi jej za-

kłóceniem, przez co ma wpływ na wymianę handlową między państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej549. 

Jak widać z powyższego szkicu, w prawie wspólnotowym przyjmuje się nie-

zwykle szeroką definicję pomocy publicznej. Ratio legis tak sformułowanych 

przez prawodawcę europejskiego przepisów już w prawie pierwotnym, a konkre-

tyzowanych w prawie wtórnym, jest objęcie zakresem tak szerokiej definicji wszel-

kich działań, które mogłyby być niezgodnie z prawem, wykorzystywane przez państwa 

członkowskie do omijania tak ustanowionych regulacji. 

 

 

                                                      
547 Odnośnie szczegółowych warunków udzielania gwarancji ,,Biznesmax” przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego zob.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Przewodnik po kryteriach dostępu uprawniających do skorzystania 

z gwarancji spłaty kredytu (Biznesmax) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Pro-

gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Pobrane z: https://www.bgk .pl/przedsiebiorstwa/pore-
czenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/ [dostęp 13.08.2020]. 
548 Tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r. 
549 Ł. Czekański, P. Gajek, Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje, Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, Warszawa 2015, s. 58. 
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Jednakże, zakaz udzielania pomocy publicznej nie ma charakteru bezwzględ-

nego, bowiem przepis art. 107 ust. 3 TFUE przewiduje uprawnienie dla Rady 

(UE) do uznania za zgodne ze wspólnym rynkiem różnego rodzaju wsparcia, także 

innego od wymienionych w powołanym przepisie. 

W interesującym nas zakresie, wskazać należy, iż omawiana pomoc publiczna 

jest zgodna z rynkiem wspólnym, a to: 

1) premia technologiczna przeznaczona na spłatę części lub całości kredytu 

technologicznego, która stanowi: 

a) regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu art. 14 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu550, 

b) pomoc na usługi doradcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w ro-

zumieniu art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz  

c) pomoc dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz średnich 

przedsiębiorców na wspieranie innowacyjności w rozumieniu art. 28 rozporzą-

dzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

2) gwarancja ,,Biznesmax” stanowi: 

a) pomoc de minimis udzielaną przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis551 lub 

b) pomoc publiczną w rozumieniu art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014. 

Przedmiotowa pomoc publiczna jest zatem, co do zasady, zgodna z rynkiem 

wewnętrznym. 

6. Wnioski 

W niniejszej pracy dokonano analizy prawnych form wsparcia innowacji kre-

dytu technologicznego oraz gwarancji ,,Biznesmax” ze szczególnym uwzględnie-

niem regulacji COVID-19.  

Uważna analiza przepisów krajowych w dziedzinie pomocy publicznej ujaw-

nia, iż ustawodawca przywiązuje dużą wagę do problematyki wsparcia innowacji. 

Paradoksalnie, wsparcie innowacji nabiera szczególnego znaczenia w dobie pan-

demii i spowolnienia gospodarczego. Celem bowiem wszelkich działa stymulują-

cych gospodarkę oczywiście jest rozwój, a jednym z głównych czynników kon-

kurencyjności jest stosowanie innowacyjnych technologii. 

Przepisami ustawy COVID wprowadzono wiele rozwiązań, które mają upro-

ścić procedurę otrzymywania wsparcia w formie pomocy publicznej. Na szcze-

gólną uwagę, w obliczu trudności definicyjnych, zasługuje zmniejszenie przez 

                                                      
550 Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., powoływane dalej jako:,, rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014”. 
551 Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r. 
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ustawodawcę wymogów co do stopnia innowacyjności wspieranych projektów. 

Dotychczasowa definicja innowacyjności wiązała się bowiem z koniecznością 

wykazania innowacyjności produktu na skalę kraju. Znowelizowanie przez usta-

wodawcę pryncypialnych przesłanek, od których uzależnione jest przyznanie 

wsparcia, poprzez objęcie zakresem pomocy publicznej również innowacji na 

znacznie mniejszą skalę (nawet przedsiębiorstwa), należy odczytywać jako wy-

raźną wolę ustawodawcy do wspierania wszelkich przejawów innowacyjności 

i przedsiębiorczości, w obliczu trudności gospodarczych w dobie kryzysu i du-

żego ryzyka podejmowanych działań rozwojowych. 

Działania polskiego prawodawcy wpisują się również w ogólną politykę Unii 

Europejskiej odnośnie innowacji, wyrażającą się w postulacie inteligentnego roz-

woju. Nie można jednak uznać, iż prawodawca europejski dopuszcza dowolność 

w udzielaniu przez Państwa Członkostwie pomocy publicznej, nawet na wsparcie 

innowacji. Podkreślenia bowiem wymaga, iż pomoc ta musi być udzielana w spo-

sób przejrzysty i z poszanowaniem odnośnych norm prawa unijnego. 
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Streszczenie 

Obszary wiejskie zajmują w Polsce ponad 93% powierzchni kraju, dlatego panuje po-

wszechna opinia, że rolnictwo jest integralną częścią całej gospodarki. Spełnia ono wiele 

ważnych funkcji, które mają znaczący wpływ na jakość życia społeczeństwa. Najważniej-

sze wśród nich to: produkcyjna, ekologiczna i krajobrazowa. Zrozumienie tej oczywistej 

prawdy jest kluczem do wszelkich działań promujących jego pożądany rozwój. Niedoro-

zwój obszarów wiejskich rodzi potrzebę poszukiwania i wprowadzania nowych rozwią-

zań, koniecznych między innymi do sprawnego funkcjonowania działalności rolniczej 

i stawienia czoła globalnej konkurencji. Innowacje, zwłaszcza w zakresie modernizacji 

gospodarstw, prowadzące społeczeństwo wiejskie do wyższego awansu cywilizacyjnego, 

warunkują tym samym jego trwały rozwój. Dążenie do lepszego wykorzystania istnieją-

cego potencjału, m.in. pracy, wiedzy i kapitału, a jednocześnie stwarzanie nowych form 

przewagi konkurencyjnej przez nakłady finansowe na działania prorozwojowe, tj. ak-

tywny marketing, badania, rozwój, edukację, szkolenia oraz opracowywanie skutecznych 

metod w tym zakresie, jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Dlatego też, coraz częściej 

słyszy się wypowiedzi, że innowacja stanowi dla rolnictwa solidną podstawę trwałego 

wzrostu gospodarczego oraz szansę na poprawę przede wszystkim w zakresie warunków 

życia na wsi, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i społecznym. Znalazło to odzwier-

ciedlenie w polityce Unii Europejskiej, która sprzyja rozwojowi procesów innowacyjno-

ści. Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia istoty mechanizmu budowania pro-

cesu innowacyjności na obszarach wiejskich i licznych problemów, jakie spotykają rol-

nicy przy wdrażaniu tego systemu oraz wskazanie, w jaki sposób można wykorzystać 

środki z Unii Europejskiej dla wspierania tego procesu. 

1. Wstęp 

Innowacje można rozpatrywać w szerszym i węższym ujęciu. W pierwszym 

z nich oznaczają one twórcze przekształcenia tudzież inspiracje, nie tylko w sys-
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temach społecznych i gospodarczych, ale przede wszystkim w technice i przyro-

dzie552. Terminem tym można zatem obejmować wszelkie celowe zmiany, w tym 

także nowe ruchy społeczne i kulturowe. Przedmiotem niniejszych rozważań są 

innowacje w ujęciu węższym, które odnoszą się do postępowych zmian, polega-

jących na zastępowaniu istniejących stanów nowymi, pozytywnie ocenianymi 

w świetle kryteriów danej organizacji (którą może być także gospodarstwo rolne), 

polepszające warunki jej funkcjonowania na rynku i w otoczeniu oraz przyczy-

niające się do jej rozwoju i postępu w gospodarowaniu. 

2.  Innowacyjność obszarów wiejskich w Polsce  

Innowacje w rolnictwie mogą mieć miejsce we wszystkich płaszczyznach do 

których należą:  

1) wprowadzenie na rynek nowego produktu,  

2) wprowadzenie nowej techniki produkcji,  

3) otwarcie nowego rynku zbytu, 

4)  zdobycie nowych źródeł surowców,  

5) nowa organizacja jakiegoś przemysłu. 

 W rolnictwie polskim wprowadzenie na rynek nowego produktu jest ko-

nieczne, aby sprostać wymaganiom współczesnej konkurencji. Przykładem może 

być miskant olbrzymi, który może pełnić rolę produktu proekologicznego. Jest 

stosunkowo mało znaną w rolnictwie rośliną energetyczną, która nie wymaga spe-

cjalnych uwarunkowań glebowych. W Europie jest coraz częściej wykorzysty-

wany do pokrycia zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. W po-

wszechnej opinii praktyków, w warunkach, w jakich obecnie funkcjonuje rolnic-

two, wzrost wydajności działalności rolniczej uzyskujemy przez stosowanie no-

woczesnych technik ochrony roślin w połączeniu z nowymi metodami hodowli. 

Zatem, takie działania są zasadne, aby z powodzeniem konkurować na rynkach 

międzynarodowych. Polskie rolnictwo produkuje więcej niż wynoszą potrzeby 

naszego kraju. Dlatego, szukanie i otwieranie nowych rynków zbytu jest pożą-

dane, tym bardziej, że istnieje wiele krajów, gdzie wzrasta zapotrzebowanie na 

żywność, np. Chiny, Indie. Podstawowym kanałem umożliwiającym polskim rol-

nikom zbyt produktów rolnych jest przede wszystkim rynek Unii Europejskiej. 

W przypadku pozyskiwania nowych źródeł surowcowych dobrym przykładem 

jest uprawa rokitnika zwyczajnego, którego owoce, oprócz licznych tradycyjnych 

zastosowań z powodzeniem mogą być wykorzystane np. do produkcji dżemów. 

Innowacja może być również rozumiana na dwa sposoby − jako proces, bądź jako 

wynik pewnego procesu. Zatem, analizując omawiane zagadnienie warto zwrócić 

                                                      
552 Chechelski.Grochowska, Potencjalne scenariusze rozwoju innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym po 
2020 r., Wydawnictwo Instytut Ekonomiki i Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2017, s. 43. 
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uwagę na to, że nie chodzi tutaj tylko o zasadniczą konieczność usprawnienia me-

tod produkcyjnych, lecz także o celową pomysłowość, twórczość, odnoszącą się 

do wszelkiej działalności rolniczej i nierolniczej. Innowacja spełnia w rolnictwie 

wiele ważnych funkcji; między innymi poprzez stałe unowocześnianie produktów 

rolnych przyczynia się w znacznym stopniu do poprawy ich jakości. Z innowa-

cyjnością wiąże się również pewna forma kontroli, gdyż pomaga ona organizacji 

dotrzymania kroku konkurentom na dość trudnym rynku rolniczym. Jej podstawą 

są pomysły i koncepcje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych oraz ze-

spół działań podnoszących jakość sił wytwórczych, wprowadzających nowe tech-

nologie i nowoczesne metody produkcji, warunkujące rozwój, uwzględniające 

jednocześnie korzyści potencjalnych konsumentów. W obecnych warunkach 

współzawodniczenia na rynku produktów rolnych innowacyjność i jakość oferty 

to warunek niezbędny dla uzyskania przewagi konkurencyjnej w działalności rol-

niczej553. Jego definicja napotyka na szereg problemów, gdyż jego wieloaspekto-

wość, a więc projektowanie, realizacja, adaptacja i wykorzystanie nowego pro-

duktu/metody jest działaniem, które w swej istocie podlega ciągłym zmianom 

i wahaniom (specyfika działalności rolniczej)554. Można jednak powiedzieć, że 

proces innowacji w rolnictwie obejmuje całokształt prac badawczo-rozwojowych, 

związanych z tworzeniem i rozwijaniem idei innowacyjnej, który na ogół kończy 

się wdrożeniem innowacji w tej sferze gospodarowania. Niejednokrotnie, badając 

ten proces można również spotkać termin „działania innowacyjne”, pod którym 

rozumie się szereg zamierzonych, celowych i świadomych działań podmiotów in-

dywidualnych lub zbiorowych, podejmowanych w celu uzyskania innowacji lub 

ich dalszego wdrożenia i upowszechnienia. Publiczne rolnicze organizacje dorad-

cze podejmują w zakresie tych działań upowszechnianie innowacji na obszarach 

wiejskich555. Zatem, procesy innowacyjne spełniają w rolnictwie te same funkcje, 

jak w innych gałęziach gospodarki, lecz przy wdrażaniu nowości musi być brany 

pod uwagę przede wszystkim ich specyficzny i unikalny charakter. 

2.1. Upowszechnienie procesu innowacji w rolnictwie 

Współczesna gospodarka rynkowa wymusza stosowanie innowacji na obsza-

rach wiejskich. Taka sytuacja związana jest z aktualnymi formami konkurencji 

rynkowej, gdzie można uzyskać przewagę nie tylko cenową, ale również wynika-

jącą ze stosowania przede wszystkim nowych koncepcji innowacyjnych. Koniecz-

ność stosowania i poszukiwania nowych rozwiązań wynika również z licznych 

uwarunkowań rolniczych, do których należą: − uwarunkowania klimatyczne, − 

                                                      
553 Spielman. Birner. How innovative is your agriculture Waszyngton: The International Bank for Reconstruction 

and Development, The World Bank. 2008, s. 32. 
554 Borshchevski. Krupin, Maksymenko. Rozwój i innowacje w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy w świetle 

procesów transformacyjnych Wyd., PAN, Warszawa 2016, s. 61-70 
555 Chyłek. Kopiński. Madej. Matyka. Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce, Wydawnic-
two Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty), Warszawa 2017, s. 56. 

https://integro.uph.edu.pl/integro/search/description?q=Instytut+Technologiczno-Przyrodniczy+%28Falenty%29.+Wydawnictwo.+Wydawca%2C+nak%C5%82adca+%28publisher%29&index=7
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uwarunkowania ekonomiczne, − zapotrzebowanie wynikające z preferencji kon-

sumenckiej, − poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu556. Nie wydaje się 

już ulegać wątpliwości, że wszystkie motywacje zmierzające do wdrażania inno-

wacyjności na obszarach wiejskich, przede wszystkim w zakresie wszelkich dzia-

łań modernizujących gospodarstwa rolne, a tym samym wspierające rozwój pol-

skiego rolnictwa, są zasadne i konieczne557. Gospodarstwo rolne, chcąc zajmować 

wysoką pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym, musi mieć wdrożony 

wysoki poziom innowacji, czyli stosować instrumenty zarządzania innowacyj-

nego. Proces innowacji stanowi zinstytucjonalizowany mechanizm tworzenia, 

rozwijania i promowania nowych pomysłów i rozwiązań oraz zapewnia gospo-

darstwu stałą działalność proinnowacyjną, ułatwiając szybkie, elastyczne reago-

wanie na sygnały i wyzwania z rynku558. W zarządzaniu tym konieczne jest po-

dejście strategiczne, dzięki któremu przedsiębiorstwo rolnicze rozwiązuje swoje 

problemy perspektywicznie, stymulując tworzenie możliwości i jednocześnie za-

pewniając sobie wymierne sukcesy na rynku. Formułowanie strategii innowacyj-

nej wiąże się z kreatywnością rolników, którzy powinni być zaangażowani w ten 

proces poprzez stałą współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego (np. Centrum 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie), jak również innymi instytucjami 

samorządowymi, mającymi realny wpływ na funkcjonowanie rolnictwa559. Brak 

przyjęcia odpowiedniej strategii może spowodować znaczne opóźnienie lub za-

niechanie wdrażania konkretnych działań innowacyjnych na obszarach wiejskich. 

Takie działania są poparte wynikiem prac badawczych wielu ludzi, zajmujących 

się rozwojem obszarów wiejskich. Wdrożenie konkretnych procesów innowacyj-

nych wymaga znajomości pewnych zagadnień z różnych dziedzin wiedzy (np. 

marketingu, zarządzania, organizacji), której niestety brak większej części rolni-

ków. W pozyskiwaniu wiedzy należy brać pod uwagę między innymi bogaty do-

robek jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni itp. Jednocześnie, ważnymi źró-

dłami wiedzy dla rolników mogą być również nowoczesne rozwiązania, generu-

jące określone inspiracje, np. idee, pomysły, koncepcje, przyspieszające rozwój 

obszarów wiejskich. Źródłem wiedzy rolniczej są przede wszystkim szkolenia, 

warsztaty i praktyki, których celem jest podwyższanie świadomości rolników. Jak 

                                                      
556 Wiatrak. Issues of a university advisory system for regional development. International Journal of Contempo-
rary Management 4: 75-89. 2015, s. 67. 
557 Ginter. Kałuża. Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Wyd., Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, s. 89–92. 
558 Hill. Policy for Countryside Problems. Dynamism and Government Policy. London: The Institute of Economic 

Affairs, 39-115. 2005, s. 72. 
559 Łyżwa. Innovation in the Agri-food Sector on the Example of the Economy of Poland and Ukraine. Problems 
of World Wyd.,Agriculture, 19(2), 2019, s. 119–122. 
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wynika z autopsji, sposób wdrożenia innowacji wymaga starannego przygotowa-

nia, ponieważ proces ten scala ze sobą trzy sfery: naukę, technikę, produkcję560. 

Działania te wzajemnie się przenikają, dlatego też wprowadzanie instrumentów 

innowacyjnych napotyka na wiele utrudnień. Rolnicy muszą uświadomić sobie, 

że wprowadzenie nowych działań jest rezultatem trudnych prac w obszarze pro-

cesu innowacyjnego, przez które rozumie się całokształt rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych. Proces innowacyjny, wraz z odpowiednią 

strategią musi stanowić skuteczną metodę i stabilną siłę generowania wzrostu, 

chociaż na samym początku może spotkać się z pewną destabilizacją w działalno-

ści rolniczej. Dotychczasowe doświadczenia praktyków wskazują na pewną pra-

widłowość, mówiącą o tym, że wśród licznych problemów występujących na po-

czątku wprowadzania procesu innowacji jednym z bardziej istotnych jest opór 

przed jej wprowadzeniem. Dlatego ważne jest uświadomienie rolnikom realnych 

korzyści ze stosowania tego procesu, do których należą między innymi: stabilna 

siła generowania wzrostu, tworzenie podstawowych wielkości gospodarczych, 

zwiększona dochodowość działalności rolniczej, organizacja przyszłych kierun-

ków działalności obszarów wiejskich. Znaczenie wdrażania procesu innowacji dla 

obszarów wiejskich, przy dzisiejszej dynamice i globalizacji, jest oczywiste 

w aspekcie konieczności sprostania wymogom współczesnej konkurencji. Zarzą-

dzający gospodarstwami powinni automatycznie wykrywać i rozumieć sens 

wprowadzania innowacji, jednocześnie kreując podstawowe warunki, sprzyjające 

tworzeniu się nowych wartości561. 

3. Instrumenty wspierające działalność rozwoju obszarów wiejskich 

a procesy innowacyjne 

Pomyślny przebieg procesów innowacyjnych pozwala nie tylko na osiągnięcie 

sukcesów technologicznych, ekonomicznych, społecznych, ale również dobrze 

wpływa na świadomość rolników − kreując odpowiedni poziom obszarów wiej-

skich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został opraco-

wywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fun-

dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonaw-

czych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program 

                                                      
560 Sikorska. Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Wyd., Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, 

2015, s. 98. 
561 Stolze. Lampkin. Policy for Organic Farming: Rationale and Concepts. Food Policy nr 34,.71. 2009, s. 237–240 
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jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególno-

ści poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wyko-

rzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określo-

nych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględ-

nieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym 

PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone za-

rządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównowa-

żony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Łączne środki publiczne przezna-

czone na realizację PROW 2014-2020 wyniosły 13 513 295 000 euro, w tym: 8 

598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego. 

W ramach PROW 2014-2020 są realizowane łącznie 15 działań562. Pomoc finan-

sowa ze środków Programu jest skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor 

ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obsza-

rów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. 

Instrumenty pomocy finansowej mają na celu przede wszystkim rozwój gospo-

darstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych go-

spodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przeka-

zujących małe gospodarstwa rolne). Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzro-

stu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finan-

sowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze563. W ramach po-

prawy organizacji łańcucha żywnościowego funkcjonuje wsparcie inwestycji 

związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój 

grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środ-

ków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów 

rolnych, cały czas prowadzona jest w ramach PROW-u 2014–2020 wsparcie na 

rzecz budowy targowisk. Prowadzona jest cały czas kontynuacja wsparcia pozwa-

lającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wy-

stąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie 

nowego zakresu, którego celem jest ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu 

zdarzeniami564. Nowym działaniem prowadzonym w ramach wsparcia ze środ-

ków Unijnych jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej 

produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym 

wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności są finansowane w ramach 

działań rolno-środowiskowo - klimatycznych i zalesień565. Kontynuowane dalej 

                                                      
562 Mauerhofer . Hubacek. Coleby. From polluter pays to provider gets: distribution of rights and costs under 

payments for ecosystem services, Ecology and Society nr 18(4): 41. 2013, s. 72. 
563 Stolarska. Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996–2006. 
Wyd., Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa, 2010, s. 457–460. 
564 Tyburski. Żakowska. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Warszawa: SGGW. 2007, s.87. 
565 Wójcik. Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce. Innowacyjność obszarów 
wiejskich, XLIX, 1, 161–168. 2011, s.161-163. 
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są płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wspar-

cie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospo-

darstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanie-

czyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego. W celu zapewnienia zrów-

noważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane są działania przyczynia-

jące się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie 

infrastruktury technicznej, które są realizowane zarówno w ramach odrębnych 

działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych 

Strategii Rozwoju (Leader) wzmacnia realizację oddolnych inicjatyw społeczno-

ści lokalnych. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014-2020 dofinanso-

wanych zostało około 200 000 gospodarstw rolnych, utworzono około 22 000 no-

wych miejsc pracy oraz powstało blisko 2 000 grup producentów. Istotnym ele-

mentem wsparcia są również działania na rzecz odtwarzania, ochrony i wzboga-

cania ekosystemów. Zakłada się, że wsparcie w ramach PROW 2014-2020 za-

pewniło realizacje praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu na obszarze 19% 

użytków rolnych w Polsce566. Pomyślny przebieg procesów innowacyjnych po-

zwala nie tylko na osiągnięcie sukcesów technologicznych, ekonomicznych, spo-

łecznych, ale również dobrze wpływa na świadomość rolników − kreując odpo-

wiedni poziom obszarów wiejskich. Wiedza i umiejętności rozstrzygają o tempie 

ogólnego rozwoju, a przede wszystkim wpływają na stopień wdrożenia innowacji, 

warunkując rozwój obszarów wiejskich. Rozwój obszarów wiejskich to proces 

kierowanych zmian, które przechodzą od form lub stanów prostszych, mniej do-

skonałych, do form lub stanów bardziej złożonych, doskonalszych pod każdym 

względem567. Rozwój obszarów może być rozpatrywany w aspekcie rozwoju jed-

nej lub wielu ich funkcji, czyli jako jednofunkcyjny i wielofunkcyjny. Podnosze-

nie kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy w znacznej mierze pozwala uniknąć 

ubóstwa i żyć mądrzej. Realizacja PROW 2014-2020 zmienia charakter nie tylko 

polskiej wsi, ale ma również wpływ na całokształt Polski, szczególnie po procesie 

integracji, której zasadniczym działaniem jest odpowiednio ukształtowana struk-

tura obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest poważnym 

inicjatorem zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich, która przez swój cha-

rakter prorozwojowy znacznie przyspiesza działania innowacyjne, równocześnie 

uświadamiając, że brak zmian w podejściu do ustawicznego uzupełniania wiedzy 

powoduje zastój w rozwijaniu sektora rolniczego, a w konsekwencji słabszą po-

zycję rolników w konkurowaniu na rynkach globalnych568. Reasumując, pomoc  

                                                      
566 Adamowicz. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w 
ramach polityki rolnej, Wyd., SGGW Warszawa, 2014, s. 44 
567 Toczyński. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Wyd. Powszechny Spis Rolny Warszawa: GUS 2013, s. 55-57. 
568 Fygiel. Rynki rolne i żywnościowe w dobie innowacji cyfrowych, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 
2019, s.121-124. 
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zaproponowana przez Unię Europejską jest znaczącym krokiem w procesie wdra-

żania innowacji, chociaż niewątpliwie napotyka na wiele barier, skutecznie opóź-

niających wprowadzenie jej programów569.  

 

4.   Wnioski 

Przeprowadzona w toku opracowania analiza szerokiego kontekstu uwarunkowań 

procesu wdrażania innowacji na obszarach wiejskich pozwala na sformułowanie 

następujących podstawowych wniosków:  

1) Wysokiemu poziomowi konkurencji w strukturach Unijnych nie sprosta 

rolnik o niskim wykształceniu i braku podstawowej wiedzy z zakresu 

wdrażania innowacji.  

2) Osoby zaangażowane w działalność rolniczą muszą mieć jasno sformuło-

wane cele, jak wykorzystać środki finansowe pochodzące z budżetu i Unii 

Europejskiej.  

3) Rolnicy poważnie traktujący swoją misję powinni z własnej woli korzystać 

z pomocy i wiedzy ośrodków doradczych. Bez zmian w świadomości ludzi 

zajmujących się rolnictwem, czyli ustawicznego kształcenia, nie ma szans 

na jakąkolwiek poprawę w rozwoju i modernizacji rolnictwa, czy podno-

szeniu jakości produktów rolnych.  

4) W wielu gospodarstwach niepełne wykorzystanie zasobów ziemi i zgroma-

dzonego majątku produkcyjnego z powodu niskiego poziomu technicznego 

i ograniczonego ilościowo parku maszyn i urządzeń rolniczych wymusza 

potrzebę wprowadzenia innowacji. Polskie rolnictwo, które ma słabe nasy-

cenie postępem biologicznym, technicznym i organizacyjnym, samo sku-

tecznie opóźnia procesy innowacyjne, automatycznie hamując swój roz-

wój.  

Zatem, o skali zastosowań i zakresie obszarowym rozwiązań innowacyjnych 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poza uwarunkowaniami ekonomicz-

nymi, organizacyjnymi i legislacyjnymi, będzie decydował przede wszystkim 

czynnik ludzki, który ze zwykłego niezaradnego rolnika ukształtuje przedsię-

biorcę, gotowego przyjąć procesy innowacyjne i wcielić je w życie. Wobec 

tego można stwierdzić, że rozwój terenów wiejskich to zagadnienie wielowy-

miarowe i dość skomplikowane, natomiast wdrażanie innowacji to tylko jeden 

wybrany aspekt spośród innych problemów, uciążliwych dla polskiego rolnic-

twa − promujący jego pożądany rozwój. Pomyślny przebieg przeprowadzenia 

procesów innowacyjnych to nie tylko uzyskiwanie pożądanych efektów w skali 

                                                      
569 Gabińska. Uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 
Białystok, 2013, s. 47-59. 
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technologicznej, ekonomicznej, społecznej, ale przede wszystkim kształtowa-

nie odpowiedniej kultury agrosystemu. Niewątpliwie inspiracją do propagowa-

nia wyżej wymienionych działań stała się akcesja do Unii Europejskiej, która 

pobudziła działania zmierzające do wdrażania procesów innowacyjnych na ob-

szarach wiejskich.  
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Rolnictwo ekologiczne w Polsce i jego perspektywy rozwoju  

Słowa kluczowe: ekologia, rozwój, rolnictwo,  

Streszczenie 

W artykule wyjaśniono istotę rolnictwa ekologicznego. Zwrócono uwagę na aktualny 

stan rolnictwa ekologicznego w Polsce, wskazano problemy, z jakimi borykają się produ-

cenci żywności ekologicznej. Przedstawiono strukturę wielkości gospodarstw ekologicz-

nych w Polsce, na przełomie lat 2006-2016, wskazując na znaczne ich rozdrobnienie. 

Zwrócono uwagę na wzrastający popyt na żywnościowe produkty ekologiczne oraz nie-

dostosowanie podaży do popytu. Wskazano także na konieczność wprowadzenia zmian 

w polskim rolnictwie ekologicznym.  

1. Wstęp 

Głównym celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że rolnictwo ekolo-

giczne ma pożądany wpływ na środowisko, człowieka oraz całe społeczeństwo, 

a jego dalsza popularyzacja w Polsce jest szansą na znaczne przyspieszenie roz-

woju polskiej wsi. Rolnictwo nieinwazyjne w Polsce rozwija się bardzo dyna-

micznie i dalsze propagowanie tej formuły działalności rolniczej jest najlepszą 

z możliwych rekomendacji dla produkcji żywności w Polsce w kolejnych latach. 

2. Podrozdział Istota rolnictwa ekologicznego i rynek żywności ekolo-

gicznej na świecie 

W ciągu pierwszej dekady XXI wieku nastąpił, nigdy wcześniej nieodnoto-

wany, wzrost wielkości rynku żywności ekologicznej na świecie. Coraz większe 

zainteresowanie konsumentów ekożywnością – głównie w Stanach Zjednoczo-

nych i w krajach Unii Europejskiej – było wynikiem między innymi paniki, nasi-

lonej faktem wykrycia u zwierząt kolejnych chorób (tzw. choroby wściekłych 

krów czy świńskiej grypy), pojawienia się ryzyka zakupu nieprawidłowo oznako-

wanej żywności modyfikowanej genetycznie (GMO), wzrostu świadomości zdro-

wotnej konsumentów oraz coraz większej dbałości społeczeństwa o środowisko 

naturalne i dobrostan zwierząt. Stąd żywność ekologiczna z roku na rok stawała 

się coraz bardziej ceniona przez konsumentów, a rolnictwo ekologiczne w XXI 
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wieku zaczęło stanowić najprężniej rozwijający się model gospodarowania w ob-

szarze produkcji rolnej570. Jedną z najważniejszych instytucji dbających o rozwój 

rolnictwa ekologicznego na świecie jest Międzynarodowa Federacja Rolnictwa 

Ekologicznego (International Foundation of Organic Agriculture Movements – 

w skrócie IFOAM). Określiła ona cztery zasady, na których powinno się opierać 

rolnictwo ekologiczne. Są to: zasada zdrowotności, zasada ekologii, zasada spra-

wiedliwość i zasada troskliwości571. Zasada zdrowotności stanowi, iż rolnictwo 

ekologiczne ma na celu zwiększanie zdrowotności gleby, roślin, zwierząt, czło-

wieka i Ziemi, jako elementów niepodzielnej jedności. Zdrowie każdej jednostki 

oraz społeczności nie może być oddzielone od zdrowia ekosystemów – zdrowa 

gleba wydaje zdrowe płody, które są pokarmem zdrowych zwierząt i ludzi. Mając 

to na względzie, rolnictwo ekologiczne winno unikać stosowania sztucznych na-

wozów, pestycydów i szkodliwych dodatków do żywności, które mają negatywny 

wpływ na szeroko rozumianą zdrowotność. Zasada ekologii umiejscawia niein-

wazyjne rolnictwo w strukturach żyjących systemów ekologicznych, przez co 

możliwe jest zachowanie lokalnej równowagi przyrodniczej. Ekologiczną równo-

wagę osiąga się poprzez projektowanie takich systemów gospodarowania, które 

nie obciążają nadmiernie środowiska, w tym pozwalają na utrzymanie siedlisk 

dziko bytujących gatunków oraz podtrzymywanie genetycznej i rolniczej różno-

rodności. Według zasady sprawiedliwości, rolnictwo ekologiczne jest kształto-

wane w oparciu o takie relacje, które gwarantują godne życie ludzi we wspólnym 

środowisku. Sprawiedliwość rozumiana jest tutaj jako równość, szacunek, god-

ność i służebność wobec świata, w środowisku, w którym żyje się wespół z in-

nymi ludźmi i innymi istotami żyjącymi572. Zasada sprawiedliwości wymaga 

także zapewnienia zwierzętom warunków bytowych dostosowanych do ich fizjo-

logii, naturalnych zachowań i potrzeb. Ostatnia z wymienionych zasad – zasada 

troskliwości – nakazuje, aby rolnictwo ekologiczne było prowadzone przezornie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i dobrostan współczesnych i przy-

szłych pokoleń oraz za równowagę przyrodniczą w środowisku, co jest zgodne 

z realizacją wszystkich wcześniej wymienionych zasad573. Przezorność i poczucie 

odpowiedzialności mają kluczowe znaczenie w doborze metod zarządzania, okre-

ślaniu kierunków rozwoju i wyborze technologii w rolnictwie ekologicznym. 

 

 

                                                      
570 W. Gotkiewicz, R. Szafranek Ecological farms as an element of the agricultural production market. Economic 

Sci., 2, 2009, s. 30–39. 
571 A. Jasiulewicz, Motywy i bariery zakupu i konsumpcji żywności ekologicznej. Roczniki Naukowe SERiA, t. 
XIV, z. 5, s. 87–90. 2012 
572 J. Tyburski, S. Żakowska-Biemas, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa. 2014, s. 69 
573 W. Łuczka-Bakuła, Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów. „Wieś i 
Rolnictwo”, nr 2, 2009, s. 178. 
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2.1. Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce  

Rolnictwo jest ważnym elementem polskiej gospodarki, ale wciąż boryka się 

z wieloma problemami, z których najważniejsze to zacofanie modernizacyjne go-

spodarstw, wysokie bezrobocie wśród mieszkańców wsi oraz niepewność docho-

dów z rolnictwa. Polskie rolnictwo wymaga więc daleko idących przeobrażeń, 

a rolnictwo ekologiczne jest jedną z najatrakcyjniejszych dróg prowadzących do 

zbudowania silnego i zdrowego rolnictwa oraz poprawienia sytuacji ekonomicz-

nej ludności wiejskiej w Polsce. Podjęcie przez rolników ekologicznego sposobu 

gospodarowania nie oznacza oczywiście odrzucenia postępu technicznego, a jest 

wskazówką dotyczącą nowego kierunku ich rozwoju. Nie ulega wątpliwości, iż 

rolnictwo ekologiczne jest przyjazne dla środowiska, jednostki i całego społe-

czeństwa. Stosowanie norm rolnictwa ekologicznego sprzyja bowiem samoocz-

yszczaniu się środowiska naturalnego oraz zachowaniu biologicznej równowagi, 

korzystnej tak dla człowieka, jak i dla przyrody574. Oczywistym jest również, że 

poprzez dbałość o stan środowiska, rolnicy ekologiczni troszczą się nie tylko 

o zdrowie konsumentów swoich produktów, ale również o zdrowie całego społe-

czeństwa. W rolnictwie ekologicznym wykorzystywane są naturalne metody 

ochrony przed szkodnikami i chorobami występującymi w hodowli roślin i zwie-

rząt. Stąd żywność ekologiczna pozbawiona jest substancji szkodliwych dla zdro-

wia człowieka, takich jak pozostałości nawozów sztucznych i chemicznych środ-

ków ochrony roślin575. W żywności tej nie występują też – mające ujemne skutki 

dla zdrowia – konserwanty oraz sztuczne barwniki. Wyroby z gospodarstw eko-

logicznych zawierają natomiast wiele niezbędnych dla zdrowia składników po-

karmowych, posiadają bogactwo cennych witamin i potrzebnych minerałów, 

które powinny być dostarczanie organizmowi w codziennej diecie576. Mimo iż ry-

nek żywności ekologicznej w Polsce dynamicznie się rozwija, to wciąż pozostaje 

on względnie mały. Jest to wynikiem między innymi późnego wprowadzenia 

w Polsce regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego, które to regu-

lacje określiły wymogi dla tego rolnictwa oraz doprecyzowały sposób znakowania 

jego produktów577. Z kolei w 2004 roku, wraz z przystąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej, w Polsce obowiązywać zaczęły wspólnotowe przepisy dotyczące 

ekorolnictwa. Przepisy te uszczegółowiły konieczne reżimy w zakresie realizacji 

                                                      
574 U. Hamm, F. Gronefeld The European market for organic food. Revised and updated analysis. School of 

Wydanie. Management and Business. The University of Wales, Aberystwyth. 2015, s. 112. 
575 H. Willer, L. Kilcher, (red.). Bonn i Frick The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends. 
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) i. Research Institute of Organic Agricul-

ture (FiBL), 2010. s. 45. 
576 A. Pawlewicz, P. Szamrowski, Rola grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii właścicieli go-
spodarstw ekologicznych. Roczniki Naukowe 2012, SERiA, t. XIV, z. 5, s. 160–163.  
577 M. Zuba, Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. [w:] Węzły gordyjskie 

rozwoju Polski Wschodniej, red. M. Stefański, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Seria 
Ekonomia nr 3, 2012, s. 279–280 
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produkcji ekologicznej oraz określiły zadania właściwych organów państw człon-

kowskich w obszarze sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w ekogo-

spodarstwach. Wprowadzenie wspomnianych unormowań miało na celu zwięk-

szenie, a następnie utrzymanie zaufania konsumentów do wyjątkowych cech żyw-

ności ekologicznej oraz zapewnienie uczciwej konkurencji na tym rynku. Jest 

wiele czynników o charakterze przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym 

sprzyjających powiększaniu się skali funkcjonowania ekorolnictwa w Polsce. 

Warto przede wszystkim zauważyć, że w Polsce istnieje ogromny potencjał przy-

rodniczy w postaci wielkich powierzchni o relatywnie niskim zanieczyszczeniu 

środowiska578. Na większości obszarów kraju istnieją bardzo korzystne warunki 

klimatyczno-glebowe, a poziom czystości powietrza, gleby i wody jest wysoki, co 

ułatwia rolnikom realizację produkcji zgodnej z procedurami rolnictwa ekolo-

gicznego579. Dla rozwoju rolnictwa ekologicznego korzystny jest również fakt, że 

Polska jest krajem w przeważającej części nizinnym. Dodatkowym argumentem 

jest to, że wciąż trudna sytuacja na rynku pracy stwarza ograniczone możliwości 

alternatywnego zatrudnienia nadwyżek siły roboczej na wsi, co powinno zachęcać 

do coraz częstszego podejmowania działalności w obszarze pracochłonnego wy-

twarzania biożywności580. Na omawiany problem można też spojrzeć z innej 

strony – chłonność rynku na produkty rolne jest ograniczona przez wielkość po-

trzeb zgłaszanych przez konsumentów, stąd producenci rolni – aby nadal funkcjo-

nować na rynku – muszą przywiązywać większą już wagę do jakości swoich pro-

duktów, która to jakość, a nie ilość czy cena, staje się coraz ważniejszym źródłem 

przewagi konkurencyjnej. Upowszechnianie się spożycia żywności ekologicznej 

w Polsce nie jest bowiem tylko jakąś przejściową modą określającą nowoczesny 

styl życia, lecz wynika z coraz bardziej świadomego i odpowiedzialnego podej-

ścia konsumentów, którzy zaczynają dbać o to, aby kupować żywność o najwyż-

szych parametrach jakościowych581. Co również nie jest bez znaczenia, produkty 

z gospodarstw ekologicznych cechują nie tylko wysokie walory zdrowotne, ale 

również bogate właściwości sensoryczne, dlatego sięga po nie coraz większa 

grupa wymagających konsumentów582. Na podstawie powyższych rozważań 

można stwierdzić, iż upowszechnianie się nowego formatu rolnictwa – tj. rolnic-

twa ekologicznego – oznaczać będzie zdynamizowanie rozwoju polskiego rolnic-

twa. Obserwowany stały wzrost znaczenia dla konsumentów w Polsce kupowania 

zdrowej żywności czyni rolnictwo ekologiczne coraz bardziej konkurencyjnym 

w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego. 

                                                      
578 B. Romankiewicz, J. Krupa Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkar-
packim. Wydawnictwo: SGGW, Warszawa 2014. s. 28. 
579 M. Golinowska, M. Kruszyński, J. Janowska-Biernat Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego na świe-

cie. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2013, nr 58(3), s. 155–161.  
580 M. Żelezik, Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyr. 30, s.2009. s. 155–166. 
581 K. Brodzińska, Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego., 

Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn (2015), s. 121. 
582 J. Kuś, Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju. Wydawnictwo IUNG 2014, s. 39. 
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3. Wybrane problemy rolnictwa ekologicznego w Polsce 

W analizie problemów polskiego rolnictwa ekologicznego na uwagę zasługuje 

m.in. problem zbytu wytworzonych przez rolników ekologicznych produktów. 

Problem ten związany jest z przygotowaniem gotowej partii towarów, spełniają-

cych wszystkie wymagane kryteria, a przede wszystkim z niewystarczającą ilo-

ścią produktów, zgromadzonych w jednym miejscu. Dostrzec tu można niewy-

starczający system samoorganizacji, czyli zrzeszania się rolników, dla których 

taki sposób działania ułatwiłby korzystne negocjacje oraz sprzedaż wyproduko-

wanych artykułów rolnych. Problem ten bezpośrednio wynika z dużego rozpro-

szenia gospodarstw oraz stosunkowo małej ich powierzchni. Zrzeszanie się rolni-

ków w związkach producenckich z jednej strony stwarza możliwość ich współ-

pracy z sieciami handlowymi, jednak z drugiej strony budzi wiele obaw i niepew-

ności. Sieci te oczekują ciągłych oraz dużych dostaw, często stawiają trudne do 

spełnienia wymagania, np. dostawy produktów w ściśle określonym czasie i miej-

scu, odroczenie terminu płatności, zastosowanie wskazanych opakowań583. Takim 

wymaganiom mogą podołać często jedynie silne i duże związki producenckie, 

które byłyby w stanie wynegocjować także dogodne warunki współpracy. 

Zauważalnym problemem polskiego rolnictwa ekologicznego jest także fakt, 

iż pomimo wzrostu powierzchni użytkowanych ekologicznie nie towarzyszy temu 

wzrost produkcji towarowej. Nie zostały wykształcone jak dotąd mechanizmy za-

chęcające do towarowej produkcji ekologicznej żywności (zwłaszcza dużych pro-

ducentów rolnych). Na skutek działań promujących polską żywność ekologiczną 

(były one prowadzone przez MRiRW w 2006 roku) wykształcono nieznaczny 

wzrost popytu na tą żywność. Na rynku zauważalny jest niedobór krajowych pro-

duktów pochodzenia zwierzęcego, tłuszczy roślinnych, świeżych owoców i wa-

rzyw. Zakres asortymentowy oferowanych produktów jest jeszcze ubogi, są to 

głównie produkty zbożowe, soki, przetwory owocowo-warzywne, a także pro-

dukty zielarskie. Taka sytuacja powoduje, iż wielu dystrybutorów i wiele nowo-

powstałych sklepów importuje żywność ekologiczną, co ma wpływ na zwiększe-

nie cen produktów ekologicznych. Konsumenci, porównując ceny produktów 

konwencjonalnych z cenami produktów ekologicznych, często rezygnują z za-

kupu tych drugich, to powoduje zmniejszanie się liczby potencjalnych odbiorców 

ekologicznej żywności. Zdaniem B. Jansena, szefa Ekoconnectu, jednym z głów-

nych problemów polskiego rolnictwa ekologicznego jest ciągle zbyt mała ilość 

zakładów przetwórczych, co sprawia, że ekologiczne surowce trafiają często do 

konwencjonalnych zakładów przetwórczych i sieci dystrybucji. Poza tym zbyt 

słabo jest rozwinięta sieć kanałów dystrybucji oraz punktów sprzedaży  

 

                                                      
583 G. Nachtman, Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, T 100, z. 1, s. 182–195. 
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ekologicznych produktów żywnościowych. Jansen podkreśla zauważalny brak po-

głębionej współpracy między producentami żywności ekologicznej, a także koniecz-

ność tworzenia tzw. grup interesów ekorolników i koproducentów584. 

4. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2016 Od-

nośniki do literatury (bibliografii) 

Na przestrzeni lat 2004–2015 można zaobserwować coraz większe zaintereso-

wanie produkcją ekologiczną w Polsce, o czym świadczy wzrastająca z roku na 

rok liczba producentów ekologicznych. Zdecydowana większość bioproducentów 

w Polsce to ekologiczni producenci rolni i w roku 2012 stanowili oni około 98% 

wszystkich producentów ekologicznych. Rys. 1 w sposób graficzny obrazuje sys-

tematyczny wzrost liczby ekologicznych producentów rolnych w okresie objętym 

analizą. 

 
Rys. 1. Liczba ekologicznych producentów rolnych w Polsce w latach 2006–2016 
Źródło: oprac. własne na podstawie Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 

2004–2016, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 

2017, s. 20. 

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce od 2006 do 2016 roku 

wzrosła prawie ośmiokrotnie i w 2012 r. produkcję ekologiczną prowadzono już 

na około 3,5% wszystkich użytków rolnych w kraju. W tabeli 1 zebrano szczegó-

łową informację na temat struktury ekogospodarstw w Polsce w 2012 roku. 

                                                      
584 T. Nowogródzka, Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. SGGW Problemy Rolnictwa 
Światowego, 2012, T. 12(XXVII), z. 2, s. 54–64.  



339 

Tab. 1. Gospodarstwa ekologiczne w 2012 roku w Polsce według wielkości  
Wielkość gospodarstwa Udział w (%) 

<5 19,3% 

5-10 24,1 

10-20 25,5 

20-50 17,4 

50-100 9,1 

>100 4,6 

Źródło: oprac. własne na podstawie Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 

2006–2016, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 

2015, s. 35. 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce jest bardzo rozdrobnione, bowiem większość 

ekogospodarstw stanowią gospodarstwa o niewielkiej powierzchni. Aż 68,9% to 

gospodarstwa posiadające nie więcej niż 20 ha ekologicznych użytków rolnych. 

W 2016 roku co czwarte gospodarstwo miało powierzchnię upraw od 10 do 20 

ha. Prawie co piąte ekogospodarstwo to gospodarstwo o powierzchni użytków rol-

nych nie przekraczającej 5 ha, a tylko co dwudzieste – o obszarze upraw przekra-

czającym 100 ha. Średni obszar gospodarstwa ekologicznego w Polsce w 2012 

roku wynosił około 26 ha. 

Rok 2019 był kolejnym po 2018 r., w którym uległa zmniejszeniu ogólna 

liczba producentów ekologicznych w Polsce. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. 

działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 20 146 producentów, 

o 2% mniej niż w 2018 r. Spadek ogólnej liczby producentów ekologicznych był 

spowodowany w głównej mierze spadkiem liczby ekologicznych producentów 

rolnych, którzy stanowią najliczniejszą grupę spośród wszystkich producentów. 

W 2019 r. działalność w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwie-

rząt prowadziło w Polsce 18 640 producentów, o 3% mniej niż 2018 r. W 2019 r. 

najwięcej producentów ekologicznych prowadziło działalność w wojewódz-

twach: warmińsko-mazurskim (3265), podlaskim (2902) i mazowieckim (2676). 

Liczba producentów z tych trzech województw stanowiła 47,6% ogólnej liczby 

producentów ekologicznych w Polsce. Najwięcej gospodarstw ekologicznych 

znajdowało się również w województwach: warmińsko-mazurskim (3239), pod-

laskim (2864) i mazowieckim (2242). Ponad połowa wszystkich producentów 

zajmujących się przygotowaniem prowadziła działalność na terenie województw: 

mazowieckiego (248), wielkopolskiego (138), lubelskiego (87) i małopolskiego 

(86). W 2019 r. o 4,3% zwiększeniu uległa ogólna powierzchnia ekologicznych 

użytków rolnych w Polsce, z 484,7 tys. ha do 505,7 tys. ha. 
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5. Wnioski 

Rolnictwo ekologiczne jest bezpieczne dla środowiska, zrównoważone przy-

rodniczo i społecznie sprawiedliwe. Jest to taki sposób gospodarowania, który po-

przez stosowanie naturalnych środków produkcji wykorzystuje możliwości przy-

rody, zapewnia trwałą żyzność gleby oraz zdrowotność roślin, zwierząt i ludzi. 

Dzięki wykluczeniu sztucznych nawozów i pestycydów rolnictwo przeciwero-

zyjne nie wprowadza substancji szkodliwych do środowiska, nie powoduje zanie-

czyszczenia gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych, sprzyja rozwojowi 

życia w ekosystemach oraz ma korzystny wpływ zarówno na zachowanie bioróż-

norodności, jak i na stan krajobrazu naturalnego15. Dzięki produkcji w systemie 

ekologicznym żywność wytwarzana jest w zrównoważonym środowisku przyrod-

niczym, w którym skażenie nie przekracza przyjętych norm unijnych, a produkty 

mają bardzo wysokie parametry jakościowe, są bezpieczne dla zdrowia, wolne od 

szkodliwych związków chemicznych oraz modyfikacji genetycznych16. W na-

tłoku problemów, z jakimi borykają się obszary wiejskie w Polsce, wiele przesła-

nek wskazuje na to, że ekorolnictwo to atrakcyjna alternatywa dla rolnictwa kon-

wencjonalnego oraz wielka szansa na wielowymiarowy rozwój gospodarczy śro-

dowisk wiejskich i zaistnienie polskich produktów na rynku międzynarodowym. 

W latach 2006–2013 odnotowano w Polsce gwałtowny wzrost zarówno liczby 

producentów ekologicznych, jak i powierzchni użytków rolnych, na których sto-

sowane były ekologiczne metody produkcji. Natomiast w latach 2014–2016 zau-

ważalny jest spadek liczy ekologicznych producentów rolnych, może być to spo-

wodowane dość chwieją i niestabilną ceną produktów ekologiczną i problemem 

zbytu u początkujących producentów rolnych. Stały wzrost popytu na biożywność 

w Polsce ma swą przyczynę przede wszystkim we wzroście świadomości konsu-

mentów na temat wpływu jakości odżywiania na zdrowie człowieka. Co szcze-

gólnie cieszy, w Polsce stale rośnie liczba osób, dla których poprawa jakości życia 

wiąże się nierozerwalnie z propagowaniem zdrowego stylu życia, w tym z racjo-

nalnym sposobem odżywiania się 
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Rozwój sektora MSP w polskiej przestrzenni  

gospodarczej 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa, transformacja 

ustrojowa, gospodarka, sektor MSP 

Streszczenie 

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest rozwój sektora MSP począwszy 

od roku 1989. Zakłada się, iż wskazany sektor charakteryzuje stały trend wzrostowy, który 

przez lata miał wpływ na kształtowanie się zjawiska przedsiębiorczości w Polsce. Publi-

kacja powstała w związku z wykorzystaniem techniki desk research szerokiego studium 

literatury krajowej jak i zagranicznej oraz danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości i Głównego Urzędu Statystycznego. W części teoretycznej pracy przybliżono defi-

nicję oraz specyfikę małych i średnich podmiotów gospodarczych. Stało się to podstawą 

do kolejnej części pracy, jaką jest część empiryczna zawierająca przedstawienie zmiany 

wolumenu sektora MSP w latach 1989–2018r. Wykazane zestawienie może przyczynić 

się do wzrostu świadomości znaczenia wskazanego sektora w kontekście wzmacniania 

polskiej gospodarki. 

1. Wstęp 

Rozwój gospodarczy uwarunkowany jest przez wiele czynników zarówno 

z kręgów szeroko rozumianej kategorii ziemi i surowców (jako czynników pro-

dukcji), ale także, a może przede wszystkim zdeterminowany poprzez czynnik po-

stępu technicznego, kapitału ludzkiego, w tym i inicjowanych inwestycji. W XXI 

wieku zgodnie z panującym trendem, coraz większe znaczenie w kwestii budo-

wania konkurencyjności nabiera czynnik ludzki, a co za tym idzie możliwość wy-

stąpienia szczególnego zespołu cech wspierającego podejmowanie inicjatyw go-

spodarczych przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

 

 



344 

2. Pojęcie przedsiębiorczości 

Pojęcie przedsiębiorczość stanowi interdyscyplinarny termin. W dziedzinie 

zarządzania postrzegane jest jako proces organizowania oraz podejmowania i ak-

ceptowania ryzyka związanego z działalnością gospodarczą585. W psychologii po-

jęcie przedsiębiorczości rozpatruje się przede wszystkim jako cechę (bądź zespół 

cech osoby), która prowadzi własną działalność gospodarczą586.  

Prekursorem teorii przedsiębiorczości był Richard Cantillon (1775), który 

w "Eseju o istocie handlu w ogólności" wskazywał, iż jednostki podejmujące ry-

zyko związane z niepewnością osiągnięcia zysku (wynikające z różnic cen za-

kupu i szacowanej ceny odsprzedaży) cechują się przedsiębiorczością587. 

Zdaniem Adama Smitha (1776) „Przedsiębiorczość to działalność przedsię-

biorcy - osoby, która ma dużą skłonność do oszczędzania i wykorzystywania za-

trzymanych środków, do realizacji określonych przedsięwzięć”. Natomiast Peter 

Ferdinand Drucker przedsiębiorczość określał jako „sposób zachowania, cecha cha-

rakteru danej osoby czy instytucji, które potrafią podejmować decyzje opatrzone ry-

zykiem i działać przedsiębiorczo, czyli twórczo”. 

Pojęcie przedsiębiorczości może mieć także szerszy, rynkowy wymiar i być 

traktowane jako zjawisko aktywności małych i średnich przedsiębiorstw, sprzyja-

jących rozwojowi gospodarczemu588.  

3. Kryterium przynależności podmiotów gospodarczych do sektora 

MSP 

Z pojęciem przedsiębiorczości ściśle powiązany jest termin przedsiębiorstwa, 

czyli podstawowej jednostki organizacyjnej gospodarki narodowej, mającej oso-

bowość prawną. Czynnikiem różnicującym przedsiębiorstwa od innych organiza-

cji funkcjonujących na rynku, jest przede wszystkim podejmowanie działań ma-

jących generować zysk z działalności589. 

                                                      
585 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017, s. 730; J. A. F. 

Stoner, R. E. Freeman, D.R. Jr. Gilbert, Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011, s. 166–178. 
586 S. Carter, D. Jones-Evans, Enterprise and Small Business: Principles, Practice and Policy, Prentice Hall 

Financial Times, Harlow 2006, s. 8–9. 
587 E. Konstanty, Przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa w Polsce – charakterystyka i analiza funkcjonowania 
sektora MMŚP na rynku krajowym, Organizacja i Zarządzanie 2/2016, s. 68. 
588 J. Olczyk, P. Majewska, D. Wielgórka, Use of Structural Funds Factor of Competitive Advantage, [w:] Chal-

lenges and innovations in the management of the organization, Wielgórka D. (red.), Publishing house Education 
and Science s.r.o., Praha 2016, s. 118; Konkurencyjność, marketing, informacja, Jurek-Stępień S. (red), Szkoła 

Głowna Handlowa, Warszawa 2002, s. 59. 
589 E. Konstanty, Przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa w Polsce – charakterystyka i analiza funkcjonowania 
sektora MMŚP na rynku…, op. cit., s. 67.  
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Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za przedsiębiorcę 

uznaje się "osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą 

osobom prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną "590.  

Komisja Europejska wskazuje, iż „przedsiębiorstwo stanowi każdy podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących działalność na własny rachu-

nek oraz przedsiębiorstwa rodzinne prowadzące działalność rzemieślniczą lub 

inne rodzaje działalności, oraz spółki cywilne lub stowarzyszenia regularnie pro-

wadzące działalność gospodarczą”591.  

Podmioty gospodarcze działające na rynku, różnią się m.in. ze względu na pro-

fil prowadzonej działalności, sposoby finansowania czy wielkość przychodów 

i/lub zatrudnienia. W obrębie kryterium wielkości przedsiębiorstwa wyróżnia się 

oprócz dużych podmiotów, także sektor mikro-, małych i średnich przedsię-

biorstw (MŚP, z ang. Small and medium-sized enterprises - SME's), które także 

można podzielić ze względu na kryteria ilościowe i jakościowe592. 

Konieczność ujednolicenia definiowania kategorii mikro- małych i średnich 

podmiotów gospodarczych doprowadziło do zaproponowania przez UE jednolitej 

definicji593, sformułowanej na podstawie średniorocznej wielkości zatrudnienia, 

poziomu przychodów netto oraz wartości aktywów, z równoczesnym uwzględ-

nieniem niezależności kapitałowej od innych organizacji594.  

W 2004r w związku z wejściem Polski do struktur państw członkowskich Unii 

Europejskiej, wprowadzono zmiany do Ustawy o swobodzie działalności gospo-

darczej z dnia 2 lipca 2004r, uaktualniając definicje podmiotów sektora MŚP 

zgodnie ze standardami przyjętymi w UE.  

                                                      
590 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807, art. 4.  
591 Zaleceniu Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r., dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw 

(tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 107, z 30.4.1996, s. 4.  
592Czynniki ilościowy charakteryzują bezwzględne miary wielkości takie jak: liczbę zatrudnionych, wartość 

rocznych przychodów, natomiast kryteria jakościowe uwzględniają cechy danego podmiotu takie jak niezależ-

ność finansową, jedność własności i zarządzania, czy udział w rynku; T. Martyniuk, Małe przedsiębiorstwo. 
Rejestracja – Podatki – Ewidencja – Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2009, s. 13.  
593 Zaleceniu Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r., dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw 

(tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 107, z 30.4.1996, s. 4; Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w 
sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr 

C(2003) 1422), Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych), Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008, s. 38. 
594 Rozbieżność definiowania przedsiębiorstw sektora MŚP omawia także E. Wysłocka, Polish small and mid-

sized enterprises on global economy, Technical University of Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies, 
Kosice 2011, s. 9–11.  
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Tab. 1. Kryteria przynależności do sektora MŚP595 

 
Źródło: Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsię-

biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422), 

Dz.U. L 124 z 20.5.2003, art. 2.  

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej (Tab. 1), sektor MSP tworzą pod-

mioty zatrudniają mniej niż 250 pracowników596 i których roczny obrót nie prze-

kracza 50 mln euro597, oraz/lub598 całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln 

euro599. 

Jeżeli dany podmiot gospodarczy przekroczy pierwsze kryterium - próg za-

trudnienia lub wybrany pułap finansowy w trakcie roku referencyjnego, pomimo 

przyjętych wskaźników nie traci ze skutkiem natychmiastowym statusu MŚP jaki 

miało na początku roku. Utrata przynależności do sektora MSP możliwa jest, jeżeli 

przekroczenie obranych kryteriów powtórzy się w ciągu kolejnych 2 lat600.  

                                                      
595 Przed 2004 r. w Polsce kryteria przynależności do sekt ora MSP obejmowały zatrudnienie na poziomie 0–50, 

51–250, i powyżej 250 osób.  
596 W przeliczeniu na pełne etaty, przy jednoczesnym pomijaniu praktykantów lub studentów odbywających 

szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym. Nie wlicza się też okresu 

trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.  
597 Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 

1807, art. 107, wyrażone w walucie krajowej wielkości dotyczące kryteriów finansowych przynależności do 

sektora MSP przelicza się na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim 
dniu r. obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 
598 Kryterium zatrudnienia jest obligatoryjne, natomiast drugie kryterium finansowe stanowi wybór pomiędzy 

rocznym obrotem bądź całkowitym rocznym bilansem przedsiębiorstwa. Podmiot może przekroczyć jeden z 
pułapów, nie tracąc statusu przedsiębiorstwa z sektora MSP.  
599 Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422), Dz.U. L 124 z 20.5.2003, art. 4.  
600 Ibidem, art. 4, ust. 2. 
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4. Rozwój sektora MSP na przestrzeni 1989-2018r 

W krajach Unii Europejskiej proces wzrostu liczebności mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw rozpoczął się od przełomu lat 80. i 90. XX wieku601 

W Polsce za początek rozkwitu sektora MSP uznaje się rok 1989, kiedy to 

w życie weszła Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, 

w której zawarto legislacje do podejmowania i prowadzenia działalności gospo-

darczej przez każdego na równych prawach, a także wstępną definicję podmiotu 

gospodarczego, czy zezwolenie odnośnie zatrudniania pracowników w nieograni-

czonej liczbie i bez konieczności pośrednictwa innych organów602. 

 
Rys. 1. Fazy rozwoju sektora MSP w Polsce  

Źródło: oprac. własne na podstawie G. Sobczyk (2006), Strategie konkurencji małych i średnich 

przedsiębiorstw, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, s. 19–20. 

W Polsce rola sektora MŚP została dostrzeżona w trakcie okresu transformacji 

ustrojowej, (Rys. 1.), kiedy to małe i średnie podmioty przejmowały znaczące 

nadwyżki siły roboczej, związanej z uwypukleniem dotychczasowego ukrytego 

bezrobocia. Podmioty sektora MŚP często sięgały także po wysprzedawany ma-

jątek państwowych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i instytucji publicznych. 

Śmiałe poczynania nowo powstałych przedsiębiorców zachęcały innych do wykorzy-

stywania szans wynikających z możliwości samozatrudnienia603. 

Pierwotna faza rozwoju przedsiębiorczości obejmowała lata gospodarki cen-

tralnie sterowanej (przed 1989 r). Opierała się na pierwszych regulacjach praw-

nych dopuszczających funkcjonowanie obok państwowych także i prywatnych 

                                                      
601 Ibidem, s. 387. 
602 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988r o działalności gospodarczej, Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324, art. 1–5. 
603I. Szczepaniak, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (na przykładzie przemysłu spożyw-

czego), Equilibrium 2009, 1 (2), s. 73. 
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podmiotów gospodarczych. Szacuje się, iż w latach 1981–1988 liczba prywatnych 

podmiotów sektora MSP wzrosła z 357 tys. do ponad 572 tys. zatrudniając blisko 

1 288 tys. osób604.  

Tab. 2. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 1998–2001 w poszczególnych 

przedziałach zatrudnienia 
Poziom zatrud-

nienia 1-9osób 10-49osób 50-250sób Powyżej 250osób 

Rok 

1991 375 560 93 876 24 775 7 789 

1993 1 812 347 144 862 23 496 7 295 

1995 1 921 151 148 779 23 218 6 429 

1996 2 191 892 157 530 24 062 3 354 

1997 2 359 624 162 178 24 603 3 419 

1998 2 591 499 169 511 25 452 5 538 

1999 2 865 517 113 057 28 870 3 176 

2000 3 029 859 117 200 29 102 3 096 

2001 3 206 452 131 106 30 809  

2002 3 346 870 137 591 30 398 2723 

2003 1 666 696 1 709 466 14 368 2 702 

2004 1 653 856 1 698 225 14 003 2 754 

2005 1 615 167 1 659 686 14 254 2 835 

2006 1 652 998 1 697 226 14 708 2 981 

2007 1 713 194 1 758 378 15 452 3 246 

2008 1 787 909 54 300 16 237 3 252 

2009 1 604 417 50 200 15 808 3 113 

2010 1 655 064 52 600 15 841 3 167 

2011 1 710 598 55 000 15 817 3 189 

2012 1 719 187 57 100 15 484 3 201 

2013 1 693 785 59 100 15 329 3 218 

2014 1 764 597 59 200 15 470 3 356 

2015 1 838 365 56 713 15 631 3 432 

2016 1 937 250 56 713 15 351 3 565 

2017 2 004 288 53 763 15 335 3 641 

2018 2 146 000 31 144 14 139 3 572 

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS wygenerowanych poprzez Bank Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (Stan na dzień 14.08.2019r); W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 

1998, s. 28; http://msp-24.pl/MSP-a-zatrudnienie-w-Polsce,39,78.html (Stan na dzień: 29.08.2019r).  

W fazie eksplozji przedsiębiorczości (1989–1992) wzmożony proces prywa-

tyzacji państwowego mienia doprowadził do wzrostu liczby zarejestrowanych 

podmiotów MSP, co obrazuje Tab. 2. Tempo wzrostu do 2003r obejmowało 

przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa, których liczba od 1991r wzrosła niemal 

                                                      
604 B. Piasecki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – paradygmaty rozwoju, [w:] Entrepreneurship and Small Business 

Development in the 21st Century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXIw., red. Piasecki B., 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 339–340; M. Agnowski, Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, Roczniki Nauk Społecznych, 2008 tom xxxvi, zeszyt 3, s. 238–240. 
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dziesięciokrotnie. W 2007r w związku z kryzysem finansowym nastąpił gwał-

towny spadek liczby małych przedsiębiorstw w Polsce. W badanym okresie ob-

serwuje się też znaczący wzrost mikroprzedsiębiorstw, których w 2017r było po-

nad 2mln.  

 
Wyk. 1. Liczba zatrudnionych w poszczególnych podmiotach MSP w latach 

1998–2002 
Źródło: oprac. własne na podstawie W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Małe i średnie przedsiębior-

stwa w gospodarce rynkowej w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 28; Ra-

portów o stanie MSP w Polsce w latach 1994–2000; B. Onak-Szczepanik (2006), Miejsce i rola sek-

tora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski, Nierówności Społeczne a Wzrost Go-

spodarczy, nr 9, s. 618.  

 
Wyk. 2. Liczba zatrudnionych w poszczególnych podmiotach MSP w latach 

2003–2018 
Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS wygenerowanych poprzez Bank Danych Lokal-

nych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, (Stan na dzień 14.08.2019r). 

Na ogólną liczbę zatrudnionych w gospodarce największy wpływ do roku 

2008 miało zatrudnienie w sektorze MSP, ze szczególnym uwzględnieniem ma-

łych podmiotów, czego przyczyną może być kryzys gospodarczy. W późniejszych 
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latach wyższe zatrudnienie odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach. Zatrudnie-

nie to przewyższa analogiczny wskaźnik w dużych podmiotach gospodarczych. 

 
Wyk. 3. Udział przedsiębiorstw różnej wielkości w tworzeniu PKB w latach 

1995–2002 
Źródło: oprac. własne na podstawie Raportów o stanie MSP w Polsce w latach 1994-2000; B. Onak-

Szczepanik (2006), Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski, 

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 9, s. 619. 

Od 1995 r. do 2003 r. sektor MSP odpowiedzialny był za większy procent PKB 

niż jednostki zatrudniające powyżej 250 osób.  

 
Wyk. 4. Udział przedsiębiorstw różnej wielkości w tworzeniu PKB w latach 2003-

2018 
Źródło: oprac. własne na podstawie Raportów o stanie MSP w Polsce w latach 2002–2018.  
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Od 2003r podmioty gospodarcze należące do sektora MSP odpowiedzialne są 

przeciętnie za ¼ polskiego PKB. Wskaźnik ten determinują przede wszystkim mi-

kroprzedsiębiorstwa. Duże podmioty gospodarcze (zatrudniające powyżej 

250osób) w analogicznych okresach wytwarzają przeciętnie ½ PKB.  

5. Podsumowanie 

Zaprezentowane dane wskazują, iż począwszy od 1995r polski sektor MSP za-

czął odgrywać dominującą role w strukturze ilościowej zarejestrowanych pod-

miotów gospodarczych oraz zwiększył znaczenie w tworzeniu PKB kraju605. 

Wzrost liczebności mikro, małych i średnich podmiotów wspiera m.in. przeciw-

działanie monopolizacji gospodarki, a także stanowi siłę napędową polskiej go-

spodarki606. 

Należy podkreślić, iż odpowiednia polityka w stosunku do sektora MSP 

wpływa na pozycję konkurencyjną gospodarki (za sprawą mechanizmu niewi-

dzialnej ręki rynku - uzyskiwania równowagi rynkowej oraz kształtowanie cen 

produktów i/lub usług na odpowiednio niskim poziomie)607. Ponadto sektor MŚP 

odgrywa znaczącą role na lokalnym rynku, za sprawą wpłat do budżetu gminy 

z tytułu podatków i opłat, co przyczynia się do zwiększania możliwości władz lo-

kalnych w zakresie finansowania inwestycji w dziedzinie infrastruktury technicz-

nej i społecznej oraz ochrony środowiska608. Dodatkowo niewielka skala działal-

ności podmiotów mikro-, małych i średnich w sytuacji upadku (rozpatrywana jako 

oddzielne wypadki) nie stanowi, (tak jak w przypadku upadku strategicznego przed-

siębiorstwa) istotnego zagrożenia dla funkcjonowania danej gospodarki609.  
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Startup jako instrument pobudzania rynku pracy 

Streszczenie  

Start-upy są obecnie formą dynamicznie rozwijającego się modelu przedsiębiorczego. 

W referacie opisano ich miejsce na rynku pracy. Przedstawiono również definicję start-

upów oraz ich wady i zalety w kontekście tworzenia własnej działalności. Zwrócono 

uwagę na sposoby finansowania tego typu przedsiębiorstw, wliczając w to fundusze ven-

ture oraz rolę aniołów biznesu. Ważną częścią referatu jest przedstawienie start-upów 

w ujęciu zarówno międzynarodowym, jak i ogólnopolskim na podstawie zamieszczonych 

statystyk. Model start-upów został również przeanalizowany pod kątem profilu zawodo-

wego pracowników i przedsiębiorców.  

1. Wstęp 

Gospodarki poszczególnych krajów w coraz mniejszym stopniu są gospodar-

kami narodowymi i coraz częściej mamy do czynienia z gospodarką, w której nie 

ma granic. Zmiany w jednej części globu ziemskiego pociągają za sobą zmiany 

w innych miejscach. Ponieważ stan gospodarki ma niezaprzeczalny wpływ na ry-

nek pracy, jest on oczywiście zależny od tych zmian. Z powodu ciągle rosnącej 

wydajności i automatyzacji procesów produkcji oraz dużego nasycenia produk-

tami bardzo trudno kreować nowe miejsca pracy. Jeżeli gdzieś w Polsce udaje się 

stworzyć wiele nowych miejsc pracy np. w przemyśle odzieżowym, to gdzieś na 

świecie (w Europie) ktoś te miejsca właśnie traci. W przyszłości trzeba się spo-

dziewać, że ten typ produkcji (o prostej technologii) „powędruje” dalej i my też 

zaczniemy tracić kiedyś takie miejsca pracy. 

Dlatego ważne jest aby kreować i myśleć o nowych misjach pracy. Start-upy 

mogą być siłą napędową gospodarki dzięki globalnemu zasięgowi funkcjonowa-

nia poprzez aktywność na giełdach, tworzenie tysięcy miejsc pracy, czy płacenie 

podatków i danin publicznych, jednak w Polsce korzyści finansowe czerpane są 

głównie ze sprzedaży produktów lub usług klientom w kraju.  
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2. Rynek pracy  

W literaturze przedmiotu rynek pracy analizowany jest w aspekcie relacji mię-

dzy podażą pracy, tzn. sumą liczby osób których są zdolnych pracować i szukają-

cej jej przy odpowiednim wynagrodzeniu za ich pracę, a popytem na pracę (tj. 

ilością i jakością potrzeb ludzi, którzy nadają się do pracy, liczonych liczbą miejsc 

tej pracy)610. Przedmiotem wymiany na tym rynku jest sprzedaż – kupno czynnika 

produkcji, którym jest praca, rozumiana bądź wykonywanie tejże usługi w ramach 

wynagrodzenia (usługa pracy), lub rozumiana jako potencjał pracy (siła robocza, 

kapitał ludzki)611. Praca z jednej strony jest towarem sprzedawanym przedsię-

biorcy jako czynnik produkcji, z drugiej natomiast traktowane jako źródło do-

chodu dla właściciela, za który zyskuje on potrzebne środki konsumpcji, tworząc 

popyt na towar, a tym samym na pracę. Należy przy tym podkreślić, że praca jest 

towarem szczególnym, tym różniącym się od towarów materialnych, że w wyniku 

użycia (nabycia) go przez pracodawcę nie zmienia właściciela, lecz nadal pozo-

staje własnością świadczącego pracę. Cena pracy, która ustala się w wyniku kon-

frontacji popytu na pracę i jej podaży, jest wynagrodzeniem za pracę (płaca). 

Rynek pracy można zatem uznać za proces wzajemnego oddziaływania popytu 

i podaży na pracę, w wyniku której kształtuje się cena pracy.  

Według różnych kryteriów rozpatrywany może być rynek prac. W zależności 

od kategorii społeczno-zawodowych poszukujących pracy, można wyróżnić: ry-

nek pracy pracowników umysłowych, robotników wykwalifikowanych, niewy-

kwalifikowanych. Patrząc zaś na płcie – rynek gdzie dominują mężczyźni i rynek 

gdzie dominują kobiety. W zależności od rozległości obszaru wzajemnego od-

działywania popytu i podaży siły roboczej można wyodrębnić: lokalny, regio-

nalny, krajowy i międzynarodowy rynek pracy.  

Rynek pracy rozpatrywany w skali całego kraju obejmuje całokształt sprzężeń 

popytowo-cenowo-podażowych znajdujących się w sferze gospodarowania czyn-

nikiem pracy na jego obszarze, w danym czasie i przy uwzględnieniu istniejących 

na tym rynku podmiotów i instytucji, w tym także o charakterze władz gospodar-

czych (rządowych i samorządowych)612. 

3. Definicja „startupu” 

Twórcą najczęściej cytowanej w literaturze przedmiotu definicji start upu jest 

Steve Blank. Według niego start upem można nazwać organizację o charakterze 

tymczasowym, której celem jest odnalezienie opłacalnego choć powtarzalnego 

                                                           
610 A. Francik, A. Pocztowski, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, AE Kraków 1993, s. 33. 
611 Z. Dach, Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, PAN, Kraków 1993, s. 10. 
612 H. Mortimer-Szymczak, Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia, [w:] Rynek pracy w trakcie 
transformacji systemowej w Polsce, red. U. Sztanderska, Warszawa 1992, s. 223. 
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modelu biznesowego613. Inne wyjaśnienie pojęcia zaproponował Ries Eric. Zwró-

cił on uwagę na funkcjonowanie startupu jako organizacji, która jest nieustannie 

narażona na niepewność, równocześnie próbującej wprowadzić na rynek nowo-

czesne technologie lub innowacyjne rozwiązania. Z tego wynika, że nie każda 

firma jest startupem i na odwrót614. Celem założenia firmy jest uzyskiwanie do-

chodów i czerpanie zysków z prowadzonej działalności gospodarczej. Do tego 

dąży startup, ponieważ jest zakładany w tym celu. W tym przypadku niezwykle 

istotne staje się odpowiednie opracowanie strategii funkcjonowania oraz odnale-

zienie najbardziej korzystnego z perspektywy startupowca modelu biznesowego, 

dzięki któremu możliwe jest zwiększanie zasięgu swoich usług. Założyciele star-

tupów usiłują wdrażać nowe rozwiązania, innowacyjne technologie oraz uprosz-

czenia do już znanych ale niewygodnych metodologii działania615. Można dodać, 

że startupem jest instytucja stworzona i zarządzana przez ludzi, którzy działają 

w warunkach dużego ryzyka i niepewności powodzenia616.  

Mając na uwadze definicję startupu, przez który należy rozumieć małe przedsię-

biorstwa, którego celem powołania jest realizowanie nowego rodzaju działalności go-

spodarczej lub działalności wpartej zastosowaniem nowoczesnej technologii, moż-

liwe jest wyróżnienie najważniejszych kwestii organizacyjnych i formalnych dla tego 

przedsięwzięcia. Startup to przedsiębiorstwo we wczesnym stadium rozwoju, 

które cechuje się już na starcie tym, że może zaoferować innowacyjną usługę lub 

produkt, będące przedmiotem działań mających na celu ich doskonalenie w za-

kresie produkcji, świadczenia oraz wytwarzania, albo wymagających szczególnie 

intensywnej promocji, w celu przyciągnięcia zainteresowanych podmiotów617. 

Powyższe czynniki mają wpływ na proces organizacji formalnej. 

4. Zalety i trudności stworzenia własnego „startupu” 

Założenie własnej działalności – niezależnie czy w efekcie końcowym ma to 

być firma, przedsiębiorstwo, korporacja, startup czy jednoosobowa działalność 

gospodarcza, wiąże się z ogromnym ryzykiem. Chociaż coraz większa liczba Po-

laków decyduje się na rozpoczęcie pracy na własny rachunek, wciąż w Polsce  

 

 

 

 

                                                           
613 A. Kulej, Atrybuty start-upów jako podmiotów o charakterze innowacyjnym [w:] Zeszyty Naukowe Politech-
niki Częstochowskiej. Zarządzanie 2018, nr 31, s. 145–153.  
614 A. Kulej, op. cit., s. 145–153. 
615 E. Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, 
Gliwice 2011, s. 19–53.  
616 E. Ries, op. cit., s. 19–53. 
617 M. Stasieluk, Problemy rozwoju start-upów w kontekście źródeł ich finansowania, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 9. 
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istnieje szereg przeszkód, które utrudniają funkcjonowanie i zarządzanie zwłasz-

cza młodym przedsiębiorcom618. Do czynników zniechęcających do założenia 

działalności gospodarczej w Polsce należą: 

 koszty, 

 podatki, 

 zmieniające się przepisy prawa, 

 biurokracja, 

 brak funduszy, 

 skomplikowane procedury uniemożliwiające szybkie uzyskania dofinanso-

wania, 

 samowola i decyzyjność urzędników, 

 potrzeba wsparcia przy interpretowaniu przepisów prawa gospodarczego, 

 kontrole skarbowe, 

 opieszałość sądów w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy właścicielem 

startupu a klientem619.  

 

Wśród zalet wskazuje się najczęściej następujące elementy: 

 możliwość zdobywania cennego doświadczenia, 

 możliwość rozwoju, 

 niewielkie koszty prowadzenia działalności, 

 w przypadku sukcesu – wysokie zyski, 

 nabywanie wiedzy w sferze biznesu, 

 wpływ na kształt firmy, 

 decyzyjność, 

 możliwość pracy zdalnej (w zależności od branży), 

 możliwość uzyskania dofinansowań na prowadzenie i rozwój firmy. 

 możliwość wprowadzenia na rynek nowoczesnych, innowacyjnych rozwią-

zań620.  

Zdecydowanie najważniejszą zaletą posiadania własnego startupu jest wpływ 

na podejmowane decyzje oraz kształt i kierunek działań jakich będzie się podej-

mować organizacja. Dowolność jest uzależniona od wyobraźni oraz ewentualnego 

budżetu finansowego621.  

Start up to możliwość wcielenia w życie nieszablonowych pomysłów. Nie-

rzadko zdarza się, że właśnie w taki sposób na rynku pojawiają się nowe techno-

                                                           
618 K. Łuczak, Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2014, nr 70, s. 79–89. 
619 A. Kulej, op. cit., s. 145–153. 
620 B.F. Malinowski, Źródła finansowania startupów. Wprowadzenie, https://wethecrowd.pl/zrodla-finanso 

wania-startupow-1 / [dostęp: 25.02.2019]. 
621 S. Blank, B. Dorf, Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice 2013, s. 7–25. 



359 

logie i innowacyjne rozwiązania oraz nowe miejsca pracy. Osiąganie sukcesu fi-

nansowego zależy od wielu czynników, niemniej jednak w przypadku startupu na 

większość z nich wpływ ma osoba go zakładająca. Podejmowanie decyzji w za-

kresie funkcjonowania startupu dotyczy wyboru specyficznej dziedziny działal-

ności gospodarczej, która jest związana z wprowadzeniem innowacyjnego roz-

wiązania na rynek. Startup powstaje po to, aby jego właściciel lub inwestor oraz 

podmiot lub podmioty sponsorowane, mogły czerpać z jego funkcjonowania wy-

mierne korzyści finansowe622. 

5. Finansowanie startupów 

Prawidłowo wykonany system startupów jest również uzależniony od ich fi-

nansowania. W naszym kraju są odpowiednie instytucje, które zajmują się wspar-

ciem finansowym a w zasadzie to się same wykształciły, występują podmioty 

które mogą okazać odpowiednie finanse poza tradycyjnymi źródłami (kredyt ban-

kowy). Początkujący właściciele-przedsiębiorcy wskazują, że wiele środków na 

rozpoczęcie działalności pochodzi z własnych zasobów a dopiero pozostałą część 

zasilają źródła zewnętrzne.  

 

  

Rys. 1. Źródła finansowania startupów 
Źródło: Fundacja Start-up Poland. 

                                                           
622 E. Ries, op. cit., s. 19–53. 
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Wspieranie finansowe czy inaczej zwane finansowanie przedsiębiorstw tzw. 

sieciowych jest podobne do tradycyjnych biznesów, jednakże istnieją pewnie spe-

cyfikacje dla takiej działalności. W większości przypadków, przedsiębiorstwa te 

polegają na własnym budżecie (ok. 60%) ze sporym dodatkiem środków z unii 

europejskiej, bo aż 23%. Natomiast już trzecie miejsce zajmują fundusze venture 

capital. Zdarzają się takie dofinansowania jak crowdfunding, zza granicy fundu-

sze CV czy też również konkursy startupowe. Są to właśnie niestandardowe formy 

pomocy finansowej przedsiębiorstw innowacyjnych, która dużo rzadziej są spo-

tykane w normalnym biznesie. 

Największą rolę w finansowaniu i rozwijaniu ekosystemu startupowego od-

grywa fundusz venture capital oraz aniołowie biznesu, gdyż jak wspomniano 

wcześniej w niektórych definicjach to te podmioty je charakteryzują. 

Fundusze venture capital (VC) przyjmowane są jako fundusz wysokiego ry-

zyka, często ze względu na finansowanie przedsiębiorstw na początku ich roz-

woju. Oferta ta to wsparcie najczęściej małym, ale już dynamicznie działającym 

spółkom. Analitycy funduszu wyszukują na rynku przedsiębiorstw dobrze 

rokujących, bardzo często nowych technologii, wybierając dane przedsięwzięcie. 

Fundusz obejmując kontrolne udziały najczęściej zarządzają danym przedsiębior-

stwem, z myślą o tym by zwiększyć jego wartość. Najczęściej fundusze venture 

capital inwestują w Internet, biotechnologię, informatykę oraz telekomunikację, ale 

dalej znaczną część wykazuje zainteresowanie bardziej tradycyjnymi branżami. 

Częściej zawieranie umowy biznesowe na etapie startu, gdzie ktoś z zewnątrz 

wykłada fundusz są tak zwani aniołowie biznesu. Wcześniej wspomniani anioło-

wie biznesu są to osoby fizyczne, przeważnie z ogromnym bagażem doświadczeń, 

większość z nich to byli biznesmeni, którzy ponownie mają chęć zaistnieć 

w rynku. Okazują wsparcie wielu młodym przedsiębiorcom, którzy posiadają in-

nowacyjne pomysły, które ze względu na swoje nowatorskie podejście, co się 

z tym łączy wysokie ryzyko inwestycyjne, nie otrzymałby finansowania od in-

nych podmiotów. Pomoc początkującym biznesom głównie wynika oczywiście 

z przesłanek komercyjnych (możliwość uzyskania przychodu) ale również 

czasem ze względów społecznych, wiara w zespół jak i proponowane rozwiązania 

przez niego, próba powrotu na rynek oraz możliwość przekazywania swoich do-

świadczeń. Oferują firmom wspomaganym kontakty, pomoc menadżerską – prze-

kazują uzyskaną wiedzę oraz know-how. W Europie to właśnie aniołowie biznesu 

są pierwsi do inwestowania, w firmy które zajmują się nowoczesnymi technolo-

giami a ich średnie zaangażowanie w 2017 r., tylko w jednym projekcie wynosiło 

około 180tys. 

W Polsce aniołowie biznesu jak i fundusze venture capital mają dużo mniejsze 

zaangażowanie niż ich projekty w Europie. Prywatne polskie fundusze inwesty-

cyjne są młode i nie dysponują odpowiednim budżetem, dlatego też ich zaanga-
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żowanie w przedsięwzięcia jest określane mianem umiarkowane. Aniołowie biz-

nesu bazują na powiązaniach tzw. sieciowych jak np. Lewiatan Business Angels 

w Warszawie czy Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu w Lublinie, co zmniejsza ich 

indywidualne ryzyko do niepowodzenia. 

6. Startupy a rynek pracy  

W naszym kraju nie przeprowadza się reprezentatywnych badań, które okre-

śliłby liczbę i sytuację polskich starterów. Wynika to m.in. z dużego trudu spraw-

dzenia populacji startupów i dotarcia do nich, jednakże badania starterów w Pol-

sce są prowadzone m.in. przez takie podmioty, jak Startup Poland czy przez 

Deloitte (Diagnoza ekosystemu Startupów w Polsce). 

Wedle danych z raportu „Startup Poland 2016” w 2016 r. w bazie danych Fun-

dacji Startup Poland było 2,7 tys. startupów623. Z jednej strony medalu jest to war-

tość niedoszacowania z powodu stosowanej metody zbierania informacji oraz 

ograniczenia się wyłącznie do gospodarki cyfrowej. Z drugiej strony medalu 

w największych i najlepiej rozwijających się starterowych ekosystemach na świe-

cie szacuje się następujące liczby startupów: Dolina Krzemowa (12,7–15,6 tys.), 

Nowy York (6,3–7,8 tys.), Londyn (4,3–5,9 tys.), Pekin (4,8–7,2 tys.), Tel Aviv 

(2,2–2,7 tys.) czy Berlin (1,8–2,4 tys.)624. Biorąc pod uwagę powyższe dane na 

temat liczby startupów w lokalnych ekosystemach, można przyjąć, że wartości te 

w ekosystemie centralnej Polski (gdzie głównie chodzi o Warszawę i Łódź) kreują 

się w przedziale 3–6 tys. firm w zależności od przyjętej definicji startupu. 

Badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych (18–64 lat) 

w Polsce, w latach 2017–2018 r. wskazują że jest około 253,621625 tys. dorosłych 

osób związanych z działalnością typu startup nie dłużej niż 3,5 roku, wykorzystu-

jących technologie czy metody pracy znane na rynku do 5 lat. Jest wiec to spory 

obszar rynku pracy w Polsce. 

 

                                                           
623 Raport Polskie Startupy 2016, s. 8. 
624 Global Startup Ecosystem Report 2017, Startup Genome. 
625 Podstawą obliczeń jest reprezentatywna próba – 16 043 oraz populacja dorosłych wg GUS (18–64 lat) 
w czerwcu 2017 r. – 25 111 621 osób. 
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Rys. 2. Średnioroczny wzrost zatrudnienia w startupie w ciągu ostatnich 3 lat 
Źródło: Deloitte 2016. 

56% firm odnotowało stały wzrost zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat. W 2/3 

z nich wzrost ten przekraczał średnio 20% rocznie. Wzrost powyżej 100% zatrud-

nienia odnotowało blisko 11% firm. Powyższe dane świetnie ukazują potencjał 

wzrostu rynku pracowników w sektorze startupów. 

 

Rys. 3. Średnioroczny wzrost zatrudnienia w startupie w ciągu ostatnich 3 latach 
Źródło: Deloitte 2016. 

Największe oddziaływanie oraz wpływ na ilość zatrudnień w gospodarce mają 

startapy gdzie głównie nastawione są na osiągniecie wysokich przychodów 

w krótkim czasie. Jedynie 30% z nich nie zatrudniało w ciągu ostatnich 3 lat nowych 

pracowników, a 14% notowało średnioroczny wzrost zatrudnienia przekraczający 

100%. Podobnie sytuacja wyglądała w startupach skupionych na osiągnięciu dużego 

udziału w rynku. Najwolniej rosną natomiast podmioty skupione na pracach B+R 

i późniejszej sprzedaży spółki – niemal 2/3 z nich nie zwiększyło zatrudnienia. 
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Rys. 4. Ilu pracowników zatrudniacie obecnie w firmie? 
Źródło: Polskie startupy. Raport 2018. 

Z danych z 2018.r z raportu polskich startupów wynika ze 71% polskich star-

tupów zatrudnia pracowników. 18% natomiast zatrudnia powyżej 10 pracowni-

ków. Niestety 29% z nich nie zatrudnia nikogo, natomiast liczba ta maleje.  

 

 

Rys. 5. Funkcje pełnione przez pracowników startupu 
Źródło: Deloitte 2016. 
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Jak można zauważyć w startupach zatrudnia się osoby wysoko wykwalifiko-

wane, głownie z sektora IT. Najczęstszym przykładem występującym w startupie 

to zawód programisty; ich zatrudnienie wskazało 62% podmiotów. Natomiast 

w co trzecim startupie przyjmuje się osoby odpowiedzialne za sprzedaż. Wyko-

rzystuje się w nich na zasadzie współpracy startupów z samozatrudnionymi spe-

cjalistami wykorzystywana ponad połowę firm. 

7. Podsumowanie  

W warunkach dynamicznie rozwijającej się gospodarki innowacje stanowią 

doskonałe rozwiązanie, stanowiące odpowiedź przedsiębiorstw na problemy 

w pozyskiwaniu kapitału ludzkiego. Startupy to przedsiębiorstwa, które mają do 

zaoferowania innowacyjne rozwiązania praktycznie dla każdej branży. Są bardzo 

rozwojowe, przez co zyskują coraz większą popularność, tworząc nowe miejsca 

pracy. Odbywa się to na dwóch płaszczyznach, z jednej strony młodzi ludzie chcą 

sami się rozwijać tworząc swój biznes. Startupy są tu bardzo pomocne z uwagi na 

brak środków w początkowej fazie i częstą pomoc inwestorów z zewnątrz. Z dru-

giej natomiast tworzą dużo nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalikowanych 

pracowników. Osoby pracujące w działach informatycznych to ponad 60% 

wszystkich pracowników firmy. Oprócz tego zatrudniani są również inżyniero-

wie, pracownicy naukowi, analitycy czy specjaliści różnego rodzaju. Start-upy 

najczęściej się skupiają na rozwiązaniach IT wspierających transformację cy-

frową, technologiach dotyczących optymalizacji zużycia energii oraz odnawial-

nych źródeł energii, biotechnologii oraz technologii medycznej, nanotechnologii 

oraz technologii materiałowej, technologii multimedialnej i telekomunikacyjnej. 

Świetnie przekłada się to na wysokie średnie zarobków w tym sektorze.  
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mgr Piotr Dresler 

Politechnika Częstochowska 

Wdrażanie instrumentów dotacyjnych wspierających 

przedsiębiorców przez instytucje otoczenia  

biznesu – studium przypadku 

Słowa kluczowe: instytucje otoczenia biznesu, biznes plan, model biznesu, przedsiębior-

czość 

Streszczenie 

Niniejsza publikacja dotyczy analizy problematyki nieefektywności wdrażania fun-

duszy europejskich w zakresie instrumentów bezzwrotnych w formie dotacji na rozpoczę-

cie działalności gospodarczej. Analiza przedmiotowa wykonana w formule studium 

przypadku wskazuje na konieczność modernizacji metodologii wyboru projektów wybra-

nych do dofinansowania. Poruszona została tematyka modeli biznesu oraz ich zastosowa-

nia w kontekście konceptualizowania działalności gospodarczej.  

1. Wstęp 

 Wdrożenie funduszy wspólnotowych w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urzędy Mar-

szałkowskie poszczególnych województw następuje w trybie konkursowym przez 

wyłonienie Beneficjentów, którzy mają za zadanie wspieranie przedsiębiorców. 

Są to instytucje otoczenia biznesu (IOB), których głównym zadaniem jest tworze-

nie sprzyjających warunków do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorczości 

w regionie za pomocą instrumentów dotacyjnych, co w końcowym efekcie po-

winno przekładać się na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa jak 

i przede wszystkim regionu. Instytucje specjalizują się w usługach, które można 

sklasyfikować w następujące grupy: informacyjne, doradcze, szkoleniowe, 

proinnowacyjne, finansowe, w zakresie wsparcia technicznego. 

W zakresie niniejszego artykułu, zostanie dokonana analiza dokumentacji 

i ocena działalności doradczej wybranej IOB polegająca na udzieleniu pomocy 

mikroprzedsiębiorcom (wnioskodawcom) w formule merytorycznego wsparcia 

w zakresie: zainicjowania prowadzenia działalności gospodarczej, zindywiduali-

zowanego doradztwa w okresie jego działalności, rozliczenie udzielonego wspar-

cia, zakończenia współpracy pomiędzy IOB a przedsiębiorcą. W zakresie finan-

sowym wsparcie IOB dotyczy bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności 
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w wysokości ok. 30 000,00 zł. Przedsiębiorca, który planuje być klientem IOB 

powinien spełniać wymagania formalne i merytoryczne. W kryteriach meryto-

rycznych w ramach udzielonego wsparcia wnioskodawca zobligowany jest do 

opracowania uproszczonego biznes planu, który w wyniku oceny przez ekspertów 

oceny projektów wskazanych przez IOB jest rekomendowany do uzyskania, lub 

odrzucenia możliwości pozyskania dofinansowania. Biznes plan jest głównym 

dokumentem, który podlega ocenie przez ekspertów jako pomysłu na działalność, 

a po drugie, w przypadku udzielonego wsparcia jest dokumentem rozliczeniowym 

w zakresie udzielonego wsparcia. Warunkiem pozytywnego rozliczenia wsparcia 

jest utrzymanie działalności przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania 

umowy z IOB oraz utrzymania określonych wskaźników, np. wskaźnik rezultatu 

– dokument ZUS DRA, dokumenty finansowe potwierdzające operacje finansowe 

oraz potwierdzenia przelewów do ZUS, US. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena oraz wskazanie nieefektyw-

ności stosowanych rozwiązań w zakresie oceny merytorycznej wniosków (biznes 

planów), oraz wskazanie możliwości poprawy aktualnej sytuacji w formie reko-

mendacji przedstawionego w poniższym artykule sposobu przedstawienia kom-

pletności pomysłu na biznes w oparciu o modelowanie biznesowe. Przedstawione 

wyliczenia, dane statystyczne oraz liczbowe są opracowane w oparciu o doświad-

czenia autora jako Kierownika Projektu w ramach poddziałania 9.3 Rynek Pracy 

realizowanego przez IZ RPOWL. 

2. Analiza problemu 

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. w Polsce udzielono dotacji w celu reali-

zacji 244174 projektów na łączną kwotę 590 587 697 517,04 zł, w tym w woje-

wództwie lubelskim udzielono 20732 projektów na łączną kwotę 37 235 423 

113,80 zł626. W województwie lubelskim z formy wsparcia w ramach projektów 

RPO WL 9.3 oraz RPO WL 9.6 w latach 2016–2019 z dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej skorzystało ponad 10 000,00 przedsiębiorców.  

Zakładając, że obecnie w ramach poddziałania Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjmuje się wskaźnik re-

zultatu jako liczbę podmiotów objętych wsparciem w ramach danej grupy projek-

towej, to powstaje pytanie badawcze dotyczące trwałości udzielonego wsparcia.  

Za wskaźnik rezultatu uznają liczbę podmiotów objętych wsparciem, pojawia 

się pytanie co w przypadku, jeżeli w skali długoterminowej rzeczone podejście 

jest nieefektywne. Jeżeli w ramach niniejszego artykułu za wskaźnik rezultatach 

przyjęta zostanie trwałość utworzonych w ramach wsparcia dotacyjnego podmio-

tów gospodarczych w okresie dłuższym niż okres monitorowania projektów przez 

                                                           
626 Mapy Dotacji UE, https://mapadotacji.gov.pl [dostęp: 30.06.2020]. 
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Instytucje Zarządzające, pojawiają się przesłanki wskazujące na nieefektywność 

rzeczonej formy promowania samozatrudnienia.  

Nieefektywność oceny wniosków skutkuje faktycznym wzrostem samozatrud-

nienia i redukcją bezrobocia w krótkim okresie.  

W długim okresie trwałość przedmiotowych projektów przejawia się wy-

mierną nieefektywnością na poziomie 26,47%, na co wskazuje graficzna interpre-

tacja wyników badanej grupy uczestników projektu (rysunek 1).  

 

 

Rys. 1. Procentowy poziom utrzymania działalności gospodarczej po okresie moni-

torowania przez Beneficjenta na dzień 30.06.2020 r. 
Źródło: oprac. własne.  

Analizowana grupa Uczestników projektu składała się z 68 osób. Analiza zo-

stała opracowana z podziałem na płeć, wykształcenie oraz pochodzenie danych 

grup osób (tabela 1). 

Tab. 1. Wyniki analizy próby badawczej. 

Odsetek mężczyzn w próbie 

badawczej 

Odsetek mężczyzn w próbie 

badawczej posiadających 

firmę 

Odsetek mężczyzn w próbie 

nie posiadających firmy 

64,71% 63,64% 36,36% 

Odsetek kobiet w próbie ba-

dawczej 

Odsetek kobiet w próbie ba-

dawczej posiadających firmę 

Odsetek kobiet w próbie nie 

posiadających firmy 

35,29% 91,67% 8,33% 
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Odsetek osób spełniających 

warunek ISCED 4 i wyżej 

Odsetek osób spełniających 

ISCED 4 i wyżej posiadają-

cych firmę 

Odsetek osób spełniających 

ISCED 4 i wyżej nie posiada-

jących firmy 

35,29% 91,67% 8,33% 

Odsetek osób spełniających 

warunek z wykształceniem 

mniejszym lub równym 

ISCED 3 

Odsetek osób o ISCED 3 lub 

mniejszym posiadających 

firmę 

Odsetek osób o ISCED 3 lub 

mniejszym nie posiadających 

firmy 

64,71% 63,64% 36,36% 

Odsetek kobiet pochodzenia 

zagranicznego 

Odsetek osób prowadzących 

działalność gospodarczą po-

chodzenia zagranicznego 

Odsetek firm istniejących po-

wyżej roku na dzień 

15.06.2019 należących do 

osób pochodzenia zagranicz-

nego 

50% 5,88% 100% 

Odsetek firm istniejących po-

wyżej roku na dzień 

15.06.2019 
 

Odsetek firm zlikwidowa-

nych lub zawieszonych po 

upływie roku od momentu 

utworzenia na dzień 

15.06.2019 

73,53% 26,47% 

Źródło: oprac. własne na podst.: zrealizowanego i rozliczonego projektu w ramach poddziałania 9.3 

RPO WL. 

Powyższe dane wskazują, że po upływie roku od otworzenia działalności go-

spodarczej (okres monitorowania przez Beneficjenta), zlikwidowanych zostaje 

26,47% firm. Głębsza analiza wskazuje na to, że osoby z wyższym wykształce-

niem (powyżej ISCED 4), oraz uwzględnienie kryterium płci (kobiety) utrzymują 

i rozwijają w dalszym ciągu swoją działalność (w obydwu kryteriach działalność 

utrzymana jest przez 91,67% osób). W głównej mierze problem nieefektywności 

realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków dotacyjnych zauważalny 

jest u mężczyzn (36,36%) oraz u osób o wykształceniu ISCED 3 i poniżej 

(36,36%). Wartym nadmienienia jest fakt, że osoby pochodzenia zagranicznego 

stanowiące niespełna 6% badanej próby utrzymują i w dalszym ciągu rozwijają 

swoją działalność, bez względu na kryterium płci oraz wykształcenia (100% rea-

lizacji wskaźnika rezultatu). 

Głównym założeniem przedsiębiorczości (zarówno w sensie teoretycznym, jak 

i praktycznym) jest osiąganie zysku w długoterminowym okresie. Aktualnie sto-

sowane narzędzie – biznes plan – uniemożliwia prognozowanie w skali długoter-

minowej efektywności przedsięwzięcia. Ogranicza się ono do zwięzłego opisu 

oferowanych przez przedsiębiorcę produktów, usług; analizy konkurencji oraz 

planowanych (nie prognozowanych) przepływów finansowych. 
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Powyższe dane wskazują, że z założeń efektywnej działalności gospodarczej 

nie wywiązuje się co czwarta firma korzystająca ze wsparcia środków wspólno-

towych, co wskazuje na nieefektywność w zakresie wyboru projektów wybranych 

do dofinansowania.  

3. Rekomendowane rozwiązania dla istniejącego stanu rzeczy – 

modelowanie biznesowe 

Autorzy przestrzegają przed zakłóceniami, mogącymi pojawić się w procesie 

konceptualizacji modelu biznesu627: 

 Błędne założenia co do podstawowej logiki biznesu, 

 Ograniczane się w koncepcji strategicznych wyborów, 

 Niezrozumienie istoty tworzenia wartości i zatrzymania wartości,  

 Błędne założenia zdefiniowania sieci wartości. 

M. Sobka w swojej publikacji wyróżnił osiem kategorii czynników zewnętrz-

nych i trzy wewnętrzne wpływające na decyzje o zmianie modelu biznesu628: 

Czynniki zewnętrzne wywołujące zmianę 

 otoczenie międzynarodowe; 

 sytuacja gospodarcza; 

 otoczenie prawne; 

 siły rynkowe; 

 trendy społeczne i kulturowe; 

 zmiany technologiczne; 

 zmiany własnościowe; 

 ekologia. 

Czynniki wewnętrzne wywołujące zmianę w przedsiębiorstwie: 

 kapitał społeczny; 

 struktury organizacyjne; 

 procesy i technologie. 

Autor zauważył, że wymienione czynniki wpływają w zróżnicowany sposób na 

decyzje biznesowe. Czynniki wewnętrzne stanowią powód zmiany modelu biz-

nesowego ze względu na poszukiwanie oszczędności, wdrażanie nowych technologii, 

procesów lub zmiany organizacyjne w firmie. Czynniki zewnętrzne wpływają na de-

cyzję o zmianie modelu biznesowego, lub wdrożeniu nowego ze względu na np. Ak-

tualną sytuację gospodarczą bądź jej zmianę, zmianę prawodawstwa, technologii,  

 

 

                                                           
627 Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C. (2005), The Power of Business Models, “Business Horizons”, No. 48, 

2005, s. 204. 
628 M. Sobka, Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, 2014, s. 16–17. 
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trendów rynkowych, koniunkturę itd. Umiejętny monitoring wymienionych czynni-

ków umożliwia sprawną reakcję na zmieniającą się sytuację i umożliwia dynamiczne 

zajęcie stanowiska względem zmieniających się warunków. 

Kreowanie pomysłów najczęściej stanowi wynik analiz i działań managerów 

w firmie. Jedną z metod generowania pomysłów jest np. Burza mózgów (metoda 

heurystyczna). R. Amit i Ch. Zott zauważają, że osoba formułująca model biznesu 

powinna odpowiedzieć na sześć fundamentalnych pytań, które mogą stanowić in-

spirację do konstruowania innowacyjnego modelu biznesu. Są to629: 

Jakie potrzeby klientów model biznesu będzie zaspokajał? 

 Jakie w tym celu należy wykonywać działania? 

 W jaki sposób mogą te działania być połączone? 

 Kto zajmie się ich realizacją i na jakich zasadach? 

 W jaki sposób zostanie wykreowana nowa wartość? 

 W jaki sposób przedsięwzięcie będzie przynosiło zysk? 

Umiejętne sformułowanie odpowiedzi na powyższe pytania umożliwia kon-

struowanie innowacyjnych modeli biznesowych. Umożliwiają one efektywniejsze 

zrozumienie strumienia przychodów i ograniczać niepotrzebne zadania w pro-

cesach biznesowych. Klient jest w centrum zainteresowania i głównym celem jest 

ustalona w wyniku odpowiedzi na powyższe pytania jest konieczność zaspo-

kajania jego potrzeb. 

Cytowani wcześniej autorzy A. Osterwalder i Y. Pigneur przedstawiają model 

biznesu jako konstrukcję opierającą się na dziewięciu filarach (tabela 2). 

Tab. 2. Bloki budujące model biznesu (CANVAS) 
Filar modelu 

biznesu 

Blok budujący 

model biznesu  

Opis 

Produkt Proponowana 

wartość 

Najistotniejszy blok. Przedstawia całą ofertę 

produktową organizacji. 

Kontakt 

z klientem 

Klient docelowy 
Opis segmentów rynku w których firma zamierza 

dostarczać wartości. 

Kanały dystrybucji 
Opis segmentów rynku na których firma 

zamierza dostarczać klientom wartości 

Relacje 
Objaśnienie mechanizmu więzi pomiędzy firmą 

a segmentami rynku 

Zarządzanie 

infrastrukturą 

Konfiguracja 

wartości 

Opis kompozycji zasobów i działań 

Kluczowe 

kompetencje 

Wyznaczenie kompetencji niezbędnych do 

realizacji modelu biznesowego 

Sieć partnerska 

Prezentacja sieci wspólnych przedsięwzięć z 

innymi firmami niezbędnymi do oferowania 

i komercjalizowania wartości 

                                                           
629 R. Amit, Ch. Zott, Creating Value Through Business Model Innovation, MIT Sloan Management Review, 

Vol. 53, No. 3, 2012. p. 45. 
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Aspekty 

finansowe 

Struktura kosztów 

Podsumowanie kosztów finansowych 

instrumentów zaangażowanych w realizację 

modelu biznesowego 

Model dochodowy 
Opis sposobu w jaki firma generuje przychody 

poprzez różne strumienie dochodowe 

Źródło: oprac. własne na podstawie: A. Osterwalder, Y. Pigneur, Ch. L. Tucci, Modeling value 

propositions in e-business, University of Lausanne, ICEC 2003, s. 18. 

Określenie rodzaju oferowanego produktu lub usługi stanowić powinno punkt 

wyjścia do budowania modelu biznesu. W następnej kolejności należy opracować 

strategię komunikacji i dystrybucji oferty produktowej oraz budować i zarządzać 

relacją z klientami. W następnej kolejności niezbędnym jest zagwarantowanie 

kluczowych kompetencji, działań i zasobów by zrealizować zakładaną w modelu 

biznesu koncepcję obsługi rynku docelowego. 

Zgodnie z omawianą koncepcją kwestie finansowe (przychody, koszty, zysk) 

stanowią zamknięcie zestawu filarów tworzących model biznesu. Efekt finansowy 

stanowi wynik wcześniejszych decyzji podjętych w ramach omawianych filarów.  

J. Brzóska i D. Jelonek dokonali modyfikacji modelu biznesu zaprezentowa-

nego przez Osterwaldera i Pigneur uwzględniając wartość społeczną jako wynik 

działalności tego typu przedsiębiorstw630. Do grona elementów spajających go 

z otoczeniem wprowadzona została franczyza społeczna, interpretowana jako na-

rzędzie aplikacyjne. 

 

Rys 1. Modyfikacja modelu biznesu zaprezentowanego przez Osterwaldera i Pigneur 
Źródło: J. Brzóska, D. Jelonek, Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. 

Podstawy teoretyczne i studium przypadku, Przegląd organizacji 9/2015, Częstochowa 2015, s. 50. 

                                                           
630 J. Brzóska, D. Jelonek, Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy 
teoretyczne i studium przypadku, Przegląd organizacji 9/2015, Częstochowa 2015, s. 50. 
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W wyniku obserwacji oraz analizy literatury E. Bojar oraz B. Wit przedstawili 

propozycję modelu biznesowego bogatszego o odpowiedzialność w stosunku do 

działań własnych i otoczenia oraz aspekty związane z ryzykiem.  

Zaproponowany szablon modelu zrównoważonego biznesu przedstawiony 

został w dwóch formach – w widoku 3D oraz w widoku 2D (rys. 2 i rys. 3). Model 

ten stanowi narzędzie umożliwiające tworzenie schematów zrównoważonych 

modeli biznesowych.  

 

 

Rys 2. Szablon modelu zrównoważonego biznesu w widoku 3D uwzględniający 

odpowiedzialność organizacji w stosunku do działań własnych i otoczenia z oceną 

ryzyka 
Źródło: oprac. E. Bojar, B. Wit, Triple Bottom Line w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera 

i Y. Pigneura w perspektywie interesariuszy, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: 

Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 99, 2016, s. 47. 

 

Rys 3. Szablon modelu zrównoważonego biznesu w widoku 3D uwzględniający 

odpowiedzialność organizacji w stosunku do działań własnych i otoczenia z oceną 

ryzyka 
Źródło: oprac. E. Bojar, B. Wit, Triple Bottom Line w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera 

i Y. Pigneura w perspektywie interesariuszy, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: 

Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 99, 2016, s. 47. 
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Istota przedstawienia schematów zrównoważonego modelu biznesu polega na 

wizualnym zobrazowaniu logiki funkcjonowania systemu oraz jego elementów 

w formie odpowiednio nazwanych elementów szablonu.  

Koszty oraz korzyści Triple bottom line zostały przedstawione jako niezależne, 

pojedyncze czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.  

Wszystkie wymienione w modelu elementy składowe przenikają się i są od 

siebie zależne.  

Odpowiedzialność rozpatrywana jest jako odpowiedzialność interesariuszy, 

stanowią jej tworzywo oraz sens istnienia. Według autorów, każdy system 

powinien posiadać rozpoznanych interesariuszy, respektować ich interesy a także 

potrzeby. Zauważono, że w przypadku modelu TBL należy wyartykułować trzy 

czynniki w szablonie modelu zrównoważonego biznesu: 

 Czynniki ekonomiczne 

Odzwierciedlają koszty, korzyści ekonomiczne oraz obszar finansowy 

w którym działa dana organizacja. Celem działania każdej organizacji jest 

wytwarzanie wartości dla klienta oraz wartości dla organizacji. Priorytet 

tworzenia wartości stanowi najważniejszy cel organizacji, a w rezultacie pozwala 

uzyskać przewagę konkurencyjną631. Szablon w efektywny sposób przedstawia 

strumienie przychodów oraz strukturę kosztów w aspektach mikroekonomii oraz 

oddziaływania na otoczenie w aspekcie mezo- lub makroekonomii632. 

 Obszar Społeczny 

Ściśle związany z obszarem ekonomicznym. Społeczeństwo generuje 

możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw – stanowiąc bazę pracowniczą, 

pracodawczą, a także budując rynek – stając się klientami oraz użytkownikami 

dóbr i usług. Społeczeństwo ponosi koszty związane z funkcjonowaniem 

organizacji, zarazem odnosząc korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni. 

Zaliczane są do nich oddziaływania bezpośrednie i pośrednie na zdrowie 

obywateli, wpływ na zurbanizowanie a także wprowadzanie ekologicznych 

zagrożeń i ponoszenie kosztów z nimi związanych. 

 Obszar środowiska 

Realizowanie aktywności biznesowej z wykorzystaniem przestrzeni (ziemi, 

wody, powietrza) często generuje nieodwracalne zmiany w środowisku natural-

nym. Funkcjonowanie organizacji wiąże się z odpowiedzialnością, co generuje 

koszty środowiskowe. Koszt środowiskowy stanowi koszt korzystania z uwarun-

kowań środowiska naturalnego, wpływ na roślinność, zwierzęta, zdrowie ludzi, 

dobra kulturalne i wiele innych.  

                                                           
631 M. Rzemieniak „Zarządzania niematerialnymiwartościami przedsiębiorstw. Towarzystwo Naukowe Orga-
nizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013, s. 63. 
632 E. Bojar, B. Wit, Triple Bottom Line w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura w perspek-

tywie interesariuszy, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 99, 
2016, s. 49. 
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Proponowane rozwiązanie poprawiające w ocenie autora bieżący stan rzeczy 

prezentuje tabela nr 3. 

Tab. 3. Proponowane rozwiązanie w zakresie realizacji projektów na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

Etap realizacji –

Beneficjent 
Etap realizacji – Uczestnik Projektu 

Etap przed udzieleniem 

dofinansowania na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – wsparcie 

doradczo-szkoleniowe, 

mentoring. 

Wizja 

Business Model Canvas 

Ryzyko Opis ryzyka Reakcja na ryzyko 

Źródła 

finansowania 

inwestycji 

Opis źródeł 

finansowania 

Opis alternatywnych 

źródeł finansowania 

Strategia ekspansji 
Opis planów 

ekspansji 

Reakcja na bariery 

rynkowe/społeczne 

Etap po udzieleniu 

dofinansowania na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – wsparcie 

doradcze dla firm, 

mentoring w zakresie 

rozwoju i utrzymania 

wzrostu zatrudnienia w 

sektorze MŚP. 

Operacjonalizacja modelu biznesu 

Konfrontacja z praktyką gospodarczą – 

remodelowanie w oparciu o doświadczenie. 

Źródło: oprac. własne. 

Rozwiązanie w formule bieżącego wsparcia doradczo-szkoleniowego, odej-

ście od kreacji biznes planu na rzecz modelowania biznesowego uzupełnionego 

o harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia umożliwi Beneficjentowi 

(IOB) aktywne wspieranie Uczestników Projektu w zakresie tworzenia i rozwoju 

firm w sektorze MŚP. Główną rolą Instytucji Otoczenia Biznesu jest funkcja do-

radcza, a powyższe rozwiązanie umożliwi jej realizację co przełożyć się może na 

wymierne efekty w zakresie długoterminowej efektywności wdrażania instrumen-

tów dotacyjnych. 
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4. Podsumowanie 

Jak można zauważyć, system w obecnej formie jest systemem wadliwym. 

U podstaw problemu leżą brak zrozumienia a przede wszystkim oddania 

w praktyce logiki myślenia oraz działania sfery biznesu. By poprawić obecną 

sytuację, należy wprowadzić zmiany w wielu płaszczyznach funkcjonowania 

projektów, zarówno po stronie Beneficjenta, jak i Uczestnika Projektu. Po stronie 

Uczestnika powinno się to oprzeć o zmianę narzędzi, jakich używa on do 

konceptualizacji przyszłej działalności. Według autorów, powinno się te zmiany 

oprzeć o wprowadzenie Business Model Canvas, a także o kompleksową analizę 

ryzyka. Działania te pozwolą lepiej oszacować możliwości rynkowe powodzenia 

inicjatywy Uczestnika Projektu. Po stronie Beneficjenta należy rozwinąć 

płaszczyznę wsparcia po otrzymaniu przez Uczestnika Projektu wsparcia 

finansowego. Ważnym elementem w operacjonalizacji planowanych działań 

powinien być wysoce skuteczny mentoring, zapewniony od początku każdemu 

Uczestnikowi Projektu. Wszystkie te propozycje rozwiązań stanowią drobny 

wstęp do możliwych działań, które należy wręcz podjąć w celu podniesienia 

przede wszystkim długoterminowej efektywności realizacji projektów. 
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Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Inżynieria 

Biomedyczna 

Wielomateriałowy druk 3D a przyszłość protetyki 

kończyn górnych 

Słowa kluczowe: MJ, druk wielomateriałowy, proteza ręki, protezy kończyn górnych, druk 

3D, druk 4D 

Streszczenie 

W ostatnich dekadach można zaobserwować duże upowszechnienie się metod 

wytwarzania addytywnego, także na rynku protez kończyn górnych. W artykule 

scharakteryzowano wielomateriałowy druk 3D, przedstawiono podział dostępnych 

technologii, krótko je omówiono oraz wskazano obszary ich stosowania. Przedstawiono 

podział protez kończyn górnych oraz omówiono aspekt ekonomiczny każdego 

rozwiązania. Przeprowadzono dyskusję na temat przyszłości protetyki kończyn górnych 

w kontekście użycia wielomateriałowego druku 3D i 4D.  

1. Wstęp 

Rolą kończyny górnej nie jest jedynie wykonywanie zadań ruchowych. Ręka 

jest głęboko zakorzeniona w kulturze jako symbol, a także pomaga w wyrażaniu 

emocji. Naturalnym więc wydaje się fakt, że w przypadku jej amputacji pacjentom 

zależy na uzyskaniu wysokofunkcjonalnych i estetycznych substytutów. Wielu 

z nich ma problemy z adaptacją do nowej rzeczywistości, a brak satysfakcjonują-

cych rozwiązań w przystępnej cenie może stać się przeszkodą na drodze do peł-

nego usamodzielnienia. Na szczęście w ostatnich dekadach można zaobserwować 

dość znaczący rozwój protetyki kończyn górnych, a także innych technologii sta-

nowiących obietnicę lepszego jutra dla osób niepełnosprawnych. 

2. Wielomateriałowy druk 3D na tle technologii przyrostowych 

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym i podniesieniem jakości życia ob-

serwuje się wzrost zapotrzebowania na różnego typu dobra konsumpcyjne, a także 

zwiększenie popytu na metody ich szybkiego prototypowania oraz wytwarzania. 

Mówiąc zaś o szybkim prototypowaniu nie sposób pominąć temat druku 3D. Me-

tody wytwarzania addytywnego są alternatywą dla metod subtraktywnych (jak 
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obróbka skrawaniem), gdzie nadmiarowy materiał jest usuwany w celu „wydoby-

cia” pożądanego kształtu produkowanego obiektu. W technologiach przyrosto-

wych natomiast materiał jest warstwowo nakładany, co często wiąże się także 

z mniejszym jego zużyciem633.  

Wielomateriałowy druk 3D jest szczególnym przypadkiem technologii przy-

rostowych, gdzie jednocześnie nakładane są różne materiały, często o innych 

właściwościach. 

2.1. Przegląd i istota dostępnych metod wytwarzania addytywnego 

stosowanych do wydruków wielomateriałowych  

Dostępne metody wytwarzania addytywnego można klasyfikować na wiele 

sposobów, jednak najbardziej upowszechnionym podziałem jest ten zapropono-

wany w normie ISO/ASTM 52900:2015634. Wyróżnia on siedem głównych kate-

gorii wytwarzania addytywnego (Rys.1.). Ze względu na szybki rozwój 

technologii druku 3D niektóre z terminów funkcjonują jeszcze jedynie w języku 

angielskim. 

 

 
Rys. 2. Podział metod wytwarzania addytywnego wraz z przykładami konkretnych 

technologii  
Źródło: oprac. własne na podst.: Rafiee M. i inni, dz. cyt., s. 1–18. 

 

                                                           
633 J. Wojtal, Drukowanie 3D (wytwarzanie przyrostowe), [w:] Skalska J. (red.) Wiadomości PKN. Dzień 

Normalizacji Polskiej. Konferencja- Rola Norm w rozwoju przemysłu 4.0, Polski Komitet Normalizacyjny, 

Warszawa, 2019, nr 5, s. 11. 
634 M. Rafiee, R. D. Farahani, D. Therriault, Multi-material 3D and 4D printing: a survey, [w:] Severing K. (red) 

Advanced Science, Wiley-VCH GmbH, Weinheim, 2020, nr 7(12), s. 1–3. 
Wojtal J., dz. cyt., s. 12–13. 
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Historycznie pierwszą technologią druku 3D jest stereolitografia (SLA). Już 

w 1986 Charles W. Hull opatentował wynaleziony dwa lata wcześniej aparat do 

produkcji obiektów trójwymiarowych tą właśnie metodą635. SLA opiera się na 

wytwarzaniu przedmiotów warstwa po warstwie, utwardzając ciekłą światłoczułą 

żywicę przy pomocy lasera emitującego promieniowanie z zakresu ultrafioleto-

wego636. Bardzo wiele wspólnego z stereolitografią ma cyfrowe przetwarzanie 

światła, zwane także DLP (Digital Light Processing). Technologia ta również ba-

zuje na zespalaniu fotopolimerów przez ich oświetlenie, jednak w przeciwień-

stwie do SLA źródłem światła nie jest laser, a projektor utwardzający jednocze-

śnie całą warstwę637. CDLP (Continous Digital Light Processing) jest odmianą 

DLP charakteryzującą się naświetlaniem ciągłym, co z kolei przekłada się na 

szybszy proces drukowania. Technologie opierające się na fotopolimeryzacji cie-

czy w kadzi są rzadko stosowane w druku wielomateriałowym – wymagałoby to 

cyklicznej zmiany cieczy w zbiorniku, znaczącą zwiększając w ten sposób czas 

wydruku638. 

Podobieństwo, choć nieco mniejsze, do stereolitografii wykazuje także spieka-

nie laserowe, czyli druk 3D metodą SLS (Selective Laser Sintering). W SLS za-

miast żywic polimerowych używa się proszków tworzyw sztucznych. Materiał 

zagarniany jest warstwowo na obszar roboczy, gdzie zostaje podgrzany i spie-

czony przy pomocy lasera o wysokiej mocy639,640. Druk w metalu przy użyciu 

technologii SLM (Selective Laser Melting) bazuje na identycznej koncepcji z wy-

jątkiem użycia proszków metalowych641,642. Na analogicznej zasadzie opiera się 

metoda EBM (Electron Beam Melting), w której do topienia proszku zamiast la-

sera o wysokiej mocy wykorzystuje się wiązkę elektronów, a cały proces odbywa 

się w komorze próżniowej w celu zmniejszenia strat energii643. MJF (Multi Jet 

Fusion) jest technologią rozwijaną przez firmę HP i w pewien sposób łączy PBF 

z metodą BJ (Binder Jetting), gdzie na proszek natryskiwane jest specjalne lepisz-

cze. Tak zaaplikowana substancja łącząca jest zespalana w charakterystyczny dla 

metod PBF sposób. Obecnie nie istnieje zbyt wiele rozwiązań pozwalających na  

 

                                                           
635 C. W. Hull, Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography, US Patent 4,575,330 

issued March 11, 1986. 
636 Chia H. N., Wu B. M, Recent advances in 3D printing of biomaterials, “Journal of Biological Engineering” 

2015, nr. 9(1), s. 8–9. 
637 L. G. Olmos i in., 3D DLP addictive manufacturing: printer and validation, 24th COBEM, Curitiba, 2017. 
638 M. Rafiee i in., dz. cyt., s. 2. 
639 L. G. Olmos i in., dz. cyt. 
640 H. A. Zaharin, Abdul Rani A. M., Ginta T. L., Azam F.I., Additive Manufacturing Technology for Biomedical 

Components: A review, 3rd ICMMPE, Penang, 2017. 
641 L. G. Olmos i in., dz. cyt.  
642 H. A. Zaharin, dz. cyt. 
643 H. A. Zaharin , dz. cyt.. 
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wykorzystanie technologii z kategorii BPF do tworzenia obiektów wielomateria-

łowych644, chociaż warto zwrócić uwagę na zaproponowany przez firmę Aerosint 

system do produkcji kompozytowych metalowo-polimerowych przedmiotów645.  

Podobnie jak w metodach PBF, w DED (Direct Energy Deposition) również 

wykorzystuje się warstwową fuzję materiału przy pomocy wiązki laserowej. To-

piony materiał jest jednak podawany punktowo, w formie proszku bądź drutu. Do 

kategorii DED zalicza się m. in. technologia LENS (Laser Engineered Net Shap-

ing) oraz EBAM (Electron Beam Additive Manufacturing)646. DED jest stosun-

kowo popularny jako rozwiązanie umożliwiające druk wielomateriałowy, zwłasz-

cza w kontekście przedmiotów o gradientowym przejściu pomiędzy różnymi 

materiałami. Często wykorzystuje się proszki i druty metalowe, a zastosowanie 

druku DED pozwala na tworzenie bimetali oraz kompozytów metal-ceramika 

o specyficznych właściwościach647. 

O ile stereolitografia była pierwszą historycznie technologią przyrostową, po-

jęcie „druk 3D” zostało po raz pierwszy użyte w 1993 r. do opisu metody Binder 

Jetting, zaproponowanej przez naukowców z MIT (Massachussets Institute of 

Technology)648. Głowica, w dużym stopniu przypominająca te wykorzystywane 

w drukarkach atramentowych, natryskiwała specjalne lepiszcze na proszek gip-

sowy. Obecnie dostępna jest szeroka gama sproszkowanych materiałów oraz sub-

stancji spajających używanych w tej technologii, ale sama zasada działania nie 

uległa zmianie649. Obecnie Binder Jetting nie jest komercyjnie wykorzystywany 

do tworzenia wydruków wielomateriałowych, choć prowadzone są badania w tym 

zakresie650. Wskazano, że ta technologia przynosi dobre rezultaty podczas two-

rzenia kompozytów wielofazowych, a także o różnej porowatości651. 

W technologii MJ (Material Jetting) głowica także wykazuje podobieństwo do 

głowic drukarek atramentowych, jednak zamiast tuszu na platformę roboczą na-

tryskiwane są kropelki fotoutwardzalnego materiału. Dzięki dostępności szerokiej 

różnorodności materiałów oraz specjalnego wosku używanego do tymczasowego 

wzmocnienia wydruku (tj. druku „podpór”) istnieje możliwość tworzenia obiek-

                                                           
644 M. Rafiee i in., dz. cyt., s. 12–15. 
645 https://aerosint.com [dostęp: 08.08.2020]. 
646 J. Tatarczak, Z. Krzysiak, W. Samociuk, Z. Kaliniewicz, L. Krzywonos, Przegląd nowoczesny technologii 

druku 3D obiektów metalowych, „Mechanik”, nr 7/2017, s. 813. 
647 M. Rafiee i in., dz. cyt., s. 16–18. 
648 E. M. Sachs, Haggerty J. S., Cima M. J., Williams P. A., Three-dimensional printing techniques, US Patent 

5,204,055 issued April 20, 1993. 
649 H. N. Chia, Wu B. M, dz. cyt., s. 3–6. 
650 Damas S. M., The Processing of Binder Jet Multi-Material 3D Printing to Improve upon Material Properties, 

Clemson University TigerPrints, 2019. 
651 M. Toursangsaraki, A Review of Muli-material and Composite Parts Production by Modified Additive 

Manufacturing Methods, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 2018, s. 4–5. 
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tów o skomplikowanych kształtach. Material Jetting jest prawdopodobnie najsze-

rzej stosowaną wielomateriałową technologią druku 3D652. Metoda zyskała popu-

larność dzięki dostępności drukarek komercyjnych653,654 oraz szerokiej gamy 

materiałów655: odpornych na wysokie temperatury, wytrzymałych mechanicznie, 

elastycznych, przystosowanych do kontaktu z żywnością, przezroczystych, a na-

wet biokompatybilnych.  

Technologia FDM (Fused Deposition Modelling) polega na nakładaniu war-

stwowym uplastycznionego termoplastu. Grubość warstwy w dużej mierze zależy 

od średnicy dyszy przez którą wytłaczany jest materiał oraz tzw. g-code, zawie-

rającego zrozumiałe dla urządzenia ustawienia i ścieżkę nakładania materiału na 

poszczególnych warstwach. Przeznaczony do druku metodą FDM termoplast wy-

stępuje w formie cienkiego, nawiniętego na rolkę „drutu”, tj. filamentu656. Istnieje 

dość dużo drukarek FDM posiadających dwie lub więcej głowic bądź modyfika-

cje umożliwiające druk wielomateriałowy, jednak nie są to rozwiązania idealne. 

Pole robocze drukarki zostaje zmniejszone, zwiększa się prawdopodobieństwo 

nitkowania oraz przesunięcia warstw657.  

Metodą LOM (Laminated Object Manufacturing) można tworzyć trójwymia-

rowe elementy poprzez warstwowe laminowanie tworzyw w formie cienkich, wy-

ciętych z folii przekrojów. Materiał pokryty klejem bądź innym spoiwem zostaje 

dociśnięty gorącą głowicą laminującą, a następnie docięty do odpowiedniego 

kształtu. Folie mogą być wykonane z papieru, tworzyw sztucznych, kompozytów, 

a nawet metalu658. Obecnie LOM nie jest stosowany komercyjnie do tworzenia 

obiektów wielomateriałowych, ale pojawiają się prace badające taką możliwość, 

m. in. rozważające tworzenie czułych sensorów659. 

2.2. Kolejny wymiar wydruków wielomateriałowych  

Wraz z rozwojem technologii przyrostowych zaczęto mówić także o druku 4D. 

Ten „kolejny wymiar” wydruków osiągany jest przez zastosowanie specjalnych 

konstrukcji oraz materiałów tak, aby umożliwić zmianę geometrii przedmiotu pod  

 

 

 

 

                                                           
652 M. Rafiee i in., dz. cyt., s. 15–16. 
653 https://www.stratasys.com/3d-printers, [dostęp: 10.08.2020]. 
654 https://www.3dsystems.com/3d-printers/projet-mjp-5600, [dostęp: 10.08.2020]. 
655 https://www.stratasys.com/materials/search, [dostęp: 10.08.2020]. 
656 H. A. Zaharin, dz. cyt.. 
657 M. Rafiee i in., dz. cyt., s. 3–12. 
658 M  Rafiee. i in., dz. cyt., s. 12–15. 
659 A. Mohammadzadeh, A. Fox-Robichaud, R. P. Selvaganapathy, Electroplating of Multiple Materials in 

Parallel Using Patterned Gels with Applications in Electrochemical Sensing, “Sensors”, 2020, nr 20. 
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wpływem czynników zewnętrznych. Badania nad wielomateriałowym drukiem 

4D przyniosły efekty m.in. w postaci chwytaków wykonanych z polimerów z pa-

mięcią kształtu660 czy siłowników sterowanych przy pomocy temperatury661. 

3. Protetyka kończyn górnych wczoraj i dziś 

Komercyjnie dostępna protetyka kończyn górnych dzisiaj nadal ma bardzo 

wiele wspólnego z rozwiązaniami stosowanymi ponad 100 lat temu662. Jednak 

dzięki wykorzystaniu nowych możliwości technologicznych na przestrzeni ostat-

nich dwóch dekad pojawiły się nowe opcje dla osób niepełnosprawnych. Protezy 

stały się lżejsze, bardziej funkcjonalne, zyskały szerszy zakres możliwości rucho-

wych. Co niezwykle ważne, pojawiły się nowe rozwiązania w zakresie sterowania 

protezami, przyczyniające się do znacznej poprawy ich funkcjonalności663.  

Protezy kończyn górnych można podzielić na dwie główne kategorie, tj. pro-

tezy pasywne oraz protezy aktywne.  

Protezy pasywne mogą być używane jako przedłużenie kikuta, np. do przy-

trzymywania bądź przesuwania obiektów, ale niemożliwa jest aktywna kontrola 

położenia palców czy chwytanie przedmiotów. Mimo to protezy tego typu nadal 

są wybierane przez użytkowników, zazwyczaj ze względów estetycznych oraz 

przez ich niewielką wagę, przekładającą się na wysoki komfort ich noszenia. Ob-

serwuje się dwa główne trendy: protezy pasywne w wysokim stopniu starające się 

odwzorować naturalny wygląd ręki ludzkiej (zazwyczaj wykonywane na zamó-

wienie dla konkretnego użytkownika pod kątem ogólnej charakterystyki, roz-

miaru i odcienia skóry664) oraz protezy pasywne wyróżniające się oryginalnym 

kształtem, kolorem czy materiałem665. 

Protezy aktywne, jak sama nazwa wskazuje, umożliwiają użytkownikowi wy-

konywanie konkretnych ruchów bądź czynności. Wśród protez aktywnych wy-

różnić można protezy mechaniczne, sterowane przy pomocy siły mięśni 

przenoszonych przez cięgna Bowdena, a także protezy z komponentami elektro-

nicznymi. To właśnie te ostatnie stanowią obecnie najprężniej rozwijającą się ni-

szę na rynku protez, oferując szeroki zakres końcówek roboczych (od haków  

 

                                                           
660 Ge Q. i inni, Multimaterial 4D Printing with Tailorable Shape Memory Polymers, “Nature. Scientific 

Raports”, 2016, nr.6:31110. 
661 M. Rafiee i in., dz. cyt., s. 20–23. 
662 D. Farina, S. Amsuss, Reflections on the present and future of upper limb prostheses, ”Expert Rev Med 

Devices”, 2016, nr 13(4), s. 1.  
663 A. Cloutier, Yang J., Control of Hand Prostheses: A Literature Review, ASME 2013 International Design 

Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Oregon 2013.  
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przez kilkupalczaste chwytaki do systemów przypominających ludzką rękę) oraz 

metod ich sterowania (potencjał czynnościowy mięśni, kontrolery oraz różnego 

typu przetworniki i przełączniki). 

Bez względu na to, na jaką protezę zdecyduje się pacjent w znacznej większo-

ści przypadków musi zostać ona specjalnie dopasowana do jego ciała. W pracow-

niach ortopedycznych można otrzymać oferty modeli klasyfikujących się do 

adaptacji dla konkretnego użytkownika oraz indywidualny kosztorys tego dopa-

sowania. Niemożliwe jest zazwyczaj kupienie protezy bez takiej konsultacji. 

Mimo to, nie zawsze możliwa jest pełna personalizacja protez. Kikuty zazwyczaj 

są nieregularne i występują pomiędzy nimi duże dysproporcje. Sprawia to nie-

stety, że pacjenci często skarżą się na widoczne pomiędzy zachowaną drugą ręką 

a protezą różnice w wielkości, a czasem także długości (co ma realne przełożenie 

na komfort użytkowania protezy). 

Ze względu na potrzebę wysokiej indywidualizacji oraz stosowane rozwiąza-

nia techniczne koszt protez kończyn górnych jest bardzo wysoki. Najtańsze pro-

tezy kosmetyczne dostępne są w cenie rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a modele 

aktywne (nawet te mechaniczne z końcówką roboczą w postaci haka) to wydatek 

w wysokości kilkudziesięciu tysięcy. Zaawansowane protezy bioniczne natomiast 

mogą kosztować ponad sto tysięcy.  

Realny koszt użytkowania protez jest jeszcze wyższy. Zdarza się, że protezę 

należy wymieniać nawet kilkukrotnie, zwłaszcza w przypadku protez dziecię-

cych. Do tego dołączają opłaty za wizyty u ortopedów, koszty rehabilitacji oraz 

akcesoriów (np. części wymienne, leje protetyczne). 

Aspekt ekonomiczny ma duży wpływ na wybór protezy i dlatego użytkownicy 

często decydują się na protezy mechaniczne bądź całkowicie rezygnują z jej posiada-

nia. Nie jest to jednak jedyny powód- zdarza się, że pacjent staje się sfrustrowany 

trudnościami związanymi z kontrolowaniem bardziej zaawansowanych protez666. 

4. Protetyka kończyn górnych jutro a druk wielomateriałowy 

Na rynku protez można zauważyć zastosowanie tzw. „underactuation”, czyli 

podejścia do tworzenia mechanizmów tak, aby liczba stopni swobody była więk-

sza od liczby parametrów sterowania. Uzyskuje się to przez odpowiednie stero-

wanie w czasie bądź przez użycie elementów elastycznych667. Pozwala to na 

zmniejszenie kosztów wytwarzania oraz pomaga rozwiązać problem uzyskania 

                                                           
666 H. Bowker, J. Michael, Atlas of Limb Prosthetics: Surgical, Prosthetic and Rehabilitation Principles, 

American Academy of Orthopedic, Rosemont 2002. 

Plettenburg D., Prosthetic control: a case for extended physiological proprioception, MEC '02 The Next 
Generation, MyoElectric Controls/Powered Prosthetics Symposium Fredericton, New Brunswick 2002. 
667 I. Zubrycki, Zaawansowane metody teleoperacji chwytaków wielopalczastych z wykorzystaniem zewnętrz-

nych sensorów- streszczenie rozprawy doktorskiej, Politechnika Łódzka, Łódź 2018.  
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wystarczającej ilości użytecznych sygnałów wejściowych (zwłaszcza u pacjentów 

po amputacjach o większej skali). Zastosowanie dodatku materiałów elastycznych 

podczas wydruku protezy mogłoby zredukować nie tylko czas jej wykonania, ale 

także koszt.  

Druk 3D wydaje się być tutaj rozwiązaniem idealnym, ponieważ protezy po-

wstają głównie w produkcjach krótkoseryjnych bądź jako produkt wykonywany 

na zamówienie indywidualne. Kompozytowe materiały mogą charakteryzować 

się korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi, co także stanowi niewąt-

pliwą zaletę. 

Biokompatybilne kompozyty ceramika-metal o dużej porowatości mogą nato-

miast przyczynić się do szerszego stosowania osteointegracji protez kończyn gór-

nych668, zapewniając tym samym większą ich stabilność oraz niwelując problemy 

związanie z użytkowaniem lejów protetycznymi (m.in. oparzenia, przewlekłe ow-

rzodzenia, pocenie się669). 

Dodatkowo, mimo intensywnego rozwoju protetyki kończyn górnych w ostat-

nich kilku dekadach, czynnikiem hamującym stworzenie w pełni funkcjonalnych 

substytutów jest problem z efektywnym pobieraniem informacji zwrotnej, prawi-

dłową jej interpretacją oraz wykorzystaniem do poprawy sterowania tymi ukła-

dami. Szczególnie obiecujące są badania nad bezpośrednim pobudzaniem 

zakończeń nerwów rdzeniowych poprzez wszczepienie układu elektrod, co po-

zwoliłoby na odbiór wrażeń dotykowych670. Wskazywałoby to na potrzebę roz-

woju wielomateriałowego druku w skali mikro oraz druku czujników.  

Druk wielomateriałowy może okazać się także sposobem na znaczne zmniej-

szenie kosztów produkcji i czasu wytwarzania bardziej zaawansowanych materia-

łów. Jeden z producentów protez hydraulicznych przeznaczonych dla dzieci 

twierdzi, że zastosowanie rozwiązania firmy Stratasys w zakresie druku MJ z wy-

korzystaniem różnych tworzyw pozwoliło zredukować koszt o 76% oraz czas pro-

dukcji aż o 90% (w porównaniu do metod klasycznych)671. Także inny producent 

protez, firma Unlimited Tomorrow, wspomina o oszczędnościach poczynionych 

dzięki zastosowaniu tegoż rozwiązania672. 

 

. 

                                                           
668 Jonsson S., Caine-Winterberger K., Branemark R., Osseointegration amputation prostheses on the upper 

limbs: methods, prosthetics and rehabilitation, “Prosthetics and Orthotics International” 2011, nr 35(2). 
669 Bates T. J., Fergason J. R., Pierrie S. N., Technological Advances in Prosthesis Design and Rehabilitation 

Following Upper Extermity Limb Loss, “Curr Rev Musculoskelet Med” 2020, nr 13(4). 
670 George J. A., Kluger D. T., Davis T. S., Wendelken S. M., Okorokova E., He i inni, Biomimetic sensory 

feedback through peripheral nerve stimulation improves dexterous use of a bionic hand, Science Robotics, tom 

4, nr 32/2019.  
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17/, [dostęp: 11.08.2020]. 
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11.08.2020]. 
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5.   Wnioski 

Obecnie większość z technologii przyrostowych posiada modyfikacje umożli-

wiające druk wielomateriałowy. Upowszechnienie rozwiązań komercyjnych z tego 

obszaru techniki przyczyniło się do zmniejszenia kosztów wydruków wytworzo-

nych z wielu materiałów i stworzyło nowe możliwości.  

Ze względu na wysoki stopień niezbędnej indywidualizacji protez już od ja-

kiegoś czasu stosuje się druk 3D przy wytwarzaniu niektórych komponentów. 

Zmniejszenie czasów wydruku, zwiększenie dokładności i estetyki produktów koń-

cowych oraz pojawienie się nowych materiałów może w dalszym stopniu przyczynić 

się do upowszechnienia korzystania z metod wytwarzania addytywnego.  

Protezy kończyn górnych stają się układami o coraz większej złożoności. Po-

mimo ciągłego rozwoju i stopniowego rozwiązywania wielu problemów nurtują-

cych przeszłe pokolenia użytkowników sytuacja ta generuje także nowe wyzwa-

nia. Wielomateriałowy druk 3D czy tzw. druk 4D mogą okazać się odpowiedzią 

na te wyzwania i przyczynkiem kolejnej rewolucji w świecie protez. 
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Streszczenie 

Funkcjonowanie państwa nieuchronnie wiąże się z nakładaniem i egzekwowaniem 

podatków. Systemy podatkowe poszczególnych państw różnią się od siebie wieloma ele-

mentami. Wynika to zarówno z ich historycznych, jak i społecznych i gospodarczych uwa-

runkowań. Mają one jednak wspólny element, który jest jednocześnie wyrazem ich nie-

doskonałości. Jest to luka podatkowa. Każda administracja podatkowa stosuje inne 

metody estymacji i ograniczania tego negatywnego zjawiska. Wraz z rozwojem techniki 

dostępne są coraz nowsze narzędzia niwelowania luki podatkowej, wymagają one jednak 

ewolucji całego systemu podatkowego. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy 

automatyzacja procesów podatkowych może ograniczać rozmiary luki podatkowej. W ar-

tykule przedstawiono analizę literatury przedmiotu oraz danych statystycznych. 

1. Wstęp 

Obecnie polscy podatnicy mierzą się z obliczaniem i odprowadzaniem jedena-

stu rodzajów podatków bezpośrednich oraz trzech rodzajów podatków pośred-

nich. Podatkiem pośrednim, obok podatku akcyzowego i podatku od gier, jest 

podatek od towarów i usług (VAT), nazywany również podatkiem od wartości 

dodanej. Nie każdy podatnik spotka się w swojej karierze, czy w trakcie prowa-

dzenia działalności gospodarczej ze wszystkimi w/w rodzajami podatków. Choć 

niektóre podatki mają ograniczony zakres przedmiotowy i podmiotowy, to i tak 

uznać należy, że polski system podatkowy jest rozbudowany, a co za tym idzie 

skomplikowany. 

Podatki są kosztem samym w sobie, ale generują również koszty ukryte, jak 

chociażby obowiązek ich obliczania i odprowadzania do odpowiedniego organu, 

który to spoczywa na podatnikach. Oprócz tych oczywistych aspektów należy 

również wspomnieć o ryzyku na jakie narażeni są podatnicy. Ryzyko podatkowe  
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jest skorelowane ze skomplikowaniem systemu podatkowego i efektywnością or-

ganów skarbowych. Te wszystkie aspekty determinują prowadzenie działalności 

gospodarczej, a niekiedy skłaniają podatników do prób unikania opodatkowania.  

2. Geneza i przyczyny powstawania luki w podatku od wartości 

dodanej 

2.1. Geneza i założenia systemów podatkowych 

Analizując współczesne systemy podatkowe, należy uwzględnić ich histo-

ryczne znaczenie, a przede wszystkim ich genezę sięgającą początków cywiliza-

cji, a nawet najstarszych organizacji terytorialnych i plemiennych. Zanim po-

wstały pierwsze podatki, w formie jaką dziś znamy, istniały różne systemy danin. 

Żadna władza nie była samowystarczalna. Ponieważ władcy, czy przywódcy ple-

mienni, pełnili różne funkcje, brali na siebie odpowiedzialność często przekracza-

jącą ich możliwości. Musieli zatem szukać pomocy u swoich poddanych. Pier-

wotnie poddani świadczyli na rzecz władcy pewne usługi. Z czasem pomoc ta 

przybrała inne formy, chociażby darów przekazywanych w naturze. Po pojawie-

niu się środków płatniczych, dotychczasowe daniny były bardziej mierzalne i eg-

zekwowalne. To pierwotne powiązanie podatków z władzą publiczną zyskało 

odzwierciedlenie w doktrynie podatkowej. W literaturze przedmiotu ogólna defi-

nicja podatków związana jest z władzą. Można powtórzyć za B. Brzezińskim, że: 

„Daniny publiczne to wszelkie formy przejmowania wartości materialnych bądź 

usług przez państwo od mieszkańców jego terytorium oraz różnego rodzaju orga-

nizacji działających bądź mających siedzibę na tym terytorium”673. 

Istnienie podatków w formie pieniężnej odnotowano już w starożytności. 

W Grecji miały one charakter podatku od gruntów (wraz z pojawieniem się wła-

sności prywatnej ziemi), a także podatku nieregularnego, aczkolwiek stałego jak 

ejosfora, czyli podatek przeznaczony na cele obronne i prowadzenie wojen. 

W starożytnym Egipcie pierwszymi daninami pieniężnymi były czynsze dzier-

żawne. Nieco później, w Cesarstwie Rzymskim, pojawił się pierwszy system po-

datkowy, zróżnicowany i złożony. Były to takie daniny jak podatek gruntowy 

tribulum solo, forma pogłównego tribulum capitis, czy pierwsza konstrukcja ka-

stratu gruntowego674. 

Początkowo daniny zbierane przez państwo przeznaczone były głównie na 

utrzymanie wojska i zdolności obronnych. W średniowieczu, gdy wzrosło znacze-

nie dworu królewskiego, część podatków było przeznaczone na jego funkcjono-

wanie. Dopiero zmiany oświeceniowe wymogły oddzielenie majątku władcy od 

majątku publicznego, a przez to wprowadzenie jawności finansów publicznych. 

                                                           
673 B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Dom Organizatora, Toruń 1993, s. 7.  
674 Ibidem, s.10.  
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Rozwój gospodarczy w XVIII i XIX w. wpłynął znacząco na wzrost ilości 

środków pieniężnych pochodzących z podatków i sam sposób ich pobierania. 

Wprowadzono zasadę progresji podatkowej, która w wielu krajach utrzymuje się 

do dziś. Rozwój kapitalizmu skłonił władze do wprowadzenia podatku, w którym 

decydujące było kryterium dochodowe. Jako pierwsi rozwiązanie takie przyjęli 

Anglicy w 1799 r., kolejno natomiast: Niemcy w 1891 r. i Francuzi w 1914 r. 

W 1909 r. w Stanach Zjednoczonych pojawił się pierwszy podatek dochodowy od 

przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem było rozdzielenie podatku dochodowego od 

osób fizycznych od podatku dochodowego od osób prawnych, które miało miejsce 

we Francji w 1948 r. Tam też, sześć lat później, w 1954 r. pojawił się po raz 

pierwszy podatek VAT (value addex tax)675. 

Ewolucja systemów podatkowych ma długą historię i jest wynikiem nowych 

wyzwań pojawiających się na przestrzeni wieków. Analizując kolejne zmiany 

wsystemach podatkowych należy pamiętać o ich genezie i istocie. Stosunek pań-

stwa do obywatela, czyli swego rodzaju umowa społeczna stoją u podstaw zasad-

ności stosowania podatków. Im większe wymagania stawiają administracji oby-

watele, tym więcej podatków muszą być skłonni zapłacić. System ten funkcjonuje 

poprawnie do momentu, w którym z jednej strony obywatele rzetelnie wywiązują 

się ze swoich zobowiązań podatkowych, a z drugiej strony państwo uczciwie dys-

ponuje zebranymi daninami. 

2.2. Konstrukcja podatków 

Podatki funkcjonują w dwóch zasadniczych aspektach: ekonomicznym i praw-

nym. Z punktu widzenia teorii ekonomii podatek jest formą oddania na rzecz pań-

stwa czy związku publicznoprawnego, przez podporządkowane im podmioty 

części ich przychodu, dochodu czy tez majątku. Czynność ta ma charakter przy-

musowy. Państwo przejmuje w/w aktywa w określonej formie, trybie i zakresie, 

przy czym zobowiązania podatkowe nie mogą być kształtowane dobrowolnie. 

Pod względem ekonomicznym muszą one uwzględniać zdolność podatnika do 

uniesienia ciężaru podatkowego. Zapłata podatku nie może niszczyć jego źródła. 

Każdy podatek ma swoje ekonomiczne granice, po przekroczeniu których staje 

się obciążeniem irracjonalnym.  

Z prawnego punktu widzenia podatki są określone jako przymusowe, bez-

zwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne nałożone przez państwo na obywa-

teli jako osoby fizyczne oraz na ich zarobkową działalność gospodarczą676. 

Wszystkie elementy składowe przytoczonej definicji są niezbędne do określenia 

danego dochodu publicznego jako podatku. Zmiana lub niespełnienie któregokol-

wiek elementu definicji powoduje, że tego rodzaju dochód nie może być nazy 

 

                                                           
675 W. Wyrzykowski, Polski system podatków i opłat w zarysie, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 3. 
676 Art. 6 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). 
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wany podatkiem, a raczej innym dochodem publicznym. Gdyby dana danina 

zmieniła swój charakter z nieodpłatnej na odpłatną mówilibyśmy wtedy, że jest 

ona opłatą. 

Oprócz cech charakterystycznych, odróżniających podatki od innych dochodów 

publicznych, podatki posiadają szereg obligatoryjnych elementów, takich jak: 

 podmiot podatku, 

 przedmiot podatku, 

 podstawę opodatkowania, 

 stawki i skale podatkowe, 

a także elementy dodatkowe, jak: 

 elementy korygujące wymiar podatku (zasady przyznawania ulg i umorzeń), 

 zwolnienia i wyłączenia z podatku, 

 warunki zapłaty podatku. 

Każda z wyżej wymienionych składowych podatku jest określana w ustawie 

podatkowej. Określenie owo może wpływać nie tylko na wysokość zobowiązań 

podatkowych i odpowiedzialność podatników, ale też może rzutować na egze-

kwowalność danego podatku. Niewłaściwe lub niejasne zdefiniowanie chociażby 

przedmiotu podatku, czy też stawki podatkowej rodzi nie tylko problemy natury 

interpretacyjnej, ale wręcz może wpłynąć na skuteczność pobierania danego po-

datku. Przykładem mogą być działania przedsiębiorców łączących usługi i towary 

w celu stosowania niższej stawki podatkowej. Istnieje szereg badań dowodzących, 

że zastosowanie odpowiedniej stawki podatkowej wpływa na wypełnianie zobo-

wiązań podatkowych. Wystarczy przytoczyć tu koncepcję teoretyczną Arthura 

Laffera, według której polityka fiskalna powinna być kształtowana z myślą, iż 

(przy określonych warunkach) istnieje możliwość zwiększenia wpływów podat-

kowych dzięki obniżeniu stopy opodatkowania. 
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Rys. 1: Krzywa Laffera 
Źródło: oprac. własne na podst.: R. Gwiazdowski, Krzywa Laffera. Rzecz o tym jak obniżki stawek 

podatkowych mogą skutkować zwiększeniem wpływów podatkowych i vice versa, Warsaw En-

terprise Institute/Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2014, s. 8. 

2.3. Geneza i znaczenie podatku od towarów i usług 

Podatek od towarów i usług nazywany również podatkiem VAT lub podatkiem 

od wartości dodanej został wprowadzony w Polsce w 1993 r.677. Akcesja Polski 

do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowała konieczność dostosowania niektó-

rych kwestii podatkowych do prawodawstwa unijnego, dlatego zdecydowano się 

wprowadzić je całkiem nową ustawą678. 

Podatek VAT jest podatkiem: centralnym, pośrednim, powszechnym i wielo-

fazowym. Ponadto jest jednym z podatków cenotwórczych. Z założenia powinien 

on być neutralny dla podmiotów gospodarczych dzięki zastosowaniu mechanizmu 

odliczania podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu gospodarczego. Po-

datek ten jest wydajny i elastyczny. Reaguje na wzrost gospodarczy dając większe 

wpływy do budżetu państwa i odwrotnie. Przy założeniu stałej inflacji może być 

wskaźnikiem kondycji gospodarki. 

Założenie neutralności podatku VAT polega na tym, iż w teorii nie powinien 

on wpływać na podwyższenie kosztów przedsiębiorstwa i wynik jego finansowy. 

Mogłoby tak być, gdyby cały podatek płacony przez przedsiębiorcę w cenie dóbr  

 

                                                           
677 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. z 1993 r. 

Nr 11, poz. 50. 
678 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018 r. poz. 2174. 



394 

i usług, zakupionych w celu odsprzedaży lub kreacji kolejnych dóbr i usług, mógł być 

odliczony. Wtedy ciężar podatku, w całości, ponosiłby finalny nabywca. W praktyce 

założenie to nie jest spełnione, ponieważ: 

 nie wszystkie podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym są podat-

nikami VAT, 

 podmioty zwolnione z VAT-u nie mogą dokonać jego odliczenia, a co za 

tym idzie podatek, który płacą w cenie zakupionych dóbr i usług jest dla nich 

kosztem oraz podwyższa cenę wytwarzanych przez nich dóbr i świadczo-

nych usług, 

 istnieje szereg wydatków, określonych w ustawie, od zapłacony podatek 

nie może być odliczony od podatku należnego, przez co staje się on kosz-

tem danego przedsiębiorcy i wpływa na cenę oferowanych przez niego dóbr 

i usług.  

Rzeczywistość gospodarcza i wymagania rynku postępują znacznie szybciej 

niż proces legislacji. Wiele sporów z organami podatkowymi jest spowodowane 

na przykład rozumieniem konieczności zakupu towarów czy usług w celu zabez-

pieczenia źródła dochodu.  

Nie bez znaczenia dla efektywności podatku VAT ma jego konstrukcja. We-

dług ustawy podatnikami tego podatku są: 

 osoby prawne,  

 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

 osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą bez 

względu na cel lub rezultat tej działalności, 

 jednostki organizacyjne osoby prawnej będącej organizacja pożytku pu-

blicznego, które prowadzą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że 

mają zgodę naczelnika Urzędu Skarbowego i we własnym zakresie sporzą-

dzają sprawozdanie finansowe679. 

Natomiast, w myśl art. 5 przytoczonej ustawy o VAT, przedmiotem opodatko-

wania są: 

 odpłata dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, na terytorium 

kraju, 

 eksport towarów, 

 import towarówka terytorium kraju, 

 wewnątrzwspólnotowej nabycie towarów za wynagrodzeniem na teryto-

rium kraju, 

 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów680. 

                                                           
679 Art.1 ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018 r. poz. 2174. 
680 Ibidem, art. 5 ust. 1, pkt. 1–5. 
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Analizując dane Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania budżetu pań-

stwa, nasuwa się niepodważalny wniosek, iż podatek od towarów i usług jest naj-

ważniejszym źródłem dochodów budżetowych. 

 
Rys. 2: Wpływy do budżetu państwa z podatku VAT w latach 2015–2019 (mld zł). 
Źródło: oprac. własne na podst. danych Ministerstwa Finansów, www.gov.pl, [dostęp: 14.08.2020]. 

W badanym okresie widoczny jest ciągły wzrost udziału podatku VAT w do-

chodach budżetowych ogółem. Ponieważ podatek ten stanowi tak znaczy udział 

w dochodach, niezmiernie istotne jest, aby był on egzekwowany w jak najwięk-

szym stopniu.  

2.4. Istota i znaczenie luki w podatku od towarów i usług 

Najbardziej ogólna i niebudząca kontrowersji definicja luki podatkowej za-

kłada, iż jest to różnica pomiędzy wpływami z podatków, które teoretycznie po-

winny zostać zrealizowane, a kwotą wpływów faktycznie odnotowanych681. 

Dzięki takiej konstrukcji definicji pozostaje ona aktualna niezależnie od rodzaju 

podatku, którego dotyczy. Poza tym nie determinuje metodyki pomiaru. Jak wy-

nika z danych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów, rozmiar luki 

w podatku od towarów i usług w Polsce w ostatniej dekadzie, był na tyle duży, że 

mógł wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych. 

                                                           
681 A. Adamczyk, Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, Eko-
nomiczne Problemy Usług, nr 116, 601-611, Szczecin 2015. 
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Rys. 3. Luka w podatku od towarów i usług 
Źródło: oprac. własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, https://finanse-arch.m-

f.gov.pl/budzet-panstwa, [dostęp 14.08.2020]. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele przyczyn powstawania luki w po-

datku od towarów i usług. Można je podzielić na kilka grup: 

 makroekonomiczne, 

 demograficzne, 

 instytucjonalne, 

 związane z zaufaniem obywateli do państwa.  

W grupie czynników makroekonomicznych i demograficznych wskazuje się 

na takie aspekty jak sytuacja gospodarcza kraju – określana przez poziom PKB 

per capita, skalę szarej strefy, otwartość gospodarki, czy wielkość populacji. Do-

tychczas przeprowadzone badania dowodzą zależność wielkości luki podatkowej 

od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju. Najkrócej mówiąc im bardziej 

rozwinięta gospodarka i wyższy poziom PKB, tym mniejsza luka podatkowa 

w podatku od towarów i usług682. Bezsprzecznie do rozmiarów luki podatkowej 

przyczynia się też wielkość tzw. szarej strefy, działalności nierejestrowanej. Jed-

nakże szacowanie tego zjawiska jest trudne, a przez to ciężko jest określić jego 

wpływ na samą lukę podatkową683. 

Wśród czynników mogących wpłynąć na rozmiary luki podatkowej wymienia 

się również takie zjawiska jak: częstość kontroli granicznych, przynależność da-

nego kraju do Unii Europejskiej czy do strefy euro684. Ostatnim z rodzajów przy-

toczonych czynników determinujących powstawanie luki jest kwestia zaufania 

obywateli do państwa. Jest to aspekt trudny do zmierzenia. Można opierać się 

                                                           
682 J. Aizenman, Y. Jinjirak (2008), The collection efficiency of the Value Added Tax: Theory and international 

evidence, Journal of International Trade & Economic Development, Tom 17(3), s. 391–410. 
683 H. Zidkova, (2014), Determinants of VAT Gap on EU, Prague Economic Papers, tom 4, s. 514–530. 
684 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017Final Report, CASE 2017. 
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w badaniach na danych ankietowych, wskazujących chociażby poziom zaufania 

do instytucji państwowych czy szacowany poziom korupcji, jednakże takie 

badania zawsze będą obarczone błędem. 

Niezwykle ciekawym i zasługującym na uwagę jest jeden z pierwszych chro-

nologicznie zdefiniowanych czynników, a mianowicie efektywność administracji 

podatkowej, a co za tym idzie skuteczność egzekwowania podatku685. O ile postu-

lat zwiększania efektywności administracji skarbowej w celu zmniejszania roz-

miarów luki podatkowej dziś wydaje się być truizmem, o tyle należy zauważyć, 

że od niedawna nastąpił dynamiczny rozwój narzędzi wykorzystywanych przez 

administrację, w szczególności programów komputerowych.  

3. Automatyzacja procesów podatkowych a luka w podatku od 

towarów i usług 

3.1. Przeciwdziałanie powstawaniu luki w podatku od towarów i usług 

Administracja państwowa nieustannie próbuje ograniczać zjawiska negatyw-

nie wpływające na stan dochodów publicznych. Ograniczanie szarej strefy przez 

działania legislacyjne, kontrole skarbowe i graniczne są prowadzone permanent-

nie, z lepszym lub gorszym efektem. Od niedawna administracja skarbowa przy-

kłada szczególną wagę do luki w podatku od towarów i usług, jako jednego z głów-

nych dochodów budżetu państwa. Na poniżej ilustracji zestawiono główne 

działania administracji państwowej zmierzające do uszczuplenia luki w podatku 

od towarów i usług w latach 2011–2018. 

 

 

                                                           
685 A. Agha, J. Haughton, Designing VAT Systems: Some Efficiency Considerations, The Review of Economics 
and Statistics, tom 78, nr. 2, s. 303–308. 
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Rys. 4. Zmiany systemowe przyjęte w latach 2010–2018 służące ograniczeniu luki 

w podatku od towarów i usług. 
Źródło: oprac. własne na podstawie: Nadzór Ministra Finansów nad poborem podatku od towarów 

i usług. Lata 2007–2018 (III kwartał), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2019. 

Z analizy przedstawionych działań oraz wielkości estymowanej luki w podatku 

od towarów i usług wynika, iż dopiero zastosowanie Jednolitego Pliku Kontrol-

nego przyniosło wymierne efekty. Działania legislacyjne, regulujące obrót towa-

rami i usługami szczególnie narażonymi na oszustwa podatkowe niemal zawsze 

podejmowane były z opóźnieniem. Sam proces legislacyjny jest złożony, zatem 

od momentu otrzymania sygnału o nadużyciach w obrocie danym rodzajem usług 

lub towarów do momentu uchwalenia i wprowadzenia w życie zmian prawnych 

mijało zbyt wiele czasu.  

3.2. Jednolity plik kontrolny 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to inaczej księgi i dokumenty księgowe two-

rzone z pomocą programów komputerowych w określonym formacie i przekazy-

wane na wniosek organu podatkowego. JPK wprowadzano stopniowo od 2016 r. 

na mocy art. 193a Ordynacji podatkowej. Pierwotnie obowiązek sporządzania 

JPK dotyczył jedynie dużych firm, zaś od 2018 r. objęto nim również firmy śred-

nie, małe i mikro.  

Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązek prowadzenia ksiąg i dowodów 

księgowych w postaci JPK dotyczy jedynie tych podmiotów, które używają 

w swojej działalności programów komputerowych czy systemów informatycznych. 

W obecnym stanie JPK dzieli się na dwie grupy: 

 obowiązkowe wysyłane miesięcznie: ewidencja zakupów i sprzedaży VAT – 

JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K), 
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 wysyłane na żądanie organów podatkowych: 

o księgi rachunkowe – JPK_KR, 

o wyciąg bankowy – JPK_WB, 

o magazyn – JPK_MAG, 

o faktury VAT – JPK_FA, 

o faktury VAT RR – JPK_FA_RR, 

o podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR, 

o ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP. 

Wdrożenie systemu sprawozdawczości JPK stworzyło niespotykaną dotąd 

bazę danych. Ponadto po raz pierwszy fiskus otrzymał narzędzia informatyczne 

do analizowania tak wielu danych. 

Dzięki gromadzeniu plików JPK_VAT Krajowa Administracja Skarbowa 

sprawdza 1,9 mln plików miesięcznie od 1,6 mln podatników. Od momentu wpro-

wadzenia systemu do końca 2019 r. zidentyfikowano ponad 1,7 mln rozbieżności 

w rozliczeniach za 2018 r. i za pierwszą połowę 2019 r. W wyniku tych działań 

Krajowa Administracja Skarbowa odzyskała 2,3 mld zł podatku należnego za 

2018 r.686. Jak wskazuje samo Ministerstwo Finansów, Jednolite Pliki Kontrolne 

przyczyniły się do zmniejszenia luki w podatku od towarów i usług z 24,2% w 2015 r. 

do 12,1% w 2019 r. 

4. Wnioski 

Rozważając wpływ luki podatkowej na całą gospodarkę, można wnioskować, iż 

luka podatkowa stwarza szereg problemów w zakresie zrównoważonych dochodów, 

jak również wydatków publicznych. W aspekcie mikroekonomicznym, nieuczciwa 

konkurencja przedsiębiorstw dopuszczających się nadużyć podatkowych może pro-

wadzić do bankructw podmiotów gospodarczych rzetelnie odprowadzających daniny 

publiczne. Zidentyfikowanie czynników determinujących powstawanie luki podatko-

wej w podatku od towarów i usług może przyczynić się do ograniczenia tego zjawi-

ska. Luka w podatku VAT stanowi wciąż bogaty rezerwuar dochodów budżetowych, 

które mogą być użyte do pobudzenia gospodarki czy też mogą być redystrybuowane 

wśród społeczeństwa. Równe egzekwowanie obciążeń podatkowych może natomiast 

wpłynąć na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.  

Analizując zmiany prawne, ewolucję systemu podatkowego czy wreszcie 

wprowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości w procesie naliczania i odpro-

wadzania podatku od towarów i usług oraz biorąc pod uwagę ich wpływ na wiel-

kość luki podatkowej należy uznać, iż automatyzacja procesów podatkowych 

pozwala zmieszać rozmiary luki podatkowej. Gromadzenie baz danych oraz za 

 

 

                                                           
686 www.twitter.com/MF_GOV_PL, [dostęp: 14.08.2020]. 
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stosowanie odpowiednich programów komputerowych pozwala na szybkie iden-

tyfikowanie fikcyjnych podmiotów i transakcji podatkowych. Niezbędne są dal-

sze badania w tym zakresie. 
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Wpływ sałaty biofortyfikowanej jodosalicylanami na 

żywotność komórek nowotworowych żołądka AGS 

Słowa kluczowe: rak żołądka, biofortyfikowana sałata, jodosalicylany, żywotność  

Streszczenie 

Zaburzenia związane z niedoborem jodu stanowią globalny problem zdrowotny. Pier-

wiastek ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka – jest 

przeciwutleniaczem, posiada właściwości przeciwzapalne, w różnych tkankach działa 

proróżnicująco lub proapoptotycznie. Badania potwierdzają, że ekstrakty z sałaty biofor-

tyfikowanej w jod zmniejszają proliferację komórek rakowych. Celem pracy było okre-

ślenie wpływu ekstraktów z sałaty biofortyfikowanej jodosalicylanami na żywotność 

komórek nowotworowych linii AGS. Biofortyfikację sałaty przeprowadzono przy użyciu 

organicznych form jodu – jodosalicylanów: kwasu 5-jodosalicylowego i 3,5-diodosalicy-

lowego. Dla porównania, użyto również nieorganicznej formy jodu w postaci KIO3. Ży-

wotność komórek badano metodą kolorymetryczną, przy użyciu fioletu krystalicznego. 

Wykazano, że ekstrakty z sałaty wzbogaconej w jod miały istotny wpływ na zmniejszenie 

żywotności komórek rakowych żołądka linii AGS. Ponadto wykazano, ze forma jodu 

użyta do biofortyfikacji miała znaczący wpływ na wynik zmniejszenia wzrostu komórek 

nowotworowych.  

1. Wstęp 

Jod jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym, pełniącym istotną rolę w pro-

cesie biosyntezy hormonów tarczycy tj. tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). 

Związki te biorą udział w regulacji metabolizmu oraz stymulują wzrost i rozwój 

struktur układu nerwowego687. Konsekwencje wynikające z niedoboru jodu (iodi-

nedeficiency – ID) dotyczą głównie gruczołu tarczowego doprowadzając do upo-

śledzenia jego funkcji wydzielniczej, rozwoju wola endemicznego, niedoczynno-

ści tarczycy, ale także kretynizmu i zaburzeń układu nerwowego. Światowa 

Organizacja Zdrowia zaleca dla osób dorosłych spożycie 150 µg jodu dziennie. 

Pierwiastek ten stanowi również istotny składnik diety kobiet ciężarnych, które ze 

                                                           
687 B. Biban, C. Lichiardopol, Iodine Deficiency, Still a Global Problem? CurrHealthSci J., 2017 Apr-Jun; 43(2): 
103–111. 
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względu na zwiększenie klirensu nerkowego oraz wzmożoną syntezę hormonów 

tarczycy powinny spożywać 220 µg jodu688. Obniżenie poziomu jodu w ich orga-

nizmie może skutkować występowaniem wad wrodzonych płodu, przedwcze-

snych porodów oraz zwiększoną śmiertelnością okołoporodową689. 

Głównym źródłem jodu w diecie jest żywność pochodzenia morskiego tj. ryby, 

owoce morza i wodorosty690. Są to produkty charakteryzujące się najwyższym po-

ziomem tego mikroelementu, w których zawartość może wynosić nawet 200 

µg/100g. Do żywności bogatej w jod zalicza się także jaja, nabiał oraz rośliny 

uprawiane na glebach zasobnych w ten pierwiastek691. Zmiany klimatyczne skut-

kujące erozją czy topnieniem lodowców doprowadzają do zubożenia gleb w jod, 

przez co w wielu krajach obserwuje się niedostateczną koncentrację tego mikroe-

lementu w żywności. Pomimo obecnie istniejących metod profilaktyki, niedobór 

jodu wciąż uważany jest za kluczowy problem w skali światowej i dotyczy ponad 

2 miliardów osób z której 30% stanowią dzieci692. Aktualnie obowiązujący model 

profilaktyki jodowej, który został obligatoryjnie wdrożony w 13 europejskich kra-

jach ma na celu zwiększanie podaży jodu w diecie poprzez jodowanie soli ku-

chennej693. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, dzienna 

dopuszczalna dawka NaCl nie powinna przekraczać 5 g, gdyż sól została uznana 

za czynnik zwiększający ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych 

oraz niektórych typów nowotworów. Kolejnym czynnikiem ograniczającym są 

straty jodu z soli następujące podczas obróbki termicznej i procesów technolo-

gicznych. Zmniejszenie spożycia jodowanej soli może skutkować poważnymi 

konsekwencjami zdrowotnymi, zatem konieczne jest wprowadzanie alternatyw-

nych, równie skutecznych metod zwiększających udział tego mikroskładnika 

w racji pokarmowej. Jedną z nich jest biofortyfikacja, metoda agrotechniczna po-

zwalająca na efektywne wzbogacanie roślin uprawnych w makro i mikroele-

menty. Technika ta umożliwia otrzymanie warzyw cechujących się zwiększoną  
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zawartością selenu, żelaza, cynku czy miedzi. Pomimo, że jod nie jest składnikiem 

niezbędnym dla roślin, wykazano że wprowadzany w niskich dawkach wpływa 

korzystnie na ich wzrost oraz właściwości antyoksydacyjne694. 

W literaturze dostępne są badania epidemiologiczne potwierdzające korzystne 

działanie jodu wobec komórek nowotworowych prostaty i piersi695.  

Działanie przeciwnowotworowe jodu determinowane jest przez dwa mechani-

zmy molekularne wynikające z jego właściwości przeciwutleniających oraz proa-

poptotycznych. Jod może indukować apoptozę w komórkach patologicznych na 

skutek zaburzenia potencjału błonowego mitochondriów uruchamiając tzw. szlak 

wewnętrzny, bądź też poprzez tworzenie związków jodolipidowych i aktywacje 

PPARγ (receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów). Ligandy 

PPARγ wpływają nie tylko na procesy metaboliczne, ale także biorą udział w róż-

nicowaniu i proliferacji komórek. Udział PPARγ w procesie kancerogenezy wciąż 

jest badany jednak wiadomo, że aktywacja tej izoformy hamuje rozwój komórek 

nowotworowych poprzez ograniczenie zdolności do angiogenezy i stymulacje 

apoptozy696. 

2. Materiały i metody 

2.1. Linia komórkowa 

Modelem badawczym była nowotworowa linia raka żołądka – AGS (ATCC 

CRL-1739). Komórki hodowano w medium Ham’s F-12 Nutrient Mixture z do-

datkiem antybiotyku penicylina-streptomycyna – 100 µg/ml (Sigma-Aldrich), 100 

mM pirogronianu sodu – 11 mg/ml (Sigma-Aldrich), 10% płodowej surowicy by-

dlęcej (FBS, Gibco) oraz 25 mM insuliny– 10 mg/ml (Sigma-Aldrich). Hodowlę 

prowadzono w inkubatorze, w stałych warunkach: 37oC i 5% CO2.  
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2.2. Materiał badawczy 

Materiał badawczy stanowiły ekstrakty z sałaty siewnej (Lactucasativa L.) 

biofortyfikowanej w jod przy zastosowaniu mineralnej formy tego pierwiastka – 

jodanu potasu oraz form organicznych – jodosalicylanów: kwasu 5-jodosalicylo-

wego i 3,5-dijodosalicylowego. Sałatę uprawiano zgodnie ze sposobem bioforty-

fikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych[patent 2014].Dodatkowo 

kontrolnie badano również ekstrakt z sałaty nie poddanej biofortyfikacji (tab.2). 

Tab. 1. Badane warianty sałaty 

Ekstrakt z sałaty 
Stosowane  

oznaczenie 

Forma jodu do biofortyfikacji  

Kontrolna – nie poddana biofortyfikacji SK 

Jodan potasu S-KIO3 

Kwas 5-jodosalicylowy S-5-ISA 

Kwas 3,5-dijodosalicylowy S-3,5-diISA 

2.3. Metody i schemat postępowania  

2.3.1.Przygotowanie ekstraktów  

Przygotowane warianty sałaty liofilizowano poprzez mrożenie w temperaturze 

poniżej -40°C, następnie w warunkach próżni średniej (0,001hPa) zapoczątko-

wano sublimację lodu, po czym w sposób kontrolowany dostarczono ciepło pod-

trzymujące sublimację oraz usuwano powstającą parę wodną poprzez 

wymrażanie. Naważkę 0,7 g zliofilizowanej sałaty umieszczono w kolbie stożko-

wej i dodano 100 ml 70% etanolu. Kolby wytrząsano na wytrząsarce z łaźnią 

wodną (120 cykli na minutę, amplituda 8) przez 2 h w temperaturze 40°C. Otrzy-

mane ekstrakty sączono przez sączek bibułowy i przechowywano w temperaturze 

-20°C. Następnie ekstrakty odparowano w wyparce próżniowej w temperaturze 

40±2°C i liofilizowano. Z tak przygotowanego materiału sporządzono stężenie 

1000 ug/ml w medium hodowlanym.  

2.3.2. Hodowla komórkowa 

Komórki nowotworowe wysiewano na 96-dołkowe płytki hodowlane i inku-

bowano w warunkach 37oC i 5% CO2. Liczbę i żywotność komórek ustalono przy 

pomocy automatycznego licznika komórek (TC20 Automated Cell Counter, Bio- 
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Rad). Po 24-godzinnej inkubacji pożywkę hodowlaną wymieniano na pożywkę 

z dodatkiem1000 ug/ml badanych ekstraktów sałat i kontynuowano hodowle 

przez kolejne 24, 48 i 72 godziny.  

2.3.3. Barwienie fioletem krystalicznym 

Wpływ ekstraktów sałaty na żywotność komórek nowotworowych określano 

w trzech punktach czasowych, stosując barwienie 0,5% roztworem fioletu krysta-

licznego. Komórki przepłukano 200 µl roztworu PBS, następnie dodano po 100 

µl zmrożonego metanolu i inkubowano przez 15 minut. Po tym czasie metanol 

zlano, a płytkę wysuszono. Następnie dodano po 50 µl na dołek 0,5% roztworu 

fioletu krystalicznego i inkubowano 4 minuty. Nadmiar fioletu odpłukiwano trzy-

krotnie wodą destylowaną, wprowadzono 100 µl odbarwiacza na dołek i po 30 

minutach mierzono absorbancję przy długości fali λ=540nm, korzystając ze spek-

trofotometru mikropłytkowego (Multiskan GO, ThermoScientific) i oprogramo-

wania Multiskan GO.  

 

 

Rys.1. Schemat doświadczenia  
Źródło: oprac. własne. 

3. Wyniki 

Wyniki przeprowadzonego doświadczenia przedstawiono na wykresie 1. Ży-

wotność komórek nowotworowych w kontroli negatywnej (bez dodatku ekstrak-

tów z sałaty) przyjęto jako 100%, odnosząc do niej oddziaływanie zastosowanych 

w badaniach ekstraktów sałaty.  
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Wyk. 1. Żywotność komórek żołądka AGS pod wpływem ekstraktów z sałaty.  
Dane zostały przedstawione jako średnia ± SEM, każdy wariant w trzech powtórzeniach (n=3). 

Istotność statystyczna została oceniona przez analizę test T studenta, oznaczono różnice istotnie 

statystycznie: *p < 0.05 względem kontroli negatywnej oraz + p < 0.05 względem sałaty kontrolnej. 

Z danych wynika, że wszystkie ekstrakty z sałaty wzbogaconej w jod, zależnie 

od czasu inkubacji, wpływały na obniżenie żywotności komórek nowotworowych 

żołądka AGS.  

Po upływie 24 h od wprowadzenia ekstraktów z sałaty do hodowli, obserwo-

wano redukcję żywotności komórek dla ekstraktów z sałat biofortyfikowanych za 

pomocą jodosalicylanów, jednak różnice te nie były statystycznie istotne. 

Po 48 h od traktowania komórek ekstraktami z sałaty, obserwowano istotne 

statystycznie obniżenie żywotności komórek o 20% dla ekstraktu z sałaty wzbo-

gaconej w kwas 5-jodosalicylowy. Natomiast w przypadku komórek traktowa-

nych ekstraktem z sałaty biofortyfikowanej za pomocą KIO3 obserwowano 25% 

wzrost żywotności komórek nowotworowych. 

Największe obniżenie wzrostu komórek obserwowano po 72 h, niemniej było 

to zróżnicowane formą jodu użytą do biofortyfikacji. W przypadku hodowli inku-

bowanej z ekstraktami z sałaty biofortyfikowanej za pomocą KIO3 po 72 h wy-

kazano 20% spadek żywotności komórek rakowych AGS natomiast w przypadku 

organicznych form jodu – jodosalicylanów, obniżenie żywotności było większe 

i sięgało 50% kontroli. Warto podkreślić, że w porównaniu do sałaty niewzboga-

conej w jod, pod wpływem ekstraktów z sałaty wzbogaconej w jod obserwowano 

zmniejszenie wzrostu komórek, szczególnie pod wpływem sałaty biofortyfikowa-

nej jodosalicylanami. 
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4. Wnioski 

W badaniu wykazano, że sałata biofortyfikowana jodosalicylanami wpływała 

na obniżenie żywotności komórek nowotworowych żołądka AGS, oraz że w po-

równaniu do sałaty wzbogaconej w jod za pomocą KIO3, zahamowanie wzrostu 

komórek pod wpływem ekstraktów z sałaty biofortyfikowanej jodosalicylanami 

było bardziej nasilone. Należy mieć na uwadze, że zaprezentowane badanie jest 

badaniem wstępnym, przeprowadzonym w warunkach in vitro, a jego wyniki na-

leży zweryfikować w dalszych badaniach in vitro, z użyciem innych linii komór-

kowych oraz specjalistycznych testów, jak też w warunkach in vivo, z użyciem 

zwierząt doświadczalnych. 
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Streszczenie 

Transport pełni istotną rolę w gospodarce, odgrywa także ważną funkcję społeczną, 

zaspokajając potrzebę przemieszczania się. Z drugiej jednak strony jest źródłem emisji 

szkodliwych substancji, w tym gazów cieplarnianych, wzrostu kongestii oraz wysokiego 

ryzyka wypadków komunikacyjnych. Zaspokojenie potrzeb związanych z mobilnością 

odbywa się głównie przy wykorzystaniu samochodów osobowych i autobusów o napędzie 

konwencjonalnym, będących główną przyczyną emisji szkodliwych gazów. Celem niniej-

szego opracowania jest przedstawienie rozkładu przestrzennego zanieczyszczenia powie-

trza pochodzącego z transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej, przy wykorzy-

staniu metody wskaźników pojemności informacji. 

1. Wstęp 

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń 

środowiska, a także przewlekłych i poważnych chorób, m.in. astmy, choroby 

układu krążenia i nowotworów płuc. Pomimo dążenia do ciągłej poprawy jakości 

powietrza poziom zanieczyszczeń pozostaje niebezpiecznie wysoki w wielu czę-

ściach świata. Zgodnie z szacunkami zanieczyszczenie powietrza w Unii Europej-

skiej prowadzi do ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie697. Ponadto 

nadmierna ilość gazów wpływa na globalne ocieplenie, będące przyczyną niebez-

piecznych zmian klimatycznych. Gazy te pozostają w atmosferze przez okres od 

kilku do kilku tysięcy lat. Wywierają wpływ na klimat na całym świecie – nieza-

leżnie od tego, gdzie zostały po raz pierwszy wyemitowane. 

 Pierwsze skutki zmian klimatu są już widoczne w Europie i na całym świecie. 

Na skutek wzrostu temperatury następują ekstremalne zjawiska pogodowe, takie 

jak susza spowodowana zmianą struktury opadów czy powodzie spowodowane 

topnieniem lodowców i związanym z tym wzrostem poziomu mórz. Powyższe 

zmiany stwarzają poważne zagrożenie dla życia ludzkiego, rozwoju gospodar-

czego, a także dla środowiska naturalnego, czyli czynników, od których zależy 

                                                           
697 Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów, Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich, COM (2018) 330, s. 8. 
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nasz dobrobyt. Unia Europejska jest trzecim co do wielkości emitentem, po Chi-

nach i Stanach Zjednoczonych. Za Unią Europejską plasują się Indie i Rosja698. 

Ogromna ilość gazów cieplarnianych uwalniana jest do atmosfery w wyniku 

działalności człowieka. Znaczna część gazów cieplarnianych pochodzi z trans-

portu (por. rys. 1). Sektor ten zużywa bowiem jedną trzecią całej energii końcowej 

w Unii Europejskiej, która w przeważającej części pochodzi z ropy naftowej699. 

 
Rys. 1. Udział procentowy emisji gazów cieplarnianych w głównych sektorach gospo-

darczych UE 
Źródło: oprac. własne na podst.: https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/po-

cketbook-2019_en [dostęp: 25.07.2020]. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiony został wpływ transportu samocho-

dowego na jakość powietrza w Unii Europejskiej w latach 2008–2017 oraz roz-

kład przestrzenny tych zanieczyszczeń.  

2. Diagnoza emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu 

w Unii Europejskiej 

Transport odgrywa istotną rolę w gospodarce. Obejmuje złożoną sieć przed-

siębiorstw prywatnych i publicznych, świadczących usługi i dostarczających to-

wary. W Unii Europejskiej w sektorze transportu i składowania zatrudnionych jest 

ok. 11 mln osób, co stanowi ponad 5% całkowitego zatrudnienia. Odpowiada on 

także za niemal 5% PKB700. Sektor pełni także ważną rolę w społeczeństwie, do-

stępny i wydajny transport wpływa na jakość życia, umożliwiając swobodny prze-

                                                           
698 Infografika: Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, https://www.europarl.euro-

pa.eu/news/pl/headlines/society/20180301STO98928/infografika-emisje-gazow-cieplarnianych-w-

unii-europejskiej [dostęp: 25.07.2020]. 
699 https://www.eea.europa.eu/pl/themes/transport/intro [dostęp: 25.07.2020]. 
700 Europejski Semestr – Zestawienie Informacji Tematycznych, Transport, Komisja Europejska, https://ec.eu-

ropa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_transport_pl.pdf 
[dostęp: 24.07.2020]. 
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pływ osób. Z drugiej jednak strony stanowi poważne zagrożenie związane z ogra-

niczeniem przepustowości, wypadkami, hałasem. Transport zużywa jedną trzecią 

całej energii końcowej w Unii Europejskiej, energia ta w znacznej części pochodzi 

z ropy naftowej. Oznacza to, że transport jest odpowiedzialny za znaczną część 

emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatu. Oprócz 

ogromnych ilości dwutlenku węgla (CO2) transport jest przyczyną emisji pyłów 

zawieszonych (PM) i dwutlenku azotu (NO2), które szkodzą zdrowiu ludzi i śro-

dowisku701. 

Największy udział emisji szkodliwych gazów pochodzi z transportu drogo-

wego (por. rys. 2). W 2017 r. udział ten wyniósł 896 mln ton współczynnika wy-

rażonego w ekwiwalencie CO2. Samochody osobowe odpowiadały za 81,8% lą-

dowego przewozu osób w Unii Europejskiej i – co za tym idzie – za ponad 60% 

emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu lądowego. Udział samo-

chodów ciężarowych oraz autobusów i samochodów dostawczych w emisji gazów 

cieplarnianych to odpowiednio 26,3% i 11,9%. Emisja szkodliwych gazów, ma-

jących wpływ na ocieplenie klimatu, w pozostałych sektorach transportu była 

znacznie mniejsza i wynosiła: w lotnictwie cywilnym – 174,3 mln ton ekwiwa-

lentu CO2 (co dało 13,9% udziału emisji z transportu ogółem) w żegludze – 167 

mln ton ekwiwalentu CO2 (tj. 13,4%), a w transporcie kolejowym zaledwie 6,6 

mln ton ekwiwalentu CO2 (tj. 0,5%)702. 

 
Rys. 2 Udział procentowy emisji gazów cieplarnianych z poszczególnych sektorów 

transportu w krajach UE 
Źródło: oprac. własne na podst.: https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-

2019_en [dostęp: 26.07.2020]. 

                                                           
701Publications Office of the European Union, EU transport in figures. Statistical pocketbook 2018, Luxembourg 

2018, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180301STO98928/infografika-

emisje-gazow-cieplarnianych-w-unii-europejskiej [dostęp: 24.07.2020]. 
702 Publications Office of the European Union, EU transport in figures. Statistical pocketbook 2018, 

Luxembourg 2018, https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2019_en [do-

stęp: 24.07.2020].  
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Ponieważ największy udział emisji szkodliwych dla środowiska gazów pocho-

dził z sektora transportu drogowego, w tym właśnie obszarze organy Unii Euro-

pejskiej koncentrują swoje wysiłki w celu ograniczenia negatywnych efektów ze-

wnętrznych. Aby zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatycznym, szefowie 

państw i rządów Unii Europejskiej dążą m.in. do: stosowania czystych paliw w trans-

porcie, wdrożenia inteligentnych systemów transportowych, ustanowienia norm 

efektywności dla pojazdów, wymiany najlepszych praktyk (w tym dotyczących 

ekologicznego stylu jazdy) oraz zachęcania do korzystania z bardziej wydajnych 

energetycznie rodzajów transportu, w tym transportu zbiorowego. Obecny po-

ziom emisji gazów cieplarnianych w relacji do przejechanych kilometrów 

w transporcie drogowym przedstawiony został na rys. 3. 

Rys. 3. Poziom emisji gazów cieplarnianych i liczba pasażerokilometrów w transpor-

cie drogowym w 2017 r. 
Źródło: oprac. własne na podst. https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-

2019_en [dostęp: 26.07.2020]. 

Konieczność przejścia na mobilność niskoemisyjną wskazana już została 

w Białej Księdze transportu z 2011 r.703 i wsparta różnego rodzaju inicjatywami. 

W październiku 2014 r. przyjęte zostały nowe cele dotyczące klimatu i energii na 

2030 r., które obejmują m.in. wiążący cel ograniczenia do 2030 r. emisji gazów 

cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 40% poniżej poziomu z 1990 r. 

oraz dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do drugiej połowy XXI w., 

a w listopadzie 2018 r. przyjęto długoterminową strategię Unii Europejskiej na 

rzecz osiągnięcia gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r.704 

                                                           
703 Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 

konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144. 
704 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl [dostęp: 26.07.2020]. 
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Wdrożenie zrównoważonych i innowacyjnych środków transportu odgrywa 

ważną rolę z punktu widzenia unijnych celów związanych z klimatem i energe-

tyką. Wraz ze wzrostem mobilności współczesnych społeczeństw powinno nastą-

pić wzmożenie działań związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne. Polityka Unii Europejskiej koncentruje się zatem na dzia-

łaniach związanych z przeniesieniem transportu na najmniej zanieczyszczające 

i najbardziej wydajne środki transportu, wykorzystanie bardziej zrównoważonych 

technologii transportowych, paliw i infrastruktury oraz zapewnienie, że ceny 

transportu w pełni odzwierciedlą niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie. 

 

3. Założenia metodyczne 

W badaniu rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń powietrza z sektora trans-

portu w Unii Europejskiej wykorzystano metodę taksonomii numerycznej. Pierwszy 

etap badania obejmował wytypowanie zestawu cech statystycznych określających 

poziom tych zanieczyszczeń. Podstawowym źródłem doboru była dostępna baza 

danych Komisji Europejskiej. Zmienne te dotyczą łącznie emisji gazów będących 

przyczyną ocieplenia klimatu oraz dodatkowo emisji dwutlenku węgla. Każdą 

zmienną opatrzono unikalnym symbolem. Przedstawiają się one następująco: 

 X1 – emisja gazów cieplarnianych z transportu drogowego w relacji do 

liczby ludności (mln ton ekwiwalentu CO2/mln osób), 

 X2 – emisja CO2 z transportu drogowego w relacji do liczby ludności (mln 

ton/mln osób), 

 X3 – emisja gazów cieplarnianych z transportu drogowego w relacji do pa-

sażerokilometrów w transporcie drogowym (mln ton ekwiwalentu CO2/mln 

paskm), 

 X4 – emisja CO2 z transportu drogowego w relacji do pasażerokilometrów 

w transporcie drogowym (mln ton/mln paskm). 

Kolejnym etapem było zbudowanie syntetycznych mierników emisji zanie-

czyszczeń. Wszystkie przyjęte do analizy zmienne, z ekonomicznego punktu wi-

dzenia, uznane zostały za destymulanty. 

Wykorzystanie metody Hellwiga wymaga skonstruowania macierzy obserwacji: 

𝑋 =  [

𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑚

𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑚

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑚

] 

Macierz obserwacji 𝑋 złożonej z 𝑛 wierszy (państw) i 𝑚 kolumn (cechy dia-

gnostyczne) należy przekształcić w macierz zmiennych standaryzowanych we-

dług wzoru: 
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𝑍𝑖𝑗 = −
𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗

𝑠𝑗
 

𝑍𝑖𝑗  – standaryzowanie wartości 𝑗 zmiennej w 𝑖 państwie 

𝑗 – numer zmiennej 

𝑖 – numer państwa 

𝑥𝑖𝑗  – wartości 𝑗 zmiennej w 𝑖 państwie 

�̅�𝑗  – średnia arytmetyczna 𝑗 zmiennej wyznaczona według wzoru 

x̅j = 𝑛−1 ∑ xij

𝑛

𝑖=1

 

𝑠𝑗  – odchylenie standardowe 𝑗 zmiennej wyznaczone według wzoru 

𝑆𝑗 =  √𝑛−1 ∑(

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)2 

Standaryzacja daje możliwość uzyskania porównywalności zmiennych, dla 

których przedziały wartości silnie się między sobą różnią.  

Dodatkowo należy obliczyć współczynnik zmienności w celu określenia zróż-

nicowania grupy obserwacji względem pewniej cechy. Współczynnik ten służy 

do sprawdzenia, czy podana cecha jest istotna statystycznie, czyli czy jest dosta-

tecznie różnorodna. Wynik najczęściej przedstawia się w procentach. Jeżeli wy-

nosi powyżej 10%, oznacza, że cecha jest istotna statystycznie. Współczynnik 

zmienności wyraża się wzorem: 

𝑉𝑗 =
𝑆𝑗

�̅�𝑗
 

gdzie: 
𝑉𝑗  – współczynnik zmienności 𝑗 zmiennej 

𝑆𝑗 – odchylenie standardowe 𝑗 zmiennej 

�̅�𝑗  – średnia arytmetyczna 𝑗 zmiennej 

 

Na podstawie zmiennych po standaryzacji ustala się wzorzec, którym jest 

„wyidealizowane” państwo o możliwie najlepszych współrzędnych 

(𝑍01;  𝑍02; … , 𝑍0𝑘) 

gdzie: 

𝑍0𝑗 = max 𝑍𝑖𝑗  

 

Po przekształceniu zmiennych należy zastosować metodę wzorcową zakłada-

jącą istnienie obiektu modelowego – wzorcowego – w stosunku do którego wy-

znacza się odległości taksonomiczne badanych obiektów, stosując metrykę 

euklidesową. Syntetyczną miarę poziomu emisji w Krajach Unii Europejskiej ob-

liczono jako syntetyczny wskaźnik taksonomicznej <odległości> danego kraju od 

teoretycznego wzorca. Zatem w końcowym etapie badania należy dla każdego 
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obiektu 𝑃𝑖 (państwa) określić odległość od wzorca (wartość miernika syntetycz-

nego, tzw. miara rozwoju 𝑀𝑖), zgodnie z następującą formułą: 

𝑀𝑖 = 1 − 
𝑑𝑖0

𝑑0
 (𝐼 = 1, 2, … , 𝑛) 

gdzie: 

𝑑𝑖0 =  √∑(

𝑚

𝑗=1

𝑧𝑖𝑗 − 𝑧0𝑗)2 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛; 𝑗 = 1, 2, … 𝑚) 

 

gdzie: 

𝑑0 = �̅�0 + 2𝑆0 

�̅�0 = 𝑛−1 ∑ 𝑑𝑖0

𝑛

𝑖=1

 

𝑆0 =  √𝑛−1 ∑(

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑖𝑗 − 𝑑0)2 

𝑀𝑖  – miernik syntetyczny 

𝑑𝑖0 – odległość euklidesowa każdego obiektu do zbudowania wzorca 

𝑚 – liczba zmiennych 

𝑛 – liczba państw 

𝑧𝑖𝑗  – wartość standaryzowana cech wyjściowych (𝑗 zmienna dla 𝑖 regionów) 

𝑧0𝑗  – znormalizowana wartość wzorca dla 𝑗 zmiennej 

�̅�0 – średnia arytmetyczna taksometrycznych odległości 

𝑆0 – odchylenia standardowe taksonomicznych odległości 

 

Miernik syntetyczny umożliwia dokonanie podziału różnych jednostek gospo-

darczych na grupy. Miara rozwoju przybiera wartości z przedziału (0,1). Im war-

tości bliższe jedności, tym analizowane jednostki będą się charakteryzowały niż-

szym poziomem emisji.  

W końcowym etapie sporządzono ranking państw Unii Europejskiej, który zo-

stał pogrupowany przy pomocy metody k średnich. W założeniu tej metody zbiór 

należy podzielić na dwa podzbiory, tj. według obiektów większych i mniejszych 

od średniej, a w kolejnych etapach należy dokonać podziału według pośrednich 

średnich dla każdej grupy. Podział taki umożliwia wyodrębnienie następujących 

grup: 

 grupa I – bardzo niski poziom emisji: gdy 𝑧𝑖 ≥ �̅�1𝑙 

 grupa II – niski poziom emisji: gdy �̅�1 < 𝑧𝑖 ≤ �̅�1𝑙 

 grupa III – umiarkowany poziom emisji: gdy �̅�2𝑙 < 𝑧𝑖 ≤ �̅�𝑙 

 grupa IV – wysoki poziom emisji: gdy z_i≤Z ̅_2l 
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�̅�𝑙 – średnia miernika 

�̅�1𝑙 , �̅�2𝑙- pośrednie średnie z wartości miernika 

4. Wyniki pomiaru emisji pochodzących z transportu w UE 

Badanie rozkładu zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego w kra-

jach Unii Europejskiej w latach 2008 i 2017 zostało podzielone na kilaka etapów. 

W początkowym etapie obliczono średnią arytmetyczną, odchylenia standardowe, 

współczynnik zmienności i wartość maksymalną oraz minimalną. Wyniki obliczeń 

poddano standaryzacji, a następnie obliczono wartość euklidesową oraz miernik 

syntetyczny. Wartość współczynnika zmienności wskazuje na dużą zmienność, z 

czego wynika, że wszystkie użyte w badaniu zmienne są istotne statystycznie. 

Wyniki obliczonych mierników syntetycznych w poszczególnych krajach dały z 

kolei podstawę do oceny zróżnicowania emisji gazów cieplarnianych, co zostało 

zwizualizowane na rys. 4 i rys. 5. Na ich podstawie opracowany został ranking 

rozwoju tego wskaźnika (tab. 1). Wyniki badan zaprezentowano także graficznie 

(rys. 6). 

 

 
Rys. 4. Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń pochodzących z 

transportu drogowego w UE w 2008 r. 
Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 5. Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu 

drogowego w UE w 2017 r. 

Źródło: oprac. własne. 

Tab. 1. Ranking państw UE w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza z 

transportu drogowego 

Państwo UE 
Miara syntetyczna Miejsce w rankingu 

Zmiana 
2008 2017 2008 2017 

Bułgaria 0,95 0,91 1 1 0 

Rumunia 0,93 0,89 2 3 -1 

Łotwa 0,91 0,77 3 13 -10 

Węgry 0,87 0,84 4 6 -2 

Polska 0,87 0,59 5 25 -20 

Estonia 0,86 0,82 6 7 -1 

Grecja 0,86 0,91 7 2 5 

Niemcy 0,86 0,77 8 14 -6 

Malta 0,85 0,81 9 9 0 
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Włochy 0,84 0,89 10 4 6 

Chorwacja 0,84 0,71 11 19 -8 

Słowacja 0,84 0,72 12 18 -6 

Francja 0,83 0,78 13 12 1 

Wielka Brytania 0,83 0,80 14 10 4 

Litwa 0,82 0,77 15 15 0 

Szwecja 0,82 0,89 16 5 11 

Portugalia 0,80 0,81 17 8 9 

Finlandia 0,80 0,80 18 11 7 

Czechy 0,80 0,73 19 16 3 

Hiszpania 0,74 0,66 20 22 -2 

Holandia 0,73 0,70 21 20 1 

Belgia 0,72 0,66 22 23 -1 

Dania 0,72 0,72 23 17 6 

Słowenia 0,67 0,65 24 24 0 

Austria 0,65 0,52 25 27 -2 

Irlandia 0,64 0,70 26 21 5 

Cypr 0,52 0,53 27 26 1 

Luksemburg -1,07 -0,99 28 28 0 

Źródło: oprac. własne. 

 
Rys. 6. Zmiana rankingu państw UE w zakresie rozwoju emisji zanieczyszczeń 

powietrza z transportu drogowego 
Źródło: oprac. własne. 

Najniższym poziomem emisji gazów mających wpływ na negatywne zmiany 

klimatu w Unii Europejskiej w 2008 r. charakteryzowała się Bułgaria; po niej były 

kolejno: Rumunia, Łotwa i Węgry. W 2017 r. do grupy państw z najlepszym 

wskaźnikiem w tym obszarze awansowały Grecja, Włochy i Szwecja, a Łotwa 

i Węgry spadły w rankingu do grupy państw z „dobrym” wskaźnikiem emisji. 
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Państwami z największym poziomem emisji gazów cieplarnianych, zarówno 

w 2008 r., jak i 2017 r., były: Cypr i Luksemburg. Dodatkowo w 2017 r. do wska-

zanej grupy przynależała Austria. 

Polska spadła w rankingu o 20 punktów, tj. z pozycji nr 5, przynależącej do 

grupy „dobre” w 2008 r., na pozycję nr 25, znajdującą się w grupie „słabe”. 

Zmiana ta wynika z ogromnego przyrostu pasażerokilometrów w transporcie dro-

gowym, tj. o ponad 21,5 mld we wskazanym czasie, oraz z jakości pojazdów na 

polskich drogach. W 2018 r. średni wiek samochodów w naszym państwie wy-

niósł ponad 13 lat, oznacza to, że znajdujemy się na 17. pozycji na 25 sklasyfiko-

wanych krajów705.  

5. Wnioski 

Transport jest odpowiedzialny za znaczną część emisji gazów cieplarnianych 

w Unii Europejskiej i w znaczącym stopniu przyczynia się do zmian klimatu. Pod-

czas gdy większość sektorów gospodarki zmniejsza swoje emisje, emisje z trans-

portu sukcesywnie rosną706. Obecnie odpowiadają one za ponad jedną czwartą 

całkowitych emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej; sprawia to, że sek-

tor transportu jest główną przeszkodą w realizacji celów Unii Europejskiej w za-

kresie ochrony klimatu. Pojazdy poruszające się po drogach wytwarzają ponad 

70% całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu.  

Rozwój zrównoważonego transportu stanowi jeden z priorytetów polityki 

transportowej Polski oraz Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów jest zapewnie-

nie wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilności przy jednoczesnym osią-

gnięciu celu obniżenia emisji707 i zanieczyszczenia hałasem. Ponadto systemy 

transportu muszą efektywnie wykorzystywać grunty i inne zasoby naturalne – 

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony żywotnych siedlisk i spełnieniu wyma-

gań dla zachowania różnorodności biologicznej708. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuje się, że poziom zanieczysz-

czeń powietrza gazami cieplarnianymi w dużej mierze wynika ze skali mobilności 

wyrażonej w pasażerokilometrach. Szansą na odwrócenie negatywnych trendów 

w zakresie jakości powietrza jest przejście na pojazdy zasilane paliwem alterna-

tywnym. Jednym z głównych czynników kształtujących współczesny system 

transportowy jest jego elektryfikacja709. Chociaż w większości państw panuje 

                                                           
705 Report: Vehicles in use, https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use [dostęp: 

31.07.2020].  
706 https://www.eea.europa.eu/pl/themes/transport/intro [dostęp: 25.07.2020]. 
707 Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konku-

rencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, s. 8. 
708 A. Mężyk, S. Zamkowska, Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2019, s. 17. 
709 J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i glo-
balnych, CeDeWu, Warszawa 2019, s. 10. 
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ogólnie pozytywna tendencja, udział pojazdów elektrycznych w nowo zarejestro-

wanych samochodach osobowych jest niewielki – stanowi od 0,1% do 5%710. 

Potencjału sektora elektromobilności nie należy ograniczać jedynie do transportu 

samochodowego czy miejskiego. Napędy elektryczne mogą zostać wykorzystane 

w innych środkach transportu, co wpłynie na poprawę jakości powietrza, zwięk-

szenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę stabilności pracy sieci elektroe-

nergetycznej oraz rozwój zaawansowanego przemysłu711. 
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Streszczenie 

W niniejszej pracy zostaną omówione wyniki badań realizowanych w związku z pi-

lotażowymi edycjami innowacyjnych zajęć projektowych dla studentów Wydziału Elek-

troniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z użyciem platformy Ar-

duino. Studenci pierwszego roku, zderzają się z rzeczywistością uczelnianą i dużą dawką 

zajęć teoretycznych. Oczekiwania nowych studentów są zupełnie inne. Chcieliby oni za-

smakować prostych projektów już od samego początku. Autorzy innowacyjnych zajęć dla 

inżynierów jak i badań związanych z poczuciem uogólnionej własnej skuteczności przez 

studentów po zajęciach kończących się budową własnego projektu, wykazali znaczący i po-

zytywny wpływ tego rodzaju aktywności.  

1. Wstęp 

Wyniki licznych badań prowadzonych na całym świecie712 potwierdzają pozy-

tywny wpływ zajęć, podczas których studenci budują własne projekty lub robota 

na zaangażowanie w proces zdobywania wiedzy oraz umiejętności. Motywacja 

jest jeszcze większa, gdy uczestnicy biorą udział w zawodach. Zostało dowie-

dzione, że wprowadzenie elementów grywalizacji znacząco podnosi efektywność 

pracowników i studentów713. Umożliwienie stworzenia projektu, który kończy się 

                                                           
712 Pásztor, Attila, Róbert Pap-Szigeti, and Erika Lakatos Török. Effects of Using Model Robots in the Education 
of Programming. Informatics in Education 9.1 (2010): 133-140; Bazylev, Dmitry, et al. "Participation in 

Robotics Competition as Motivation for Learning1." Procedia-Social and Behavioral Sciences 152 (2014): 835-

840; Manseur, Rachid. "Hardware competitions in engineering education." Frontiers in Education Conference, 
2000. FIE 2000. 30th Annual. Vol. 2. IEEE, 2000. 
713 Landers, Richard N., and Rachel C. Callan. Casual social games as serious games: The psychology of 

gamification in undergraduate education and employee training. Serious games and edutainment applications. 
Springer, London, 2011. 399–423. 
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samodzielnie uzyskanym, działającym rozwiązaniem już na początku studiów po-

zytywnie wpływa na samoocenę i zwiększa zaangażowanie studenta w proces 

edukacji. Nastawienie na wspólny cel i pracę zespołową pozwalają na zwiększe-

nie zainteresowania studentów nauką programowania i czerpania z tego procesu 

przyjemności. Dodatkowo w obecnych czasach absolwenci kierunków inżynier-

skich często pracują w zespołach interdyscyplinarnych nad rozwiązywaniem zło-

żonych problemów. Uwzględnienie tego rodzaju aktywności już na samym po-

czątku edukacji wyższej spowoduje nastawienie podczas dalszego toku studiów 

na zdobywanie wiedzy przez pryzmat jej stosowania w pracy projektowej. Wpro-

wadzenie wyżej opisanych elementów powinno skutkować zmniejszeniem liczby 

osób, które rezygnują ze studiów lub zostają skreślone z listy studentów. 

Dla obu pokoleń: Y i Z, ważna jest kariera zawodowa oraz stan posiadania714. 

Natomiast przedstawiciele generacji Y i Z optują za spłaszczeniem hierarchii, 

czyli nad posiadanie przedkładają współdzielenie (ang. sharing economy: couch 

surfing, car pooling i in.)715. Podstawą jest dostęp do sieci, a ich wiedza – budo-

wana również w sposób usieciowiony – ma charakter mozaikowy: nie jest sytua-

cją nietypową przeczytanie fragmentu lektury, obejrzenie innego jej fragmentu 

w serwisie „YouTube” i uzupełnienie wiedzy na czacie na portalu społecznościo-

wym716. Postawienie konkretnego, ambitnego zadania mającego realny i zrozu-

miały dla nich efekt jest jednym z nielicznych sposobów na zbudowanie wysokiej 

motywacji dla osób z pokolenia Z717. Zdobycie oceny bardzo dobrej bez zrozu-

mienia perspektywy zastosowania tej wiedzy staje się coraz mniej motywujące 

dla osób z pokolenia, które obecnie zaczyna edukację wyższą718. Natomiast, po-

zytywnie na poziom zaangażowania może wpływać chęć pokazania wyników 

swojego projektu z użyciem mediów społecznościowych dla znajomych i ro-

dziny719. Skutkiem ubocznym tych działań jest promowanie wydziału jak i nauk 

ścisłych. Osoby z otoczenia widzą, że osoba dzięki zaangażowaniu i zdobytej wie-

dzy technicznej stworzyła kompletne urządzanie elektroniczne z własnym progra-

mem i pragną same tego doświadczyć720.  

                                                           
714 Pathirage, U. K., and T. D. Weerasinghe. Difference of Work Related Behaviors between Generation X and 

Generation Y: A Study of Professionals of a Development Bank in Sri Lanka. Kelaniya Journal of Management 

9.1 (2020). 
715 Sánchez Ruiz, Adriana. Millennials' accomodation preferences, traditional versus sharing economy. (2017). 
716 Law, Kris MY, Shuang Geng, and Tongmao Li. Student enrollment, motivation and learning performance in 

a blended learning environment: The mediating effects of social, teaching, and cognitive presence. Computers 
& Education 136 (2019): 1–12. 
717 Hung, Chun-Ming, Gwo-Jen Hwang, and Iwen Huang. A project-based digital storytelling approach for 

improving students' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Journal of 
Educational Technology & Society 15.4 (2012): 368–379. 
718 Gómez-Carrasco, Cosme-Jesús, et al. Effects of a Gamification and Flipped-Classroom Program for Teachers 

in Training on Motivation and Learning Perception. Education Sciences 9.4 (2019): 299. 
719 Hsieh, Ming Yuan. The Most Sustainable Niche Principles of Social Media Education in A Higher Education 

Contracting Era. Sustainability 12.1 (2020): 399. 
720 Maloy, Jeffrey, et al. Seductive details in the flipped classroom: the impact of interesting but educationally 
irrelevant information on student learning and motivation. CBE—Life Sciences Education 18.3 (2019): ar42. 
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2. Metoda 

2.1. Problem Badawczy 

Na podstawie analizy eksperymentów zaprezentowanych we Wstępie, posta-

wiono następujące pytanie badawcze i hipotezę w celu zbadania wpływu zajęć 

projektowych na poziom poczucia uogólnionej własnej skuteczności studentów 

pierwszego roku studiów inżynierskich. Poczucie własnej skuteczności dokonano 

w oparciu o narzędzie GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, dostępne 

w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicz-

nego. Pojęcie własnej skuteczności zostało wprowadzone przez Albert Bandurę 

w roku 1977. Wiąże się ono z postrzeganiem własnych umiejętności i zdolności 

do ukończenia powierzonych zadań721. 

Pytanie badawcze: Czy uczestnictwo studentów pierwszego roku w zajęciach 

projektowych wpływa na poziom poczucia uogólnionej własnej skuteczności? 

Hipoteza: Uczestnictwo studentów pierwszego roku w zajęciach projektowych 

wpływa pozytywnie na poziom poczucia uogólnionej własnej skuteczności. 

2.2. Osoby Badane 

W badaniu wzięło udział 60 osób w wieku od 19 do 25 lat (M=19.46, 

SD=1,17), studentów pierwszego semestru Politechniki Warszawskiej, Wydziału 

Elektroniki i Technik Informacyjnych. Kryterium zakwalifikowania do badania 

była nieznajomość i wcześniejsze niepodejmowanie prób nauki platformy Ar-

duino w celu wykonania własnych projektów. Osoby badane nie otrzymały gra-

tyfikacji finansowej za udział w badaniu. 

2.3. Zmienne 

Zmienną niezależną (czynnikiem wewnątrzobiektowym) była przynależność 

badanego do grupy, która brała udział w badaniu, lub kontrolnej – składającej się 

z osób nie biorących udział w warsztatach. 

Zmienne zależna - siła ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. W badaniu do jej pomiaru użyto 

GSES - Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności. 

 

 

 

 

 

                                                           
721 Z. Juczyński, "Poczucie własnej skuteczności–teoria i pomiar." Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psycho-
logica 4 (2000). 
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2.4. Zajęcia i sposób ich prowadzenia 

Przy projektowaniu zajęć inspirację czerpano z zajęć projektowych prowadzo-

nych w Danii (PBL – Project Based Learning)722. Metoda PBL opiera się na bu-

dowaniu dużej motywacji wewnętrznej uczestników poprzez przekazanie im pro-

jektu, do którego ukończenia trzeba pozyskać wiedzę przewidzianą w programie 

nauczania723. Do prowadzenia zajęć użyto platformy Arduino, ze względu na ła-

twość jej uruchomienia, niewysoką cenę i dużą liczbę przykładów724. Dużym plu-

sem Arduino jest też ogromna ilość przykładowych projektów dostępnych w In-

ternecie wraz z opisami, jak je uruchomić, a także społeczność która prowadzi 

liczne dyskusje na forach. Praktycznie większość problemów, na które napotykali 

uczestnicy zajęć dała się szybko rozwiązać szukając innej osoby ze społeczności 

Arduino, która miała podobny problem i go rozwiązała. Dla uczestników powi-

nien być dostępny mentor, który wskazuje odpowiednie źródła lub daje wska-

zówki. Dla studentów ważna jest dobra relacja z mentorem, jeśli zostanie zbudo-

wany duży dystans, jest wysoce prawdopodobne, że przebieg procesu będzie 

utrudniony. Mentor nie powinien dawać gotowych rozwiązań dla problemów 

z którymi przychodzą uczestnicy, a za to odsyłać do literatury lub dawać wska-

zówki725. Bardzo duże znaczenie ma wybór tematyki projektu. To uczestnicy po-

winni zdefiniować temat, wtedy ich motywacja będzie dużo większa niż w przy-

padku jego narzucenia726. Pomocą może być lista z gotowymi tematami, z której 

uczestnicy mogą wybrać temat. Po tym powinien zostać określony sposób reali-

zacji. Dobrą praktyką jest podanie harmonogramu zajęć już na samym początku 

i określenie terminu prezentacji połówkowych727. Uczestnicy zajęć dostają wtedy 

dodatkową porcję motywacji, gdyż chcą jak najlepiej wypaść przed prowadzą-

cymi i innymi uczestnikami. Powyższe zasady mogą się odnosić do krótkich zajęć 

projektowych, które trwają kilka godzin, ale też do dużych projektów rozłożonych 

na kilka miesięcy, nawet przez cały semestr lub rok. Oczywiście od długości zajęć 

będzie zależał poziom uzyskanego projektu oraz ilości przyswojonej wiedzy pod-

czas jego budowy. Przykładowe tematy do realizacji to zegar sterowny pilotem 

podczerwieni, efekt dyskotekowe LED, stacja pogodowa IoT, robot rysujący no-

sorożca przy użyciu markera…  

                                                           
722 Kolmos, Anette, and Jette Egelund Holgaard. Alignment of PBL and Assessment. Journal of Engineering 

Education-Washington 96.4 (2007): 1–9. 
723 Kokotsaki, Dimitra, Victoria Menzies, and Andy Wiggins. Project-based learning: A review of the literature. 

Improving schools 19.3 (2016): 267–277. 
724 Bashir, Anees, et al. Effectiveness of using Arduino platform for the hybrid engineering education learning 
model. 2019 Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET). IEEE, 2019. 
725 Tan, Joseph CL. Project-based Learning for Academically-able Students: Hwa Chong Institution in 

Singapore. Springer, 2016. 
726 Beier, Margaret E., et al. The effect of authentic project‐based learning on attitudes and career aspirations in 

STEM. Journal of Research in Science Teaching 56.1 (2019): 3-23. 
727 Topalli, Damla, and Nergiz Ercil Cagiltay. Improving programming skills in engineering education through 
problem-based game projects with Scratch. Computers & Education 120 (2018): 64–74. 
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Rys. 1. Robot rysujący nosorożca przy użyciu markera – projekt studentki na 

zaliczenie przedmiotu 
Źródło: oprac. własne. 

Inną formą zajęć projektowych, które zostały ocenione jako atrakcyjne przez 

uczestników są warsztaty, które kończą się wyścigiem robota728. W tym przy-

padku kilkoosobowe zespoły budują robota, którego zadaniem jest pokonanie toru 

przeszkód w jak najkrótszym czasie. W przypadku małej ilości czasu na przepro-

wadzanie warsztatów – np. kilku godzin należy uczestnikom przekazać gotowe 

elementy – np. podwozia i zademonstrować sposób ich używania. 

 

 
Rys. 2. Robot poruszający się po linii 
Źródło: oprac. własne. 

                                                           
728 Bazylev, Dmitry, et al. Participation in Robotics Competition as Motivation for Learning1. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences 152 (2014): 835–840. 
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Zbudowanie robota, którym można sterować zdalnie przy użyciu telefonu jest 

łatwe, kod mieści się 50 linijkach. Proces doskonalenia algorytmu może przebie-

gać prawie w nieskończoność, można dodawać pewne drobne elementy w celu 

optymalizacji jazdy i uzyskiwania lepszego czasu pokonania okrążenia. 

 

int in1 = 3; 

int in2 = 5; 

int in3 = 6; 

int in4 = 9; 

int state = '0'; // Initialise Motors 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX 

 

void setup() { 

 pinMode(in1, OUTPUT); 

 pinMode(in2, OUTPUT); 

 pinMode(in3, OUTPUT); 

 pinMode(in4, OUTPUT); 

 mySerial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { // run over and over 

if(mySerial.available()>0){ // Reads from bluetooth and stores its value 

state = mySerial.read(); 

} 

if(state=='F'){ // Forward 

 mySerial.println(state); 

  digitalWrite(in1, HIGH); 

  digitalWrite(in4, HIGH); 

} 

if(state=='B'){ // Reverse 

  mySerial.println(state); 

   digitalWrite(in2, HIGH); 

  digitalWrite(in3, HIGH); 

} 

if(state=='R'){ // Right 

  mySerial.println(state); 

   digitalWrite(in1, HIGH); 

  digitalWrite(in3, HIGH); 

} 
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if(state=='L'){ // Left 

  mySerial.println(state); 

   digitalWrite(in2, HIGH); 

  digitalWrite(in4, HIGH); 

}  

if(state=='S'){ // Stop 

  mySerial.println(state); 

   digitalWrite(in1, LOW); 

  digitalWrite(in2, LOW); 

   digitalWrite(in3, LOW); 

  digitalWrite(in4, LOW); 

} 

} 

 

2.5. GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 

Narzędzie użyte do badań jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru 

w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego729. Dystrybucja od-

bywa się przez Pracownie Testów. Kwestionariusz GSES zawiera 10 stwierdzeń, 

które wchodzą w skład jednego czynnika. Mierzy siłę ogólnego przekonania jed-

nostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. 

Istotne statystycznie zależności między skalą GSES a wewnętrznym umiejsco-

wieniem kontroli zdrowia (MHLC), nastawieniem optymistycznym (mierzonym 

Testem Orientacji życiowej LOT-R) i poczuciem własnej wartości (mierzonym 

Skalą Poczucia Własnej Wartości Rosenberga RSES). Zgodność wewnętrzną 

skali GSES oszacowano na podstawie badania 174 osób w wieku 20–55 lat. 

Współczynnik alfa Cronbacha wyniósł 0,85. Rzetelność skali oceniana metodą 

test-retest (po pięciu tygodniach) wyniosła 0,78. Podobnie jak w wersji oryginal-

nej, skala posiada jednolitą strukturę, potwierdzoną wynikami analizy czynnikowej730. 

2.6. Przygotowanie Badania oraz procedura badawcza 

Badanie zostało przeprowadzane w semestrze letnim roku 2019. Osoby badane 

zostały podzielone na 2 grupy w sposób losowy. Pierwsza grupa (połowa wszyst-

kich uczestników) miała zajęcia w kolejnym tygodniu licząc od zapisów – 3 dni 

przed przeprowadzaniem testu a grupa kontrolna po dwóch tygodniach od zapi-

sów, 4 dni po przeprowadzeniu testu. Podsumowując – wszyscy uczestnicy bada-

nia pisali test jednego dnia w celu wyeliminowania zmiennych zakłócających 

w postaci innych zajęć, pogody. Osoby, które miały zajęcia jako pierwsze zostały 

                                                           
729 Maliňáková, Klára, et al. Psychometric Analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (Gses). Ce-

skoslovenska Psychologie 63.2 (2019): 177-192. 
730 https://www.practest.com.pl/gses-skala-uogolnionej-wlasnej-skutecznosci 
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poproszone o nie opowiadanie co się działo na zajęciach dla pozostałych osób. 

Test został przeprowadzony w przerwie miedzy innymi zajęciami w postaci pa-

pierowej. Kwestionariusze zostały zebrane po teście, a wyniki wprowadzone do 

oprogramowania SPSS w celu dalszej analizy i opracowania wyników. 

3. Wyniki 

W celu sprawdzenia jak zajęcia wpływają na poziom uogólnionej własnej sku-

teczności policzono jednoczynnikową ANOVĘ z powtarzanym pomiarem gdzie 

czynnikiem wewnątrzobiektowym była przynależność do grupy po zajęciach lub 

kontrolnej (przed zajęciami).  

Analiza wykazała istotny efekt związany z odbyciem opisanych zajęć F(2, 

58)=36.281, p<0.01.Osoby z grupy, która odbyła zajęcia wykazywały wyższy po-

ziom (M=7.60, SD=1,632) poziom poczucia uogólnionej własnej skuteczności, 

w porównaniu do osób z grupy kontrolnej (M=4.80, SD=1.955). Osoby z grupy 

studentów, którzy wzięli udział w zajęciach cechują się znacznie wyższym pozio-

mem Uogólnionej Własnej Skuteczności niż osoby z grupy kontrolnej. Wyniki te 

przedstawione zostały na poniższym rys.3. 

 

 
Rys. 3 Porównanie wyników Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności dla grupy 

badanej i kontrolnej  
Źródło: opracowanie własne. 
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4. Wnioski 

W badaniu udało się wykazać pozytywny wpływ zajęć projektowych na po-

ziom poczucia uogólnionej własnej skuteczności studentów. Uczestnicy omawia-

nych zajęć ponadto wykazali zainteresowanie rozwojem swoich projektów i chęć 

uczestnictwa w kolejnych zajęciach o podobnym charakterze. Dzięki prezentacji 

wyników badań dla władz Wydziału zostały wprowadzone dodatkowe, kilkukrot-

nie powtarzane zajęcia projektowe dla studentów pierwszego roku. Dodatkowo, 

wyniki badań zostały użyte do przekonania twórców programu nowego kierunku, 

do umieszczenia tego rodzaju warsztatów, jako przedmiot obowiązkowy dla stu-

dentów pierwszego semestru. Nie bez znaczenia jest, dodatkowa korzyść w po-

staci promocji Uczelni oraz edukacji STEAM, opartej na tworzeniu własnych pro-

jektów przy użyciu platformy Arduino i Processing. Należy przeprowadzić 

kolejne badania, żeby sprecyzować które elementy są najważniejsze w tego typu 

zajęciach oraz jaka jest optymalna ich długość. 
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Wpływ zastosowania technologii blockchain na 
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Słowa kluczowe: blockchain, konkurencyjność, bank, innowacyjność, trwały nośnik, 

transakcje finansowe 

Streszczenie 

Tekst odnosi się do kwestii wykorzystania w działalności banków krajowych oraz na 

poziomie międzynarodowym technologii blockchain. W rozdziale określone zostały 

aspekty, w których technologia blockchain znalazła zastosowanie na poziomie polskiego 

sektora bankowego oraz korzyści jakie banki w związku z zastosowaniem tej technologii 

odnotowują. Okoliczność ta została również ukazana w kontekście znaczenia wykorzy-

stywania innowacyjnych rozwiązań na konkurencyjność banków na poziomie krajowym 

oraz porównana została z bankami międzynarodowymi stosującymi blockchain. 

1. Wstęp 

W XXI w. w obszarze świadczenia usług finansowych coraz większe znacze-

nie ma szybkie oraz maksymalnie dostosowane do potrzeb klienta oferowanych 

przez banki usług (nie tylko stricte usług bankowych, ale również crossowe 

świadczenia usług powiązanych z usługami bankowymi). Wobec zmieniających 

się warunków świadczenia usług przez banki na krajowych oraz globalnych ryn-

kach finansowych kluczowa staje się świadomość banków w zakresie wprowa-

dzania innowacyjnych rozwiązań w ramach stosowanych procesów czy działania 

ogniskujące się we wdrażaniu nowych technologii w obszar tradycyjnej działal-

ności bankowej. Takie tendencje widoczne są zarówno na rynku polskim731 oraz 

na rynku międzynarodowym732. Wyzwania pojawiające się w obszarze dostarcza-

nia klientom optymalnych usług w optymalny sposób motywują banki do podjęcia 

                                                           
731 P. Dec, Innowacyjne usługi finansowe, [w:] Pietrewicz J., Sobiecki R. (red.), Innowacyjna fala w społeczeń-
stwie i gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 215–217. 
732 L. Rella, Blockchain Technologies and Remittances: From Financial Inclusion to Correspondent Banking, 

https://www.academia.edu/40861507/Blockchain_Technologies_and_Remittances_From_Financial_Inclusion
_to_Correspondent_Banking [dostęp: 07.08.2020].  
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współpracy ze start-up`ami czy fintechami733 lub wyodrębnienia w wewnętrznej 

organizacji odpowiednich jednostek, co przyczynia się do wypracowania nowych 

rozwiązań i optymalizacji procesów czy kosztów. Optymalizacje te skutkują rów-

nież postępującym różnicowaniem jakości usług świadczonych przez banki, co 

przekłada się na wzrost konkurencyjności banków stosujących nowoczesne roz-

wiązania technologiczne. Za sui generis nośnik technologicznej zmiany można 

uznać w świecie instytucji finansowych technologię blockchain, która wykorzy-

stywana jest coraz częściej przez banki zarówno na poziomie krajowym oraz mię-

dzynarodowym. Wykorzystanie tej technologii (obok innych innowacyjnych 

rozwiązań734) pozwala instytucjom finansowym na uzyskanie optymalizacji 

kosztów, podniesienie poziomu banking experience użytkowników systemu udo-

stępnianego przez bank czy organicznie ryzyk związanych z prowadzoną działal-

nością. Efekt ten widoczny jest zwłaszcza w zakresie rynku krajowego i polskich 

banków, z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar banków polskich w stosunku 

do gigantów międzynarodowych. Niemniej jednak banki coraz chętniej decydują 

się na podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu budowę struktur 

blockchainowych umożliwiających wykorzystywanie korzyści związanych z tą 

technologią na gruncie świadczenia usług bankowych sensu stricte i largo. Przy-

jętej jako członkowie do konsorcjów oraz podejmują istotne inwestycje w tym 

sektorze735. Widoczne jest to także w Polsce, gdzie banki tworzą programy akce-

leryjne jak również decydują się na wykształcenie własnych działów odpowie-

dzialnych za rozwój nowych technologii i wykorzystanie blockchainu w dzia-

łalności operacyjnej banku736.  

2. Technologia blockchain 

Blockchain (dosł. łańcuch bloków) jest technologią powstałą niejako z kompi-

lacji wcześniej istniejących technologii - kryptografii asymetrycznej, sieci wy-

miany plików (peer-to-peer) i modelu akceptacji danych na zasadzie dowodu 

wykonanej pracy (proof of work)737. Blockchain stanowi technologię pozwalającą 

na przechowywanie informacji w rozproszonych bazach danych. Rozwiązanie to 

umożliwia uczestnikom (tj. podmiotom posiadającym co do zasady identyczne 

                                                           
https://concisesoftware.com/10-use-cases-of-blockchain-in-banking/ [dostęp: 07.08.2020]. 
733 P. Kondraciuk, L. Kurkliński, Innowacyjny fenomen fintechów a konkurowanie z sektorem bankowym, [w:] 

Pietrewicz J., Sobiecki R. (red.), Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2018, s. 235–249. 
734 P. Dec, op. cit., s. 218–229.  
735 D. Tapscott, A. Tapscott, Blockchain rewolucja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 375.  
736 https://raportroczny.aliorbank.pl/biznes/nowe-produkty-i-dzialania-w-grupie-kapitalowej-banku/ [dostęp: 
07.08.2020]; https://www.pb.pl/coinfirm-i-pko-bp-oswoja-blockchain-908917 [dostęp: 07.08.2020]. 

https://www.pb.pl/pko-bp-pierwszy-przesle-dokumenty-w-blockchainie-940122 [dostęp: 07.08.2020]. 
737 P. Polański, Inwigilacja, dostępność, blockchain i sztuczna inteligencja: pytania o kierunki rozwoju prawa 
nowych technologii w erze rewolucji internetowej, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 2, Legalis/el. 
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uprawnienia oraz mającym dostęp do danej sieci blockchain) wprowadzanie, za-

pisywanie, udostępnianie oraz przechowywanie danych738. Wskazany element 

w postaci możliwości wymiany informacji między uczestnikami stanowi jeden 

z kluczowym elementów blockchainu - wykorzystania sieci wymiany plików. Do-

datkowo, informacja wprowadzona i zapisana w blockchainie nie podlega mody-

fikacji a możliwość jej odczytania dostępna jest dla wszystkich uczestników danej 

sieci, co pozwala na uniezależnienie sieci i informacji w niej zapisanych od cen-

tralnego administratora. Ponadto, wprowadzone dane podlegają zapisowi na 

blockchainie w sposób uporządkowany zarówno na poziomie makro (tj. całych 

bloków informacji) oraz mikro (tj. na poziomie pojedynczej informacji) w taki 

sposób aby można było odczytać kolejność zapisywanych informacji, w szczegól-

ności określić w odniesieniu do konkretnej informacji dane identyfikujące infor-

mację bezpośrednio ją poprzedzającą oraz wprowadzoną i zapisaną po niej739. 

Pojedyncze informacje po ich chronologicznym uszeregowaniu, gromadzone są 

na poziomie makro w bloki o określonej pojemności, które analogicznie podlegają 

chronologicznemu uporządkowaniu w ramach całej struktury. W celu uzyskania 

niezmiennej kolejności bloków, każdy blok zawiera odnośnik kryptograficzny do 

bloku poprzedzającego, co przekłada się także na znaczący wzrost poziomu bez-

pieczeństwa danych zawartych w blokach z uwagi na zastosowanie mechanizmu 

kryptografii oraz uwierzytelniania740. Istotnym elementem struktury blockchain 

jest gwarancja wynikająca z budowy sieci, iż jej uczestnicy posiadają dostęp do 

wszystkich, kiedykolwiek zapisanych danych w sieci, co przekłada się na wyklu-

czenie możliwości ingerencji przez użytkowników w treść oraz strukturę infor-

macji zapisanych na blockchainie, co świadczy także o zapewnieniu audy-

towalności informacji i przejrzystości struktury741. Elementem gwarantującym 

integralność, niezmienność i transparentność informacji zapisanych w block-

chainie jest wspomniana już pośrednio - decentralizacja, osiągana poprzez 

uniezależnienie sieci blockchain od centralnego administratora. Z tej perspektywy 

należy wskazać, iż walor blockchainu w postaci jego decentralizacji zabezpiecza 

interesy klientów, którzy mają pewność, że bank nie może zmienić w sposób nie-

odnotowywalny treści, kolejności zapisanych informacji, nie posiada kontroli nad 

strukturą danych, jak również w istotny sposób ogranicza możliwość wystąpienia 

awarii uniemożliwiającej skorzystanie z informacji zapisanych na blockchainie. 

 

                                                           
738 K. Bielecki, ABC Blockchaina, Warszawa 2018, s. 19. 
739 M. Demeyer, Blockchain technology and smart contracts from a financial law perspective, Ghent 2018, s. 15. 

i n.; Dikariev H., Miłosz M., Technologia blockchain i jej zastosowania, „Journal Computer Sciences Institute” 
2018, t. 6, s. 59–61. 
740 R. Marvin, Blockchain: The invisible tech that’s changing the world, „PC Magazine” 2017, no. 2. 
741 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Blockchain w Polsce. Możliwości i zastosowania, www.ra-
portblockchain.pl [dostęp: 07.08.2020]. 
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3. Wykorzystanie blockchainu w zakresie trwałego nośnika 

W polskim sektorze bankowym dominującym aktualnie zastosowaniem tech-

nologii blockchain w praktyce jest jej implementacja w zakresie problematyki 

trwałego nośnika. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 46) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Prawo bankowe742 trwałym nośnikiem jest „nośnik umożliwiający użytkowni-

kowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwia-

jący dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, 

i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej po-

staci”. Ponadto, zgodnie z wypracowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedli-

wości Unii Europejskiej743, za trwały nośnik uznaje się instrument gwarantujący 

przechowywanie informacji zapisanych na trwałym nośniku w celu zapewnienia 

dostępności dla użytkowników przez odpowiedni czas, umożliwiający odtworze-

nie informacji w niezmiennej formie i jednocześnie uniemożliwiający jedno-

stronną modyfikację lub usunięcie informacji zapisanych na trwałym nośniku. 

Cechy te muszą być spełnione łącznie744, co realizowane jest przez odpowiednio 

ukształtowaną sieć blockchain745.  

Wprowadzenie rozwiązań opartych na blockchainie w zakresie trwałego no-

śnika stanowi dla banku obszar przynoszący znaczne korzyści jak również istotnie 

zwiększający poziom efektywności746. W pierwszej kolejności warto wskazać na 

możliwość obniżenia kosztów związanego z wymianą dokumentów między klien-

tem banku a bankiem. Oczywistym bowiem wydaje się, iż przechowywanie do-

kumentacji w dostępnej dla klientów sieci generuje mniejsze koszty747 w porów-

naniu do ponoszenia koniecznych kosztów związanych z drukiem, pakowaniem 

oraz wysyłką dokumentacji oraz kosztów osobowych związanych z taką działal-

nością lub outsourcowaniem tych czynności. Zauważył to również Naczelny Sąd 

Administracyjny wskazując, że „przekształcanie informacji przez przeniesienie 

na nośnik papierowy lub elektroniczny generuje dodatkowe koszty”748. Ponadto, 

bank korzystając z rozwiązań opartych na blockchainie posiada bezpieczeństwo 

                                                           
742 Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.  
743 Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2017 r., BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische 

Postsparkasse AG v. Verein für Konsumenteninformation, sygn. C-375/15, ECLI:EU:C:2017:38, 

curia.europa.eu.  
744 D. Szafrański, Blockchain a prawo, Warszawa 2018, Rozdział IV, § 1. Pojęcie trwałego nośnika, Legalis/el. 
745 W. Iwański, M. Sowiński, Istota trwałego nośnika polega na szczegółach, https://skslegal.pl/pl/publika-

cje/istota-trwalego-nosnika-polega-na-szczegolach/ [dostęp: 07.08.2020]. 
746 D. Zimnoch, op. cit., s. 227–228. 
747 M. Kołodziej, Technologia blockchain jako kwantyfikator zmian w sektorze finansowym, „Informatyka 

Ekonomiczna” 2017, nr 4 (46), s. 84; Figuła A., Blockchain i rozproszona księga główna – bankowe tsunami czy 
szansa dla sektora bankowego, [w:] Kawiński A., Sieradz A. (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Centrum 

Myśli Strategicznych, Sopot 2017, s. 115–123. 
748 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. I OSK 547/18, Legalis nr 
2291324. 
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regulacyjne z uwagi na spełnianie przez strukturę blockchainu wszystkich wymo-

gów przewidzianych w obowiązujących regulacjach prawnych jakie stawiane są 

trwałemu nośnikowi, co przekłada się na znaczącą minimalizacje ryzyka popeł-

nienia deliktu administracyjnego, wszczęcia postępowania administracyjnego 

i ukarania sankcjami. Kolejną korzyścią jest poprawa wizerunku i reputacji 

banku, który jako stosujący nowoczesną technologię nadal wyróżnia się na tle in-

nych tradycyjnych banków, a także przyciąga klientów poszukujących dostoso-

wanych do nich, innowacyjnych rozwiązań ograniczających kontakt face to face 

z instytucją finansową. Nieodzowną korzyścią związaną z wprowadzaniem no-

woczesnych technologii w działalność banku w kontekście obsługi klienta jest 

również user experience związane z możliwością korzystania przez klientów 

banku z nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, ułatwiają możliwość podej-

mowania działań bez konieczności bezpośredniego kontaktu z bankiem, ale które 

również przekładają się na możliwość szybszego uzyskiwania informacji przez 

klienta czy również sama satysfakcja wynikająca z możliwości doświadczania no-

wych technologii w codziennym życiu.  

Jednocześnie, warto wskazać na istotny z perspektywy banku aspekt obniżenia 

ryzyka politycznego związanego z wykorzystaniem nowoczesnej technologii 

w obszarze, w ramach którego istnieje potencjalne ryzyko nałożenia na bank sank-

cji administracyjnych. W tym kontekście warto wskazać na działania podejmo-

wane przez Komisję Nadzoru Finansowego ogniskujące się wokół wprowadzania 

i rozwijania inicjatyw nadzorczych i regulacyjnych sprzyjających podmiotom 

wdrażającym (i planującym takie działania) innowacyjne rozwiązania na rynku 

finansowym749. Podobnie należy odczytywać działania prawodawcy, który w tre-

ści art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie 

dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na infor-

matycznych nośnikach danych750 explicite wskazał, iż technologia blockchain 

spełnia wymogi formy elektronicznej, co pozwala na jej dopuszczenie do prze-

chowywania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, zwłaszcza ze 

względu na cechę decentralizacji bazy danych751. Wskazane aktywności organu 

nadzoru i prawodawcy jednoznacznie wskazują na tendencje unowocześnienia 

funkcjonowania podmiotów działających na polskim sektorze bankowym i mogą 

świadczyć o kierunkowym zintensyfikowaniu wykorzystywania nowych techno-

logii (w tym blockchainu) w toku świadczenia usług na rzecz klientów oraz wpro-

wadzania innowacyjnych rozwiązań do działalności back- i middle-office. 

                                                           
749 Komisja Nadzoru Finansowego, Cyfrowa Agenda Nadzoru – plan działań Urzędu KNF w zakresie m.in. 
nowoczesnych technologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponen 

ty/img/Cyfrowa_agenda_nadzoru_68264.pdf [dostęp: 07.08.2020]; Tomaszewski R., FinTech 2020. Plany KNF 

i podsumowanie działalności Innovation Hub, https://fintek.pl/fintech-2020-plany-knf-i-podsumowanie-dzia-
lalnosci-innovation-hub/ [dostęp: 07.08.2020]. 
750 Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 476. 
751 Uzasadnienie projektu Rozporządzenia; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313400/katalog/12519689# 
12519689 [dostęp: 07.08.2020]. 
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4. Wykorzystanie blockchain na poziomie międzynarodowym 

Technologia blockchain znajduje szerokie zastosowanie w bankowości mię-

dzynarodowej, zarówno w wymiarze jej wykorzystywania przez zagraniczne 

banki, jak również budowania ponadnarodowych struktur łączących banki kra-

jowe, które niejako stanowią dopełnienie (a w przyszłości - potencjalnie również 

alternatywę) dla aktualnego funkcjonującego systemu działającego w ramach Sto-

warzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej 

(SWIFT). Wskazać należy, iż banki o międzynarodowym zasięgu skupiają się na 

odmiennym od banków krajowych zastosowaniu technologii blockchain – stwo-

rzenie systemu płatności752, pozwalających na niemalże natychmiastowe ich rea-

lizacje. Obecnie bowiem międzynarodowy transfer środków finansowych trwa 

około od trzech do pięciu dni753, a sam SWIFT codziennie wykonuje około 15 mln 

transakcji dziennie, dokonując rozliczeń pomiędzy dziesięcioma tysiącami insty-

tucji finansowych rozmieszczonych na całym świecie, co z uwagi na księgowanie 

transakcji zajmuje kilka dni754. W tym kontekście warto wskazać na realizowany 

na poziomie ponadpaństwowym projekt międzybankowy zorganizowany przez 

spółkę Ripple Labs755, który zakłada wykorzystanie sieci blockchain w zakresie 

transferu wartości na odległość. System ten za pośrednictwem wykorzystania 

technologii blockchain pozwala na przekazywanie środków pieniężnych pomię-

dzy bankami należącymi do sieci blockchain w ciągu kilkunastu sekund, co zna-

cząco usprawnia transfer środków pieniężnych. Warto niejako na marginesie 

zaznaczyć, że system Ripple uzupełnia obecnie system transferu środków pienięż-

nych w ramach SWIFT, przy czym coraz częściej wskazuje się iż w niedalekiej 

przyszłości może on wyprzeć funkcjonujący od kilkudziesięciu lat, wolniejszy 

sposób przesyłania wartości.  

Technologia blockchain wymieniana jest jako innowacyjny instrument, który 

zmieni oblicze rynku finansowego z uwagi na możliwości, które otwiera przez 

bankami w zakresie bezpiecznego, spełniającego wymogi regulacyjne czy w 

końcu mitygującego ewentualne ryzyka występujące po stornie banku, związane 

                                                           
752 D. Zimnoch, Wpływ technologii blockchain na efektywność banku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 281, s. 220–221. 
753 D. Tapscott, A. Tapscott, op. cit., s. 136.  
754 https://www.atc.asia/articles/170105/aca161124ripple.pdf [dostęp: 07.08.2020]. 
755 F. Armknecht, G.O. Karame, A. Mandal, F. Youssef, E. Zenner, Ripple: Overview and Outlook, http://ghas-

sankarame.com/ripple.pdf [dostęp: 07.08.2020]; https://ripple.com/files/ripple_solutions_guide.pdf (dostęp: 
07.08.2020); Piletic R., `Continuous Assessment` Ripple Protocol, https://www.academia.edu/13155265/Ban-

king_payment_systems_-_Ripple_protocol [dostęp: 07.08.2020]; Jani S., An Overview of Ripple Technology & 

its Comparison with Bitcoin Technology, https://www.researchgate.net/publication/322436263_An_Over-
view_of_Ripple_Technology_its_Comparison_with_Bitcoin_Technology [dostęp: 07.08.2020]. 
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z podmiotami biorącymi udział w danej transakcji756. Jednocześnie, często wska-

zuje się, że wykorzystanie technologii blockchain w bankowości skutkować bę-

dzie inkluzywizacją dostępności bankowości dla większej ilości osób, jak również 

znającym ograniczeniem kosztów, zarówno po stronie klientów jak i instytucji 

finansowych. Z perspektywy banków międzynarodowych wskazać należy, iż po-

dobnie jak w przypadku polskich instytucji, niezaprzeczalnym jest konieczność 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które ogniskują się jednakże w odmien-

nych obszarach – co wynika przede wszystkim ze skali prowadzonej działalności. 

Warto zaznaczyć, iż banki międzynarodowe skupiają się zwłaszcza na rozwiąza-

niach blockchainowych usprawniających transfer środków pieniężnych, podczas 

gdy polskie podmioty – wykorzystują obecnie blockchain jako trwały nośnik. Ta 

rozbieżność wynika z możliwości finansowych instytucji finansowych w zakresie 

przeznaczania funduszy na rozwój oraz badania.  

5. Zakończenie 

W świecie szybko się zmieniającym757 prowadzenie działalności gospodarczej 

w sposób efektywny stanowi nie tyle element działalności operacyjnej co element 

strategii banku758, umożliwiający uzyskanie przewagi nad konkurencją działająca 

w ramach danego rynku. Na poziomie krajowym, należy wskazać, że aktualnie 

blockchain nie jest jeszcze wykorzystywany w pełni, co nie zmienia faktu, że jej 

wykorzystanie w obsłudze klientów czy działaniach back- i middle-office skutkuje 

odczuwalną redukcją kosztów, a pozycjonuje bank jako instytucję zaawansowaną 

technologicznie w stosunku do podmiotów konkurencyjnych działających w ra-

mach sektora. Jednocześnie, należy zaznaczyć że polskie banki stosujące techno-

logię blockchain w stosunku do ich zagranicznych odpowiedników, korzystają 

z możliwości blockchain`a w sposób ograniczony, co jednak na przestrzeni lat 

może ulec zmianie. Wskazać bowiem należy, że trwające procesy digitalizacji 

działalności bankowej przejawiające się na poziomie ponadnarodowym coraz sil-

niej oddziaływają na rodzimy sektor bankowy, a kwestia wykorzystywania inno-

wacyjnych rozwiązań technologicznych coraz częściej stanowi jeden z czynników 

decydujących o preferencjach klientów w zakresie korzystania z usług określo-

nego podmiotu. Działania polskich podmiotów w stosunku do międzynarodowych 

banków podejmowane są w innych obszarach, co wynika ze skali działalności 

tych podmiotów (a zatem potrzeb) oraz możliwości finansowych.  

 

                                                           
756 J. Czarnecki, Wykorzystanie technologii blockchain w działalności przedsiębiorstw, [w:] Pietrewicz J., 

Sobiecki R. (red.), Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2018, s. 268–269. 
757 D. Szafrański, op. cit., Rozdział III, § 1. Wprowadzenie.  
758 A. Rutkowska, Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse” 2013, 
r. 11, nr 1, s. 439–453. 
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Streszczenie 

W endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego głównym elementem, na którym skupiali 

się badacze było tworzenie wiedzy naukowo-technicznej. Analiza tego czynnika i zbadanie 

tempa postępu technicznego gospodarek spowodowała większe zainteresowanie zarówno 

nowymi technologiami, jak i zasobami niematerialnymi do których należy kapitał ludzki. 

W gospodarkach europejskich rozwój nowych technologii powinien być traktowany 

w sposób priorytetowy. Przy czym nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie odpowiednich 

instrumentów polityki gospodarczej w danych krajach członkowskich przyczynia się do 

ich nieustannego wzrostu. Innym czynnikiem są także zasoby ludzkie nie tylko sprzyjają 

wzrostowi gospodarczemu ale i poprawie konkurencyjności w globalnej gospodarce. 

Mając na uwadze znaczenie nowych technologii w osiąganiu sukcesu gospodarczego, 

niezwykle zasadne wydaje się ciągłe badanie tej materii. W związku z tym w niniejszym 

artykule zaproponowano ekonometryczną analizę dotyczącą wpływu zatrudnienia w ob-

szarze nowych technologii na wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Euro-

pejskiej w latach 2004–2017. Artykuł został podzielony na dwie główne części. Pierwsza 

z nich traktuje o pojęciu nowych technologii w gospodarce, w drugiej zaś przedstawiono 

wyniki analizy ekonometrycznej wpływu zatrudnienia w nowych technologiach na wzrost 

gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Całość zakończona jest podsu-

mowaniem, które zawiera wnioski będące syntezą fundamentalnych dostrzeżeń płynących 

z przeprowadzonego badania. 

1. Wstęp 

Zmiany zachodzące we współczesnych gospodarkach wskazują na wzrost zna-

czenia dziedzin, które w dużym stopniu opierają się na nowych technologiach. 

Rezultatem tych zmian są widoczne przeobrażenia struktury gospodarki oraz alo-

kacja zasobów pracy, której przyczyn doszukuje się w procesie globalizacji. Nowe 

technologie to przede wszystkim innowacyjne metody przygotowania i pro-

wadzenia procesu wytworzenia lub przekształcania dobra bądź informacji. Choć 

uważa się, że każda technologia zastępuje jakiś obszar pracy ludzi to w przypadku 

zatrudnienia na przełomie lat widoczny jest ciągły wzrost. 
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Kluczowym celem pracy było zbadanie wpływu zatrudnienia w obszarze no-

wych technologii na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. W pracy 

poddano analizie wpływ liczby osób z wykształceniem wyższym i/lub zatrudnio-

nych w nauce i technologii w wieku 15–74 lata, liczby osób zatrudnionych jako 

specjaliści w sektorze ICT, czyli technologiach informacyjno-komunikacyjnych, 

liczby liczba osób zatrudnionych w sektorze B+R oraz liczby pracowników nau-

kowych i inżynierów w wieku 15-74 lata na PKB per capita w 28 krajach człon-

kowskich Unii Europejskiej.  

Ze względu na dostępność danych za okres badawczy przyjęto lata 2004–2017. 

Warto zaznaczyć, iż w pracy nad modelem wykorzystano oprogramowanie GNU 

Regression Econometric and Time-Series Library – gretl, które to udostępnia za-

awansowane metody ekonometryczne. Natomiast estymację modelu dokonano 

poprzez wykorzystanie klasycznej metody najmniejszych kwadratów. 

2. Nowe technologie w gospodarce  

Termin technologia pochodzi z języka greckiego i składa się z dwóch słów: „techne” 

(sztuka, rzemiosło, umiejętność) oraz „logos” (rozum, zbiór, nauka). W rezultacie 

technologia w ogólnym rozumowaniu to nauka o praktyce wytwarzania759.  

W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma wyjaśnieniami terminu 

technologia. Wybrane definicje przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Definicje pojęcia technologia 
L.p. Autor Definicja 

1 J. Kaczmarek 
Zespół nauk syntetycznych, których głównym celem jest badanie 

procesów i środków wytwarzania oraz opracowywanie podstaw 
optymalizacji procesów wytwórczych 

2 W. B. Arthur Środek do realizacji ludzkich celów 

3 N. Shariff 
„Wytwór” stworzony przez człowieka, który ściśle związany jest z jego 

życiem na wiele sposobów oraz odznaczający się szeroka funkcjonalno-

ścią w zakresie rozwiązywania wielu różnorakich problemów 

4 J. Beckamann 
Nauka o przeobrażaniu własnych zasobów występujących w przyrodzie 

lub znajomość rzemiosła, objaśniająca całkowicie i w sposób zrozumiały 

całość podjętych działań, ich rezultaty i ich przyczyny 

5 

Technology 

Management 

Training Manual 

Zbiór wiedzy technicznej i umiejętności, które mają szczególny wpływ na 

ogólną pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku w danej chwili 
bądź w przyszłości 

6 
Słownik języka 

polskiego 

Metoda tworzenia procesu produkcyjnego lub przetwórczego oraz 

dziedzina techniki skupiająca się na opracowywaniu nowych metod 

produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców 

Źrodło: oprac. własne na podst. Gudanowska, Istota współczesnych technologii w kontekście 

procesów zarządzania technologią i foresightu technologicznego, „Zeszyty Naukowe Politechniki 

Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, s. 83, nr kol. 1941, s. 196.  

                                                           
759 R. J. Tulley, Is tere techne in my logos? On the origins and evolution of the ideographic term technology, “Int 
J Technol, Knowl Soc” 2008, vol. 4, No. 1, s. 93–104. 
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Technologia, która nie była stosowana na świecie dłużej niż 5 lat uważana jest 

natomiast za nową. Nowe technologie to przede wszystkim wiedza technolo-

giczna, która obejmuje niematerialne i prawne wartości, czyli: licencje, patenty 

i prawa do poszczególnych wynalazków760.  

Nowe technologie są obecnie największą siłą napędzającą gospodarkę. Na 

przestrzeni lat zmieniła się produkcja, która obecnie jest o wiele tańsza i lepsza 

pod względem jakościowym. Poziom stosowanych technologii w danym kraju 

wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy. Jednocześnie należy przy tym pa-

miętać o tym, że wdrażanie nowych technologii jest też obarczone dużym ryzy-

kiem oraz wymaga nakładów finansowych, odpowiednio wykwalifikowanej 

kadry pracowniczej ale i nowoczesnego sprzętu. Liczne bariery występujące na 

rynku decydują zatem o niechęci przedsiębiorców do nowoczesnych rozwiązań. 

Prowadzenie badań naukowych wymaga posiadania dobrze wyposażonych labo-

ratoriów, których brakuje na rynku. Konieczne jest także posiadanie odpowied-

nich środków finansowych i przede wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników761. 

Ludzie stanowią, jak powszechnie wiadomo, najważniejszy zasób każdej or-

ganizacji762. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie polega 

na przyciąganiu, rozwoju i zatrzymywaniu odpowiednich pracowników oraz ob-

sadzeniu wszystkich stanowisk odpowiedzialnymi i wysoko wykwalifikowanymi 

ludźmi. Te uwarunkowania dotyczą także nowych technologii, gdzie personel po-

winien być obecny na wszystkich obszarach działalności, ale i na wszystkich 

szczeblach zarządzania763. 

3. Analiza ekonometryczna wpływu rozwoju nowych technologii na 

wzrost gospodarczy  

Przeprowadzona w pracy analiza ekonometryczna miała na celu zbadanie 

wpływu czynników określających nowe technologie na PKB per capita w 28 pań-

stwach członkowskich Unii Europejskiej. Po wykluczeniu zmiennych nietypo-

wych przeprowadzono modelowanie ekonometryczne na podstawie 392 obserwa-

cji. Za okres badawczy przyjęto lata 2004–2017. Główne założenie mówi o tym, 

że indeksem i = 1, 2, …, N są oznaczone kolejne obszary (państwa), zaś indeksem 

                                                           
760 A. Bartnik, Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, 
„Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2016, nr 40, s. 453–455. 
761 P. Frankowski, B. Skubiak, Bariery innowacyjności w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania” 2012, nr 28, s. 120. 
762 J. Kogut, Human capital as the growth factor in regional competitiveness, “Central European Review of 

Economics & Finance” 2017, 22(6), s. 57–58. 
763 A. Pabian, Sustainable personnel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie zasobami ludz-
kimi” 2011, nr 5, s. 13. 
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t = 1, 2, …, T jednostki czasu. Zmiennymi objaśniającymi stały się cztery wskaź-

niki określające liczbę osób zatrudnionych w obszarach związanych z nowymi 

technologiami. Wszystkie zmienne zostały zlogarytmowane. W rezultacie model 

szacowany KMNK (LCDV – leasts quares dummy variables) ma następującą postać: 

 𝑥𝑖𝑡 =  𝑥1𝑖𝑡 + 𝑥2𝑖𝑡 + 𝑥3𝑖𝑡 + 𝑥4𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡  

gdzie: 

𝑥𝑖𝑡 – produkt krajowy brutto na osobę (PKB per capita w euro), 

𝑥1𝑖𝑡 – liczba osób z wykształceniem wyższym i/lub zatrudnionych w nauce i tech-

nologii w wieku 15–74 lata (tys.), 

𝑥2𝑖𝑡 – liczba osób zatrudnionych jako specjaliści w sektorze ICT, czyli technolo-

giach informacyjno-komunikacyjnych (tys.), 

𝑥3𝑖𝑡 – liczba osób zatrudnionych w sektorze B+R (sektor badawczo-rozwojowy), 

𝑥4𝑖𝑡 – liczba pracowników naukowych i inżynierów w wieku 15–74 lata, 

𝜈𝑖𝑡 – łączny błąd losowy. 

Liczba osób z wykształceniem wyższym i/lub zatrudnionych w nauce i tech-

nologii według Eurostatu w wieku 15–74 lata jest miarą odzwierciedlającą poziom 

badań naukowych oraz edukacji. Należy zaznaczyć, że bez stosownej ilości i 

jakości zasobów ludzkich w nauce i technologii nie da się zbudować innowacyjnej 

i nowoczesnej gospodarki. 

Liczba osób zatrudnionych jako specjaliści w sektorze ICT (technologie infor-

macyjno-komunikacyjne) jest miarą ukazującą poziom badań naukowych. „Pod 

pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych kryje się rodzina tech-

nologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie 

elektronicznej. Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które od-

noszą się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, nie 

związanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Roz-

wój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, będący 

przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego”764.  

Liczba osób zatrudnionych z sektorze B+R (sektor badawczo-rozwojowy) to 

kolejny wskaźnik odzwierciedlający poziom badań naukowych. Określając go 

wzięto pod uwagę całkowity personel pracujący w pełnym wymiarze godzin 

w danych państwach. Działalność badawczo-rozwojowa dotyczy przede wszyst-

kim prac twórczych podejmowanych w sposób systematyczny w celu powiększe-

nia zasobów wiedzy oraz użyciu jej do tworzenia nowych zastosowań765. 

Liczba pracowników naukowych i inżynierów w wieku 15–74 lata to wskaźnik 

określający zarówno poziom edukacji, jak i badań naukowych. Osoby reprezen-

tujące te dwa obszary w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju danych ob-

szarów geograficznych.  

                                                           
764Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, Główny Urząd 

Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 7. 
765 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020, KPMG, Warszawa 2013, s. 9. 
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Do estymacji parametrów modelu, która objęła obliczenie parametrów struk-

turalnych modelu oraz obliczenie parametrów struktury stochastycznej, zastoso-

wano metodę KMNK, czyli tzw. klasyczną metodę najmniejszych kwadratów. Jej 

idea opiera się na ustaleniu takich wartości ocen parametrów strukturalnych, dla 

których to suma kwadratów odchyleń liczb empirycznych zmiennej objaśnianej 

od jej liczb teoretycznych wypływających z modelu jest minimalna766.  

Wyniki estymacji modelu liniowego zaprezentowano zatem w tabeli 2. Przy 

wykorzystaniu 392 obserwacji, włączono 28 jednostek danych przekrojowych 

w 14 okresach czasowych.  

Tab. 2. Wyniki estymacji parametrów modelu liniowego wskaźników osób 

zatrudnionych w nowych technologiach 
 Współczynnik Błąd stand. t-Studenta Wartość p  

const 11,7366 0,350635 33,47 2,55e-116 *** 

𝑥1 𝑖𝑡 −1,06181 0,104942 −10,12 1,66e-021 *** 

𝑥2_𝑖𝑡 −0,00339558 0,0553601 −0,06134 0,9511  

𝑥3_𝑖𝑡 0,758424 0,0621203 12,21 3,18e-029 *** 

𝑥4_𝑖𝑡 0,351707 0,0735124 4,784 2,44e-06 *** 

Średn.aryt.zm.zależnej 9,898820 Odch.stand.zm.zależnej 0,688083 

Suma kwadratów reszt 125,9318 Błąd standardowy reszt 0,570443 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,319736 Skorygowany R-kwadrat 0,312704 

Test F(4, 387) 45,47412 Wartość p dla testu F 2,64e-31 

Logarytm wiarygodności −333,6618 Kryt. inform. Akaike'a 677,3236 

Kryt. bayes. Schwarza 697,1799 Kryt. Hannana-Quinna 685,1932 

Autokorelcja reszt 0,954414 Stat. Durbina-Watsona 0,042550 

Źrodło: Oblicz. własne. na podst.: programu GRETL. 

W analizowanym modelu wskaźniki różniące się od zera zostały oznaczone na 

końcu symbolem gwiazdki (*). Istotność wszystkich trzech zmiennych ukształto-

wała się na poziomie 1%, tj. liczba osób z wykształceniem wyższym i/lub zatrud-

nionych w nauce i technologii w wieku 15–74 lata, liczba osób zatrudnionych 

w sektorze B+R (sektor badawczo-rozwojowy) oraz liczba pracowników nauko-

wych i inżynierów w wieku 15–74 lata. Wskazuje to na ich bardzo dużą istotność. 

Współczynnik determinacji R2 wynoszący 0,319736 wskazuje na 32% zmienności 

wyjaśnionej przez model. Skorygowany R2 stosuje się w przypadku, gdy liczba 

szacowanych parametrów jest bliska liczbie obserwacji. W analizowanym przy-

kładzie przy 392 obserwacjach występuje 5 parametrów (4 zmienne objaśniające 

oraz wyraz wolny). W konsekwencji skorygowany R2 jest niewiele mniejszy od 

głównego R2. 

                                                           
766 T. Dyr, P. Misiurski, Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego, Problemy 
transportu i logistyki, 3(35), 2016, s. 23. 
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Błąd standardowy reszt mówi o tym, że wartości rzeczywiste analizowanych 

zmiennych odchylają się od wartości teoretycznych o średnio 0,312704. Test 

F natomiast bada całkowitą istotność wszystkich szacowanych parametrów. W ba-

danym przykładzie wyniósł 45,47412. 

Kolejnym krokiem w przeprowadzonej analizie ekonometrycznej było przed-

stawienie wyników testu na normalność rozkładu. Graficzną interpretację za-

mieszczono na rysunku 1. 

Rys. 1. Test na normalność rozkładu 
Źródło: Oblicz. własne. na podstawie programu GRETL. 

Rozkład częstości został przeprowadzony dla obserwacji znajdujących się 

w przedziale od 1 do 392. Liczba przedziałów równa jest 19. Średnia ukształtowała 

się na poziomie -3,36692e-015, zaś odchylenie standardowe równe jest 0,570443. 

Hipoteza zerowa wskazuje na to, że dystrybuanta empiryczna posiada rozkład 

normalny. Chi-kwadrat(2) równy jest 0,126 z wartością p równą 0,93880.  

Następnie dokonano oceny współliniowości VIF(j) oszacowanej za pomocą 

czynnika rozdęcia wariancji. Jego minimalna możliwa wartość powinna być 

mniejsza niż 10, ponieważ wartości większe od 10 mogą wskazywać na problem 

współliniowości (rozdęcia wariancji). Wyniki dla oceny współliniowości, są więc 

następujące: 
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 x1 = 25,733, 

 x2 = 7,897, 

 x3 = 11,446, 

 x4 = 12,245. 

Współliniowość VIF(j) kształtuje się na poziomie równym 
1

1 − R(j)2
, gdzie R(j) 

jest współczynnikiem korelacji wielorakiej, pomiędzy zmienną 'j' a pozostałymi 

zmiennymi niezależnymi modelu. 

Kolejnym krokiem jest obliczenie własności macierzy X'X. Norma wektora 

w analizowanym przypadku wynosi 320535,35. Wyznacznik macierzy równy jest 

1,7305934e+011. Natomiast wskaźnik uwarunkowania macierzy równy jest 

8,7552474e-006. 

Statystyka Durbina-Watsona pozwala ocenić, czy występuje autokorelacja 

wśród reszt. W badanym przykładzie wyniosła 0,0425499, więc jest stosunkowo 

niska. 

Podsumowując, do analizy struktur procesów ekonomicznych coraz częściej 

wykorzystuje się modelowanie ekonometryczne. Na podstawie przeprowadzo-

nych badań można stwierdzić, ze postać modelu ekonometrycznego i przeprowa-

dzone oszacowanie jest poprawne i można je stosować do zbadania wpływu no-

wych technologii na wzrost gospodarczy.  

Wszystkie uwzględnione w badaniu zmienne są istotne, a wysoka wartość 

miary jakości modelu regresji wskazuje na poprawność jego skonstruowania. 

4.   Wnioski 

We współczesnych realiach gospodarczych państwa członkowskie Unii Euro-

pejskiej szukają różnych rozwiązań, które przyczyniłyby się do ich wzrostu go-

spodarczego. Fundamentalnym źródłem wiedzy, która to z kolei przeobraża się 

w innowacyjny produkt jest właśnie badana na potrzeby tego artykułu sfera obej-

mująca nowe technologie, a ściślej liczbę zasobów ludzkich zatrudnionych w tym 

obszarze.  

Bez wątpienia zastosowanie nowych technologii przynosi wiele korzyści pań-

stwom, regionom czy przedsiębiorstwom. Te natomiast mogą doprowadzić do 

uzyskania silnej i stabilnej pozycji rynkowej. Niekiedy efektywne wprowadzanie 

nowych technologii na danym obszarze powoduje uzyskanie przez niego miana 

lidera. Należy jednak zawsze pamiętać o występujących barierach, a więc w tym 

przypadku chociażby o tym, że działalność ta jest niezwykle kosztowna. Jest to 

przede wszystkim spowodowane koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanej 

kadry oraz rozbudowanej infrastruktury laboratoryjnej767.  

                                                           
767 Szerzej: K. Brożek, J. Kogut, Ekonometryczna analiza zarządzania działalnością B+R w polskich przedsiębior-
stwach, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” 2017, 2(44), s. 145–160.  
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Zaprezentowane w pracy wyniki analizy pozwalają na sformułowanie nastę-

pujących wniosków: 

 analiza panelowa jest przydatna do rozwiązywania problemów związanych 

z badaniem wpływu czynników charakteryzujących nowe technologie na 

wzrost gospodarczy, 

 do czynników stanowiących determinanty wpływu zatrudnienia w nowych 

technologiach na PKB per capita w badanych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej należy zaliczyć wszystkie cztery badane wskaźniki. 

Wzrost poziomu tych zmiennych wpływa pozytywnie na zmianę poziomu 

PKB per capita. W tym przypadku występuje korelacja dodatnia. Natomiast 

identyfikacja owych zmiennych objaśniających pozwala na wdrażanie co-

raz to nowych rozwiązań oraz na ukierunkowanie działań na te, które w naj-

większym stopniu powodują poprawę sytuacji gospodarczej państw, 

 na zmienność poziomu PKB per capita oddziaływały w sposób statystycz-

nie istotny: liczba osób z wykształceniem wyższym i/lub zatrudnionych 

w nauce i technologii w wieku 15–74 lata, liczba osób zatrudnionych 

w sektorze B+R (sektor badawczo-rozwojowy) oraz liczba pracowników 

naukowych i inżynierów w wieku 15–74 lata. W konsekwencji liczba osób 

zatrudnionych jako specjaliści w sektorze ICT, czyli technologiach infor-

macyjno-komunikacyjnych miała słabszy wpływ na kształtowanie się po-

ziomu wzrostu gospodarczego w badanych obszarach. 
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Streszczenie 

Pierwsza połowa 2020 r. była szczególnym okresem dla rynków kapitałowych. Głów-

nym powodem była pandemia koronawirusa a w szczególności reakcje inwestorów na 

wieści dotyczące kolejnych zakażeń i działań podejmowanych w celu ograniczania roz-

przestrzeniania się pandemii. Reakcje inwestorów przekładały się na znacznie zwiększoną 

zmienność notowań indeksów giełdowych oraz rosnące zainteresowanie instrumentami 

pochodnymi, w tym kontraktami futures. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-

szawie większość obrotu kontraktami terminowymi stanowią transakcje indeksowymi 

kontraktami, głownie na indeks 20 spółek o największej kapitalizacji, tzw. „blue chipów” 

- WIG20.  

Celem niniejszej publikacji jest określenie zależności pomiędzy zmiennością rynku 

a wolumenem transakcji zawieranych na kontraktach terminowych futures. W tym celu 

analizie zostanie poddana zależność pomiędzy zmiennością rynku, a wolumenem obrotów 

na rynku w okresie pięciu lat poprzedzających analizowany okres. Następnie badaniu zo-

stanie poddany okres pierwszego półrocza tego roku, wyznaczona korelacja pomiędzy 

zmiennymi oraz porównany zostanie wpływ zmienności dla dwóch różnych od siebie okresach. 

1.  Wstęp 

Geneza instrumentów pochodnych sięga połowy XIX wieku i jest związana 

z rynkiem towarowym. W celu zabezpieczenia cen towarów rolnych przed waha-

niami rynku zawierano kontrakty zobowiązujące strony do zawarcia transakcji, 

której warunki: cena i termin dostawy są z góry ustalone. Takie transakcje pozwa-

lały na ustabilizowanie cen i równomierne rozłożenie popytu i podaży. W 1848 r. 

w Chicago został zorganizowany rynek takich kontraktów. W ramach organizacji 

rynku kontrakty zostały ustandaryzowane. Współcześnie kontrakty terminowe na 

towary fizyczne mają znacznie mniejszy udział w rynku instrumentów pochod-
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nych niż kontrakty na instrumenty finansowe. Największe obroty na rynkach in-

strumentów pochodnych koncentrują się obecnie na kontraktach na stopy procen-

towe, indeksy giełdowe, akcje i waluty768. 

Na polskim rynku pierwsze kontrakty terminowe pojawiły się w 1998 r. i były 

to kontrakty na indeks WIG20. Od tej pory rynek mocno się rozwinął. Obecnie, 

na podstawie statystyk obrotu instrumentami pochodnymi publikowanymi przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, możemy wyróżnić następujące 

rodzaje instrumentów bazowych: indeksy, akcje, waluty, obligacje oraz stopy pro-

centowe WIBOR. Największy udział w obrocie pod względem zarówno wartości 

obrotów jak i zawieranych transakcji, mają kontrakty terminowe indeksowe i ak-

cyjne. W latach 2015–2019 średni udział kontraktów na indeksy WIG20, 

mWIG40 oraz akcyjne wynosił 96.83% w obrocie kontraktami terminowymi ogó-

łem. W ramach kontraktów indeksowych zdecydowana większość handlu dotyczy 

instrumentów na indeks WIG20769. Wynika to z wielu czynników. Do najważniej-

szych z nich można zaliczyć fakt, że akcje spółek notowanych w tym indeksie 

mają relatywnie większą płynność od innych walorów handlowanych na GPW, 

a po drugie restrykcje związane z polityką i regulaminami funduszy inwestycyj-

nych skupiają ich uwagę na tych właśnie spółkach. W celu określenia zmienności 

rynku zasadne jest wykorzystanie wahań tego indeksu. 

Publikacja ma na celu określenie wpływu zmienności na wolumen transakcji 

kontraktów terminowych poprzez analizę zależności (korelacji) dla wybranych 

okresów. 

2. Metody pomiaru zmienności i zależności pomiędzy danymi. 

Istnieje wiele metod badania zmienności rynku. W statystyce, do najczęściej 

stosowanych miar zmienności należą770: 

 obszar zmienności (rozstęp), 

 odchylenie przeciętne, 

 odchylenie standardowe, 

 współczynnik zmienności. 

W niniejszej publikacji, ze względu na ograniczoną ilość danych dostępnych 

dla badanego okresu posłużymy się najprostszą statystyczną metodą pomiaru 

zmienności – rozstępem. Rozstęp, zwany również obszarem zmienności, obrazuje 

różnicę między wartością największą a najmniejszą w badanej zbiorowości. Jej 

wartość można wyznaczyć odejmując od najwyższej, najniższą wartość cechy: 

                                                           
768 A. Łaganowski, Instrumenty pochodne: Przewodnik dla inwestorów, wyd. Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA, Warszawa 2005 
769 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Rocznik giełdowy 2020, Dane statystyczne za rok 2020, wyd. 

GPW, Warszawa 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. 
770 T. Michalski, Statystyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszwa 2004. 
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R=Xmax- Xmin 
 

Zbiorowość stanowić będą skrajne wartości indeksu WIG20 w badanych 

okresach. 

W celu wyznaczenia zależności pomiędzy dwoma badanymi cechami, które 

stanowić będą zmienność i wolumen transakcji, wykorzystuje się analizę korela-

cji. Celem takiej analizy jest określenie czy pomiędzy cechami771: 

 występuje współzależność, 

 jaki jest jej kształt (liniowa, nieliniowa), 

 jaka jest jej siła, 

 jaki jest jej kierunek  

Do najczęściej wykorzystywanych mierników korelacji zaliczyć można 

współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spear-

mana oraz miary zależności wykorzystujące statystykę chi-kwadrat (w tym współ-

czynniki kontyngencji). 

Gdy związek cech jest liniowy, najczęściej stosowaną miarą korelacji jest 

współczynnik korelacji liniowej r Pearsona. Dla dwóch zmiennych losowych X 

i Y, którymi w niniejszym artykule będą x-wartość obrotów i y-zmienność (mie-

rzona rozstępem), współczynnik korelacji liniowej można wyznaczyć za pomocą 

poniższego wzoru772:  

  
Gdzie cov (x,y) to kowariancja pomiędzy zmiennymi x i y, którą można obli-

czyć zgodnie z poniższym wzorem: 

  
Gdzie: σ – odchylenie standardowe, E- wartość oczekiwana. 

W celu określenia siły zależności pomiędzy badanymi cechami, a zatem inter-

pretacji wyniku powyższego równania należy przyjąć skalę. W literaturze wyko-

rzystuje się kilka rodzajów skal, w zależności od badanych cech lub założeń. Przy-

kładowo, w badaniach medycznych korelację na poziomie 0,5 można uznać za 

znaczącą, podczas gdy w badaniach ekonomicznych – nie . Dla potrzeb publikacji 

wykorzystana zostanie pięciostopniowa skala, pozwalająca określić siłę korelacji773: 

Jeśli |r| wynosi: 

                                                           
771 E. Wasilewska, Statystyka opisowa od podstaw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009. 
772https://www.naukowiec.org/wzory/statystyka/wspolczynnik-korelacji-r-pearsona_22.html, [dostęp: 29.07.2020]. 
773 E. Wasilewska, Statystyka opisowa od podstaw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009. 
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 0 – 0,2 – bardzo słaby związek liniowy, 

 0,2 – 0,4 – słaby związek liniowy, 

 0,4 – 0,6 – umiarkowany związek liniowy, 

 0,6 – 0,8 – silny związek liniowy, 

 0,8 – bardzo silny związek liniowy. 

3. Zależność pomiędzy zmiennością a obrotami kontraktami 

terminowymi na WIG20 w okresie 2015–2019. 

Analizując dane z pięciu poprzednich lat (2015–2019), na podstawie 

roczników giełdowych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie możemy obliczyć różnicę pomiędzy minimalnymi a maksymalnymi 

wartościami indeksu WIG20 i wyrazić ją w procentach. Na podstawie poniższej 

tabeli możemy zaobserwować, że w przeciągu ostatnich pięciu lat roczna różnica 

między minimalnymi a maksymalnymi wskazaniami oscylowała w granicach 18-

30%, przy czym średnia dla danego okresu wynosi 23%. Informacja ta będzie 

istotna w celu zobrazowania rozmiaru wahań rynkowych, które miały miejsce 

w marcu oraz kwietniu bieżącego roku. 

Tab. 1. Różnice pomiędzy minimalnymi a maksymalnymi wartościami indeksu 

WIG20 w latach 2015–2019 

Rok 

Minimalna wartość 

indeksu (pkt) 

Maksymalna wartość indeksu 

(pkt) 

Różnica 

(pkt) 

Różnica 

(%) 

2019  2,047.34   2,414.41   367.07  18% 

2018  2,082.77   2,630.37   547.60  26% 

2017  1,956.72   2,551.78   595.06  30% 

2016  1,674.57   1,999.93   325.36  19% 

2015  1,754.74   2,143.28   388.54  22% 

Źródło: oprac. własne na podst.: „Rocznik giełdowy 2016–2020, Dane statystyczne za rok 2019–

2015”, wyd. GPW, Warszawa 2020,2019,2018,2017,2016.  

Jak zostało wykazane we wstępie handel kontraktami terminowymi na indeks 

WIG20 stanowił 96.83% udziału w obrotach kontraktami terminowymi ogółem w 

przeciągu ostatnich pięciu lat. Zestawiając dane z tabel nr 1 i 2 możemy zaob-

serwować zależność pomiędzy roczną zmiennością wyrażoną rozstępem a wolu-

menem transakcji na rynku terminowym. 
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Tab. 2. Zależność pomiędzy wartością obrotu ogółem. 
Rok 2019 2018 2017 2016 2015 

Wartość obrotu ogółem (mln 

zł) 

184,300 213,480 214,488 181,040 210,745 

Rozstęp (%) 18% 26% 30% 19% 22% 

Źródło: oprac. własne na podst.: „Rocznik giełdowy 2016–2020, Dane statystyczne za rok 2019–

2015”, wyd. GPW, Warszawa 2020,2019,2018,2017,2016.  

Dla danych z powyższej tabeli, współczynnik korelacji wynosi 0.8569. Dodat-

nia korelacja na takim poziomie oznacza silną zależność pomiędzy danymi. Na 

tej podstawie możemy stwierdzić, że wolumen obrotów na rynku kontraktów ter-

minowych jest dodatnie skorelowany ze zmiennością na rynku głównym. Musimy 

zaznaczyć, że dane z powyższej tabeli dotyczą okresów rocznych. W następnej 

części, analizie zostaną poddane bardziej szczegółowe dane z okresu pierwszego 

półrocza 2020. 

4. Zależność pomiędzy zmiennością a obrotem kontraktami termino-

wymi na WIG20 w pierwszym półroczu 2020 roku 

Pierwsze półrocze 2020 r. było szczególne ze względu na sytuację spowodo-

waną przez pandemię koronawirusa. Globalne zamrażanie całych gałęzi przemy-

słu przez kolejne kraje, niespotykane dotychczas na taką skalę, przełożyło się na 

ogromną niepewność inwestorów i panikę na światowych rynkach. Przez obawy 

przed globalną recesją gospodarczą inwestorzy wycofywali środki z akcji, co spo-

wodowało ogromną wyprzedaż akcji. Aby zobrazować rozmiar wyprzedaży, 

warto wspomnieć chociażby o 10% spadku indeksu Dow Jones Industrial Average 

(DJIA) 12 marca. Był to największy zaobserwowany dzienny spadek od 1987 r. 

Oczywiście ruchy znalazły odzwierciedlenie na rynku na polskim i nie ominęły 

wyżej wymienionego indeksu 20 spółek o największej kapitalizacji na polskiej 

giełdzie – WIG20. 

 

Rys. 1. Wykres WIG20, okres: 01.01.2020–30.06.2020 
Źródło: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=WIG20 [dostęp: 29.07.2020]. 
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Jak można zaobserwować na powyższym wykresie, w pierwszym półroczu 

2020 r. mieliśmy do czynienia z niespotykaną od dłuższego okresu zmiennością. 

W badanym okresie, zmienność w półroczu była średnio trzy razy większa niż 

poprzednich latach mierzonych w interwale rocznym. Zmienność do połowy lu-

tego była stosunkowo niewielka. W poniedziałek, 24 lutego, indeks WIG20 w wy-

niku napływających informacji o rekordowej liczbie zakażeń we Włoszech zano-

tował spadek 4,2%774..Podczas następnych sesji indeks WIG20, pod wpływem 

negatywnych informacji dotyczących ilości zakażeń, notował spadki, aż do rekor-

dowego poziomu 1248.77 pkt odnotowanego 12 marca. Dzień później, zostało 

wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenie na obszarze Rze-

czypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 

433). Reakcja rynku była zaskakująca, ponieważ od tego dnia indeks WIG20 znaj-

duje się w trendzie wzrostowym. W okresie od 12 marca to 30 czerwca wartość 

indeksu wzrosła o 16,82%, do 1758.82 pkt za zamknięciu ostatniej czerwcowej sesji. 

Do obliczenia zależności pomiędzy zmiennością a obrotami kontraktami ter-

minowymi na WIG20, zostały wykorzystane dane statystyczne publikowane co 

miesiąc przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie775. Szczegółowe 

miesięczne dane zostały zestawione w poniższej tabeli. 

Tab. 3. Statystyki transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w okresie 

pierwszego półrocza 2020 roku 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

Liczba sesji 21 20 22 20 20 21 

Liczba transakcji 143,805 188,773 511,344 253,787 214,855 245,229 

Wolumen (szt.) 297,825 398,149 1,130,539 516,720 428,197 542,898 

Wartość obrotów (tys. 

PLN) 
12,794,929 15,994,455 34,123,855 16,426,000 14,038,441 19,424,601 

Średnia liczba transakcji 
na sesję 

6,848 9,439 23,243 12,689 10,743 11,678 

Średnia wartość obrotów 

na sesję (tys. PLN) 
609,282 799,723 1,551,084 821,300 701,922 924,981 

Zmiana średniej wartości 

obrotów w stosunku do 

poprzedniego miesiąca 

-35% 31% 94% -47% -15% 32% 

Źródło: oprac. własne na podst.: „Rocznik giełdowy 2016–2020, Dane statystyczne za rok 2019–
2015”, wyd. GPW, Warszawa 2020,2019,2018,2017,2016. 

                                                           
774https://www.parkiet.com/Analizy/302279934-Historia-sugeruje-ze-WIG20-moze-spasc-nawet-do-1600-pkt.html 

[dostęp: 29.07.2020]. 
775 https://www.gpw.pl/statystyki-gpw [dostęp: 27.07.2020]. 



455 

Wykorzystując rozstęp do pomiaru zmienności w okresie pierwszego półrocza, 

można zauważyć zdecydowaną zmianę w stosunku do lat poprzednich. W ba-

danym okresie, minimalne wskazanie indeksu WIG 20 to 1248.77 pkt. w marcu, 

a maksymalne to 2200.57 pkt. w styczniu. Różnica to 951.8 punktów, czyli 76% 

przyjmując powyższą metodologię. Oznacza to, że różnice w pierwszej połowie 

roku były ponad trzy razy większe od średniej rocznej różnicy dla poprzednich 

pięciu lat, przy czym w samym marcu można było zaobserwować 53% różnicy 

pomiędzy wartością największą i najmniejszą. Warto również zauważyć, że oko-

lice minimalnego poziomu z marca, były obserwowane ostatni raz w lutym 2009 r. 

Tab. 4. Różnice pomiędzy minimalnymi a maksymalnymi wartościami indeksu 

WIG20 w pierwszym półroczu 2020 roku 

Miesiąc/Rok 
Minimalna wartość 

indeksu (pkt) 

Maksymalna 

wartość indeksu 

(pkt) 

Różnica Rozstęp (%) 

Styczeń 2020 2052.68 2200.57 147.89 7% 

Luty 2020 1735.37 2138.87 403.50 23% 

Marzec 2020 1248.77 1906.87 658.10 53% 

Kwiecień 2020 1464.86 1682.13 217.27 15% 

Maj 2020 1559.06 1763.02 203.96 13% 

Czerwiec 2020 1722.5 1856.66 134.16 8% 

Źródło: oprac. własne na podst. „Statystyki GPW” https://www.gpw.pl/statystyki-gpw [dostęp: 

27.07.2020]. 

Na podstawie tabel 4 i 5, oznaczając jako x- średnią wartość obrotów na sesję 

(tys. PLN) oraz y-rozstęp (%) można wyliczyć korelację. Wykorzystując wcze-

śniej opisany wzór na korelację, otrzymujemy wynik na poziomie 0.9089. Róż-

nica w stosunku do korelacji dla badanego okresu pięciu lat 2015-2019 to 0.052. 

Zatem w okresie większej zmienności korelacja była o 6% większa. Biorąc pod 

uwagę trzykrotnie większą zmienność dla pierwszego półrocza, można uznać że jest 

to niewielka różnica i dodatnia korelacja utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. 

5. Wnioski 

W powyższym artykule, zostały opisane zależności pomiędzy zmiennością, a wy-

sokością obrotów na rynku kontraktów terminowych indeksowanych na WIG20 na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Okres badań obejmował pierw-

sze półrocze 2020 r., szczególne ze względu na pandemię koronawirusa i jej kon-

sekwencje dla rynków kapitałowych, w postaci między innymi trzykrotnie więk-

szej zmienności w stosunku do poprzednich lat. 
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Na podstawie obliczeń współczynników korelacji dla różnych okresów, można 

było zaobserwować silną dodatnią korelację pomiędzy zmiennością rynku, a ob-

rotami. W okresie znacznie wzmożonej zmienności pierwszego półrocza 2020 r., 

korelacja była jeszcze silniejsza, ze współczynnikiem na poziomie 0.9089, czyli 

o 6% więcej niż dla poprzedzających 5 lat. Biorąc jednak pod uwagę trzykrotnie 

większą zmienność można uznać to za nieznaczną zmianę. 
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Współbieżność metodyki procesu wdrażania pracownika 

w przedsiębiorstwie 

Słowa kluczowe: wdrożenie pracownika, onboarding, zdalny onboarding, zdalne 

wdrożenie nowozatrudnionego 

Streszczenie 

Autor przedstawił termin współbieżności i jego znaczenie dla procesu ustandaryzo-

wanego onboardingu pracowników. Dokonał przeglądu sytuacji na podstawie dostępnych 

źródeł i zweryfikował współbieżność w procesie onboardingu w sytuacji przeniesienia 

procesów stacjonarnych do pracy zdalnej w sytuacji pandemicznej. Autor podał przykła-

dowe rozwiązania systemowe i narzędzia, które wspierają wdrożenie nowego pracownika 

do firmy i osiągnięcie samodzielności na stanowisku pracy. Celem pracy jest analiza rze-

czywistości gospodarczej procesu wdrażania pracowników. 

1. Wstęp  

Wdrażanie pracowników do przedsiębiorstwa, zwane również onboardin-

giem776 jest procesem pozwalającym na osiągnięcie samodzielności przez pra-

cownika i wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. W ciągu ostatnich 

dziesięcioleci spadła znacząco stabilność przedsiębiorstw, co wpłynęło na relacje 

na lini pracodawca - pracownik. Młodzi pracownicy są wyzwaniem, które wy-

maga bardziej zindywidualizowanego podejścia i włączenia zarządzania zaso-

bami, a tym samym samego wdrażania do strategii przedsiębiorstw777. Dynamika 

funkcjonowania młodych pracowników, szczególnie pokolenia Z, narzuca na or-

ganizacje przyjmujące do pracy, nieustanne udoskonalanie procesów wdrożenia 

pracowników nowo przyjętych oraz pracowników powracających, szczególnie je-

śli organizacje przeszła transformację kultury organizacyjnej.  

                                                           
776 T. Bauer, B. Erdogan, Organizational socialization: The effective onboarding of new employees. In APA 

handbook of industrial and organizational psychology (Vol. 3, pp. 51–64), 2011. 
777 A. Pietroń-Pyszczek, Polskie Y a sukces przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego, 2/3, 2009, s. 1173–1178. 

Stosik, A., Leśniewska, A., Innowacyjne Rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi - perspektywa adaptacji 

różnic pokoleniowych 39/3, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet 
Szczeciński, 2015. 
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Na proces wdrożenia pracownika składa się suma poszczególnych elementów, 

z którymi pracownik powinien zostać zapoznany przed lub na początku pracy 

w danej organizacji. Do zbioru tego należy: dział personalny, dział utrzymania 

ruchu lub inny, odpowiedzialny za organizację szkoleń bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP), szkoleń z ochrony przeciwpożarowej (Ppoż), instruktaż stanowi-

skowy prowadzony przez bezpośredniego przełożonego oraz wszelkie inne szko-

lenia i wydarzenia, które pozwalają pracownikowi na rozpoczęcie pracy i pozna-

nie firmy. Nowy pracownik poza wykonywaniem obowiązków wynikających 

z opisu stanowiska może mieć także dodatkowe oczekiwania, np. na funkcjono-

wanie w środowisku przedsiębiorstwa z wysokim poziomem zadowolenia, zaan-

gażowania, co pozwala na skrócenie czasu od zatrudnienia do samodzielnego wy-

konywania pracy778.  

W 2020 r. świat stanął przed wyzwaniem spowodowanym pandemią 

koronawirusem COVID-19, dotyczącym zwiększenia znaczenia pracy zdalnej. 

Wprawdzie w ciągu ostatnich lat znaczenie elastyczności pracy i miejsca jej wy-

konywania znacząco wzrosło co uwzględniano w czterech wymiarach obejmują-

cych pojęcia czasu, trwałości relacji, lokalizacji i formy umowy między pracow-

nikiem a pracodawcą779. Marzec 2020 był momentem, gdzie w odpowiedzi na 

zagrożenie spowodowane kontaktami międzyludzkimi i przenoszeniem wirusa 

COVID-19 rząd polski i rządy innych krajów zdecydowały o tymczasowym za-

mknięciu wielu gałęzi biznesu, jak hotele, imprezy masowe, restauracje – wpro-

wadzając ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy. 

Minister Zdrowia w dniu 13.03.2020 wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego780. 

W marcu 2020 zespół Devire przygotował raport Wpływ koronawirusa na pol-

skie przedsiębiorstwa, z którego wynika, że 65% zbadanych przedsiębiorstw 

umożliwiło pracownikom pracę z domu781. Wymagało to modyfikacji procesów, 

w tym wdrażania pracowników, z uwagi na zdalną pracę całości zatrudnionych 

lub ich części. 

  

                                                           
778 T. Bauer, B. Erdogan, op.cit. 
779 A. Jeran, Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, Opuscula Sociologica nr 2, Wy-

dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2016. 
780 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433, [dostęp: 17.08.2020]. 
781 https://www.devire.pl/raport-wplyw-koronawirusa-na-polskie-przedsiebiorstwa/, [dostęp: 15.08.2020]. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433
https://www.devire.pl/raport-wplyw-koronawirusa-na-polskie-przedsiebiorstwa/
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2. Współbieżność 

Symultaniczne projektowanie produktów i procesów w latach 80. XX wieku 

otrzymało w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej miano współbieżno-

ści782. Holistyczne postrzeganie procesu pozwalało na eliminację zbędnych kro-

ków, poprawę jakości, optymalizację kosztów jeszcze przed rozpoczęciem pro-

cesu. Innym podejściem do zdefiniowania współbieżności było skupienie się na 

podmiocie osobowym czyli zasobach ludzkich wyposażonych w adekwatne do 

danego tematu umiejętności i wiedzę, zwane dalej kompetencjami, pozwalające 

zidentyfikować i eliminować ryzyka w procesie783. 

Według Pawłowskiego, inżynieria współbieżna urosła do rozmiaru koncepcji 

organizacji, mających na celu wyznaczenie podstaw działania784. Została sklasy-

fikowana pomiędzy Lean a Agile - pomiędzy zasobami technicznymi a zasobami 

organizacyjnymi. Jako jedyna filozofia - koncepcja współbieżności łączy te dwa 

obszary. Współbieżność procesów może występować także w innych obszarach, 

czego przykładem są procesy SDCA ( standaryzuj-rób-sprawdź-działaj i PDCA 

(planuj-rób-sprawdź-działąj)785. Cykle te w ustalonym rozkładzie czasowym na-

zwane zostały koncepcją ciągłego doskonalenia KAIZEN. 

Imai przytacza także koncepcję Forda – schematu, który pojawił się już u H. For-

da, wskazujący na konieczność doceniania najprostszych czynności i wszystkich 

ogniw procesu, czyli pracowników produkcji bezpośredniej wykonujących okre-

śloną czynność w systemie powtarzalnym.  

Wszystkie powyższe teorie powstały w odniesieniu do procesów produkcyj-

nych, jednak autor nie dotarł do przesłanek, które uniemożliwiałyby zastosowanie 

ich do całości procesów przedsiębiorstwa, także tych dotyczących zarządzania za-

sobami ludzkimi, do których należy proces wdrażania pracownika do przedsię-

biorstwa. Holistyczne podejście do procesu wdrażania niesie ze sobą wszelkie 

pozytywne aspekty wynikające z zastosowania go w procesach produkcyjnych. W toż-

samy sposób można podejść do procesu wdrożenia, który jest ostatnim z etapów 

procesu rekrutacji (selekcji i doboru pracowników)786. 

 

                                                           
782 Oryginalna definicja użyta przez Winner, R. I., J. P. Pennell, H. E. Bertrand, and M. M. G. Slusarczuk (1988) 

brzmi ... a systematic approach to the integrated, concurrent design of products and their related processes, 

including manufacture and support. This approach is intended to cause the developers, from the outset, to 
consider all elements of the product life cycle from conception through disposal, including quality, cost, 

schedule, and user requirements.  
783 Z. Antczak, Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Difin, Warszawa, 2013. 
784 K. Pawłowski, E. Pawłowski, Współczesne Koncepcje Zarządzania a Przedsiębiorstwo Przyszłości, (red.) 

Trzcieliński, S. Nowoczesne Przedsiębiorstwo.Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, s. 34. 
785 M. Imai, 2006, s. 93. 
786 Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa, 2010. 
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3. Wdrażanie pracownika do przedsiębiorstwa 

Według Bauer i Erdogan, nowy pracownik posiada pewne atrybuty, które moja 

nazwać nastawieniem. Jego zachowanie to taktyka, która ma zapewnić odnalezie-

nie w miejscu pracy. Firma dostarcza dodatkowe bodźce, do których należy tak-

tyka firmy, oficjalne przedstawienie nowego pracownika, a także inne elementy 

organizacyjne, zamykające proces rekrutacji. Po zderzeniu tych elementów nastę-

puje przystosowanie, które rozpoczyna się przez wyklarowanie obowiązków i po-

zycji nowego pracownika, samodzielną obserwację efektywności, akceptację 

mechanizmów wewnętrznych, ale także bycie zaakceptowanym przez zespół. Po-

parciem wszystkich procesów powinna być kultura organizacyjna, która w mniej 

lub bardziej sformalizowany sposób zostanie przedstawiona pracownikowi. Efek-

tem końcowym jest satysfakcja, zaangażowanie, bezpośrednie lub pośrednie ge-

nerowanie obrotu oraz bieżąca praca.  

Żarczyńska – Dobiesz zwraca uwagę, że proces adaptacji nowych 

pracowników może zawierać w sobie wiele odmiennych metod i sposobów 

wdrażania. Podstawowo rozróżniane jest podejście zorganizowane, spontaniczne, 

indywidualne lub instytucjonalne.  

Podejście indywidualne ukierunkowane jest na daną jednostkę, bierze pod 

uwagę cechy osobowe, co pozwala na dostosowanie charakteru wdrożenia, tempa, 

uwzględnia czynności danego stanowiska i posiadane kompetencje.  

Podejście instytucjonalne jest ujednolicone dla wszystkich nowo-zatrudnio-

nych, bez względu na cechy osobowe. Oba te podejścia uwzględniają dodatkowo 

wszelkie formalne aspekty, istniejące w przedsiębiorstwie - regulamin pracy, 

układ zbiorowy pracy, opis stanowiska, ogólnozakładowy plan szkoleń i podno-

szenia kwalifikacji, a co najmniej powinny je uwzględniać. 

 Podejście zorganizowane jest dla pracowników stosunkowo łatwe, gdyż za-

zwyczaj otrzymują oni instrukcję, co krok po kroku będzie realizowane - począw-

szy od szkolenia BHP, przeciwpożarowego, instruktażu na stanowisku pracy, oraz 

ewentualnych dodatkowych form, jak: dzień wprowadzający, dzień integracyjny 

i innych.  

Podejście spontaniczne naraża pracownika na duży stres, jednocześnie pozo-

stawiając mu największą swobodę. Jeśli pracownik nie rozpoczyna natychmia-

stowo wykonywania swoich docelowych obowiązków, może zapoznać się z firmą na 

własny sposób. Do bardzo powszechnie spotykanych metod należy research intranetu, 

zapoznanie ze strategią, misją wizją, portfolio produktowym na stronie internetowej, 

poznanie współpracowników na przerwie obiadowej, przy kawie w kuchni.  

Popularności nabiera także metoda grywalizacji, gdzie firmy decydują się na 

pozorowane wdrożenie spontaniczne. Taki przypadek został opisany przez Lau-

rano, gdzie pracownik w ciągu pierwszych 5 dni od zatrudnienia był włączany 

w kolejne zagadki i intrygi. Łącznie miał ich około sześćdziesięciu, wśród nich 
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było: pozyskanie informacji, dyżur przy telefonie, zaproszenie kolegów z zespołu 

na firmowy lunch na koszt firmy787. 

Podejście do wdrażania pracownika jest silnie związane z charakterem pracy 

i wymaganymi kompetencjami. Firmy duże, w tym globalne, często posiadają 

programy rozwojowe, w ramach których pracownik może awansować lub zmienić 

dział na zbieżny z jego zainteresowaniami. Ma to zastosowanie w przypadku pra-

cowników administracyjnych, co nie oznacza, że programy obejmują wyłącznie 

tę grupę. W przypadku pracowników produkcji bezpośredniej najczęściej spoty-

kane jest wdrożenie zorganizowane i instytucjonalne. Wykaz wymaganych kro-

ków zawiera się w opisie stanowiska, a także w innych regulacjach wewnątrzfir-

mowych. Powodowane jest to wąskim zakresem czynności wykonywanych 

i wymaganych w ramach umiejętności jednostki. Jeśli firma zajmuje się produkcją 

serwerów – pracownik na danym odcinku linii produkcyjnej lub montażowej ma 

do wykonania ściśle określoną normami wewnętrznymi czynność – np. montaż 

wiązki pozwalającej na umieszczenie dysku w slocie - przy uwzględnieniu moż-

liwości zamontowania dysków do dwóch generacji wstecz. Elementy dostarczane 

na stanowisko - niezależnie od sposobu magazynowania i dostarczania pracowni-

kowi - wózki komisyjne / just in time / agile, muszą zostać połączone w ściśle 

określony sposób – wg instrukcji urządzenia, z zachowaniem pełnej zgodności 

z dokumentacją techniczną. Wdrożenie takiego pracownika obejmuje szkolenie 

teoretyczne oraz praktyczne, które mogą być realizowane współbieżnie. Oznacza 

to, że szkolenie teoretyczne może być podzielone na sekwencje, które przeplatają 

się ze szkoleniem na stanowisku pracy, co zostało opracowane w celu minimali-

zacji nakładu czasu i pracy pozostałych pracowników, do momentu osiągnięcia 

przez pracownika pełnej samodzielności. 

4. Przykładowe narzędzia systemowe 

Organizacje mające określoną strategię i pożądany wizerunek wymagają od 

pracowników pewnych cech osobowości/ kompetencji jednolitych przy wszyst-

kich stanowiskach, tzw. kompetencje wspólne. Wdrożenie może częściowo być 

skierowane w trening czy wyzwalanie ich u nowych pracowników. Jednym z na-

rzędzi, które pomagają firmom w standaryzacji procesu wdrażania, jest stosowa-

nie modułu SAP – Success Factors. Zalicza się do nich między innymi strate-

giczne planowanie zasobów zarządzanie efektywnością, szkolenia i rozwój, 

analizy, statystyki i raporty, a także wprowadzanie nowych pracowników - onbo-

arding. Narzędzie SAP pozwala na kumulację danych niezbędnych do identyfika-

cji pracownika, dokonania jego oceny na podstawie KPI – celów szczegółowych 

umiejscowionych w systemie, a także jest miejscem, gdzie znajduje się spis 

                                                           
787 A. Żarczyńska-Dobiesz, Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. Wolters Kluwer, 
Kraków, 2008. 
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uprawnień danego pracownika. Zawiera odnośniki do schematu organizacyjnego 

i pozwala na wpisanie w ten schemat danego pracownika. Wizualizuje poziom 

osiągnięcia celów indywidualnych788. 

Na rynku dostępne są także inne narzędzia pozwalające przeprowadzić pra-

cownika przez proces wdrożenia, znacznie ułatwia to proces monitorowania po-

stępów. Firmy globalne decydują się na szkolenia pracowników z różnych 

zakresów online, nawet przed podjęciem pracy przez kandydata.  

Skraca to czas poświęcany przez innych, w tym przełożonego, na przekazanie 

podstawowych informacji rozpoczynającemu pracę. Model ten znajduje zastoso-

wanie w szczególności w przypadku stanowisk administracyjnych, tzw. białych 

kołnierzyków. Firmy, takie jak, np. Hewlett Packard Enterprise, Oracle, Deloitte, 

EY udostępniają poza szkoleniami o powstaniu firmy, szkolenia z zakresu kultury 

organizacyjnej, misji, strategii – co pozwala na szybką asymilację 

nowozatrudnionych z pracodawcą. Według badań, pracownicy wdrażani 

metodami e-learningowymi gorzej rozumieją charakter swojej pracy oraz 

organizację789. 

Nieco inaczej należy rozpatrywać pracowników produkcji bezpośredniej, któ-

rzy nie mają bezpośredniego dostępu do stanowiska komputerowego w trakcie 

wykonywania pracy. Według badań do 2005 r. aż 80% pracodawców cedowało 

obowiązek wdrożenia pracownika na bezpośredniego przełożonego lub dział per-

sonalny. Dodatkowo pozostała część nie posiadała żadnych osób odpowiedzial-

nych za wdrożenie. W przypadku produkcji pracownicy mogą być wdrażani przez 

przełożonych w obszarze segmentów. Część informacji zostaje przekazana na 

grupowych szkoleniach, w których pracownicy uczestniczą niezależnie od posia-

danych umiejętności oraz docelowego miejsca wykonywania pracy. Ich wdroże-

nie dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa powinno być procesem kierowanym 

– zorganizowanym. 

5. Wdrożenie pracownika w pandemii COVID-19 

 W nawiązaniu do zagrożenia epidemicznego790 od marca 2020 firmy, które 

miały taką możliwość, zaleciły swoim pracownikom pracę zdalną – według ra-

portu Devire jeszcze w marcu 65% firm wprowadziło pracę zdalną, z której sko-

rzystało 82% zatrudnionych w tych firmach791. Rynek rekrutacji także uległ dy-

namicznej zmianie i wzrosła liczba rekrutacji zdalnych. Pracownicy, którzy pod-

jęli pracę w nowej firmie powinni zostać wdrożeni do firmy i przejść szkolenia 

                                                           
788 https://www.zarantech.com/blog/top-7-trends-in-sap-successfactors/, [dostęp: 26.09.2019]. 
789 M. Wesson, C. Gogus, Shaking hands with a computer: An examination of two methods od newcomer 
orientation. Journal of Applied Psychology nr 90, 2005. 
790https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59030:koronawirus-stan-zagrozenia-epidemicznego-

oznacza-liczne-ograniczenia-dla-dzialalnosci-gospodarczej, [dostęp:16.08.2020]. 
791https://www.devire.pl/raport-wplyw-koronawirusa-na-polskie-przedsiebiorstwa/, [dostęp: 16.08.2020]. 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59030:koronawirus-stan-zagrozenia-epidemicznego-oznacza-liczne-ograniczenia-dla-dzialalnosci-gospodarczej
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59030:koronawirus-stan-zagrozenia-epidemicznego-oznacza-liczne-ograniczenia-dla-dzialalnosci-gospodarczej
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oraz spotkania, pozwalające na samodzielne realizowanie przypisanych do stano-

wiska zadań.  

Technologia udostępnia różne narzędzia, które pozwalają na zminimalizowa-

nie dystansu pomiędzy pracownikami przy zachowaniu bezpiecznych zasad. Roz-

mowy rekrutacyjne realizowane są przy pomocy rozmów telefonicznych, wideo-

rozmów, np. przy użyciu narzędzi typu Zoom, Google. Do wdrożeń firmy mogą  

 

 

stosować systemy komunikacji wewnętrznej typu Slack792, Hangouts, Zoom, 

a także poczty e-mail, filmów dla nowych pracowników, mówiących o kulturze 

czy strategii firmy, umieszczonych na np. YouTube, Vimeo. 

 
Rys. 1. Przykładowa lista czynności we wdrożeniu online na dzień 1. 
Źródło: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/07/GrantThornton_onboarding_offboar-

ding_1507.pdf, [dostęp: 16.08.2020]. 

                                                           
792 https://hbr.org/2020/07/the-ceo-of-slack-on-adapting-in-response-to-a-global-crisis, [dostęp: 16.08.2020]. 
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W autorskim przewodniku firma Grant Thornton porusza kwestie integracji 

z zespołem (Rys. 1) – np. wspólny lunch, który może nie być możliwy do zreali-

zowania w przypadku pracy zdalnej. Wszystkie pozostałe punkty można zrealizo-

wać online przez:  

 wideo spotkania z pracownikami firmy,  

 przygotowanie prezentacji i filmów online przez poszczególne działy: cele, 

struktura, strategie, historia, misja wizja, i inne, 

 przedstawienie innych działów firmy,  

 szkolenie z systemów wewnętrznych. 

Innowacyjne podejście może stanowić fakt, że Częstymi praktykami jest obec-

nie również organizowanie zdalnych ceremonii zespołowych, by pracownicy mo-

gli wspólnie spędzić czas niezwiązany z pracą793. Poradnik podaje jako przykład 

możliwość zrealizowania części spotkania w obecności menedżera, a w kolejnej 

pozostawienie zespołu i opuszczenie przez niego wideo lub telekonferencji. Zbli-

żony schemat rozwiązań oferuje praktykom branżowy portal hrstandard.pl794. 

Zwraca on uwagę na przekazanie informacji z zakresu kultury organizacyjnej i udo-

stępnienie procesu onboardingu w wersji mobilnej. 

PulsHR795 opisuje 6 elementów skutecznego wdrożenia pracownika w formie 

zdalnej. Wśród tych kroków znalazły się: 

 Planowanie i egzekwowanie działań technologicznych,  

 Utworzenie kompendium wiedzy w formie online, 

 Dywersyfikacja narzędzi, np. Microsoft Team, Slack, Trello, Asana, 

Todoist, 

 Buddy online lub mentoring online,  

 Budowanie jasnej komunikacji, uświadomienie o możliwości wsparcia 

przez menedżera, 

 Ewaluacja onboardingu. 

6. Podsumowanie 

Wdrożenie pracowników, zwane onboardingiem nie straciło na znaczeniu, w do-

bie sytuacji pandemii. Złożoność tego procesu, powiązana z ilością informacji, 

jakie pracownik powinien posiąść wstępując do organizacji powoduje, że zacho-

wane zostały wszelkie podstawy do nazywania procesu współbieżnym. Jedna-

kowo jest z fazami procesu: planowaniem, testowaniem, sprawdzaniem, które 

także należy nadal prowadzić. 

                                                           
793 https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/07GrantThornton_onboarding_offboarding_1507.pdf, [do-
stęp: 16.08.2020]. 
794 https://hrstandard.pl/2020/03/13/jak-skutecznie-realizowac-cele-hr-w-czasie-koronawirusa/ [dostęp: 16.08.2020]. 
795 https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/onboarding-online-6-wskazowek-jak-usprawnic-ten-proces,72247.html, 
[dostęp: 16.08.2020]. 
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Multiplikacja narzędzi związanych z technologiami, włączonych do procesu 

wdrażania pracownika, obejmujących urządzenia oraz oprogramowanie, intensy-

fikuje ten proces. Możliwość dokładnego zaplanowania długości trwania danych 

szkoleń online, spotkań typu Zoom czy Microsoft Teams pozwala na sprawne za-

rządzanie zadaniami oraz pracownikiem w czasie. Wymaga dokładnego przyglą-

dania się każdorazowo grafikowi i dynamicznego wprowadzania zmian, w sytua-

cji absencji kolejnego prowadzącego czy awarii technicznej. Wzorowe przygoto-

wanie procesu pozwoli jednak na jego wielokrotną multiplikację, co w przypadku 

dłuższego okresu czasu lub większej liczby nowych pracowników, pozwoli za-

oszczędzić czas wdrażających i wdrażanych.  

7. Bibliografia 

1. Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer, Kraków, 2007. 

2. Antczak Z., Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Difin, Warszawa, 2013. 

3. Bauer, T., & Erdogan, B. Organizational socialization: The effective onboarding of new em-

ployees. In APA handbook of industrial and organizational psychology (Vol. 3), 2011. 

4. https://www.zarantech.com/blog/top-7-trends-in-sap-successfactors/, [dostęp: 26.10.2019]. 

5. https://szefowie-produkcji.pl/artykul/szkolenia-pracownikow-w-zakladzie-produkcyjnym, 

[dostęp: 06.11.2019]. 

6. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433, [dostęp: 

17.08.2020]. 

7. https://www.devire.pl/raport-wplyw-koronawirusa-na-polskie-przedsiebiorstwa/, [dostęp: 

15.08.2020]. 

8. https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/07/GrantThornton_onboarding_off-

boarding_1507.pdf, [do-stęp:16.08.2020]. 

9. https://hrstandard.pl/2020/03/13/jak-skutecznie-realizowac-cele-hr-w-czasie-koronawi-

rusa/, [dostęp: 16.08.2020]. 

10. https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/onboarding-online-6-wskazowek-jak-usprawnic-ten-

proces,72247.html, [dostęp: 16.08.2020]. 

11. Imai M., Gemba Kaizen, wyd. MT Biznes, Warszawa 2006. 

12. Janowska Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa, 2010. 

13. Jeran A., Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, Opuscula Sociolo-

gica nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2016. 

14. Kubicka I., Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników, Zeszyty Nau-

kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 828, 2010. 

15. Laurano M., Onboarding 2013. A New Look at New Hires. Aberdeen Group, 2013. 

16. Pawłowski K., Pawłowski E., Współczesne Koncepcje Zarządzania a Przedsiębiorstwo 

Przyszłości, red. Trzcieliński S. Nowoczesne Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 2005. 

17. Pietroń-Pyszczek A., Polskie Y a sukces przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Za-

rządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3, s. 1173-1178, 2009. 



466 

18. Stosik A., Leśniewska A., Innowacyjne Rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi - 

perspektywa adaptacji różnic pokoleniowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania, nr 39, t3. 

19. Wesson M., Gogus C, Shaking hands with a computer: An examination of two methods od 

newcomer orientation. Journal of Applied Psychology nr 90, 2005. 

20. Żarczyńska - Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, 

Wolters Kluwer, Kraków, 2008. 

  



467 

dr Bogdan Ekstowicz 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

Zarządzanie międzynarodowymi projektami Unii 

Europejskiej w Polsce  

Słowa kluczowe: Zarządzanie projektami, Unia Europejska, strategia zarządzania, 

fundusze strukturalne, polityka regionalna, Zarządzanie projektami publicznymi, 

współpraca międzynarodowa 

 

Streszczenie 

Moje doświadczenie, zarówno jako praktykującego menedżera projektów międzyna-

rodowych, jak i nauczyciela akademickiego, skłania mnie do stwierdzenia, że tym, czego 

chce i potrzebuje menedżer projektu ery informacyjnej w otoczeniu struktury międzyna-

rodowej, jest praktyczna i elastyczna metodologia Zarządzania projektem. Artykuł po-

święcony jest organizacji i zarządzaniu międzynarodowymi projektami Unii Europejskiej 

w Polsce w oparciu o ustanowione prawo wspólnotowe, zasady, cele oraz warunki imple-

mentacji przedmiotowych projektów w Polsce ale i we wszystkich krajach członkowskich 

Unii Europejskich. W zakresie przedmiotowego tematu artykułu pt. „Zarządzanie mię-

dzynarodowymi projektami Unii Europejskiej w Polsce” dokonam weryfikacji podstaw 

prawnych, finansowych, organizacyjnych oraz społeczno-ekonomicznych czynników re-

alizacji infrastrukturalnych programów i projektów na terenie III Rzeczypospolitej Polskiej.  

1. Wstęp 

Zarządzanie międzynarodowymi projektami na terenie III Rzeczypospolitej 

Polskiej odbywa się na bazie prawa międzynarodowego Unii Europejskiej, (UE) 

oraz na podstawie aktualnej polityki strukturalnej, regionalnej oraz spójności, 

które została wdrożona w unijnych państwach członkowskich. Polityka struktu-

ralna – generalnie oznacza celową działalność organów władzy publicznej zmie-

rzającą do przebudowy struktury ekonomicznej i pobudzenia rozwoju gospodar-

czego danego regionu796. W rozumieniu UE jest to termin dotyczący zastosowania 

takich środków politycznych, fiskalnych czy finansowych, które przyczynia się 

do poprawienia sytuacji gospodarczej i socjalnej na terenie państw członkowskich 

                                                           
796 T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, przykład Grecji, 

Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 7. 
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Wspólnoty. W sposób Nie jasny określono jednak prawno-polityczne metody i spo-

soby prowadzenia polityki strukturalnej, a więc regulacji gospodarczych i socjal-

nych poprzez ustawy, rozporządzenia i wytyczne. Polityka strukturalna ma za za-

danie wyrównywać różnice, uzupełniać i korygować właściwości rynku w zakre-

sie gospodarczym, socjalnym (rynku pracy) i branżowym. Za realizacje polityki 

strukturalnej UE odpowiadają fundusze strukturalne, które nazywa się Instrumen-

tami polityki regionalnej UE797. 

Europejska polityka regionalna jest definiowana najczęściej jako całokształt 

czynności państwa w świadomym oddziaływaniu na rozwój społeczno-gospodar-

czy kraju798. 

Polityka strukturalna oraz regionalna UE dąży do osiągnięcia spójności spo-

łeczno-ekonomicznej w ramach realizowanych polityk regionalnych i interwen-

cyjnych w państwach członkowskich, a jej celem jest poprawa konkurencyjności 

obszarów najbiedniejszych oraz zmniejszenie różnic rozwojowych poszczegól-

nych regionów z uwzględnieniem dwóch podstawowych wskaźników poziomu 

rozwoju danego terytorium, czyli Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego 

mieszkańca oraz stopy bezrobocia799. 

Dążenie do spójności społeczno-ekonomicznej jest więc naczelnym celem eu-

ropejskiej polityki regionalnej. Spójność oznacza stopień, w którym zróżnicowa-

nia w zakresie dobrobytu ekonomicznego i społecznego miedzy regionami lub grupami 

w ramach wspólnoty europejskiej są politycznie i społecznie zaakceptowane800. 

2. Charakterystyka polityki regionalnej Unii Europejskiej 

Europejska polityka spójności musi wspierać wszelkie działania przyczynia-

jące się do zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych na 

obszarze UE, a tym samym do wyrównywania poziomu życia i szans wszystkich 

obywateli UE bez względu na miejsce zamieszkania801. 

Spójny rozwój poszczególnych państw i regionów Unii Europejskiej był jednym 

z podstawowych celów istnienia wspólnoty od jej początków. Zapisy podkreślające 

rangę wzmacniania harmonijnego wzrostu różnych systemów gospodarczych 

krajów członkowskich zapisano już w Traktacie Rzymskim, który stanowił akt 

założycielski dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, (EWG), wyznaczającej 

ramy dla przyszłej integracji gospodarczej. Pomimo pierwszych propozycji 

Komisji Europejskiej, (KE) utworzenia wspólnej polityki regionalnej już w 1969 

                                                           
797

 K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, s. 33. 
798

 B. Winiarski (red.) Polityka gospodarcza, wydanie 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.340. 
799

 T.G. Grosse, Polityka regionalna..., s. 7. 
800

 P. Casaca, Polityka spójności, (w:) M. Kozak (red.), Polityka regionalna i fundusze strukturalne w UE, 

[b.w.n], Łódź 1998, s.20. 
801

 Drugi raport w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela 2001, s.22. 
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r., i rozpoczęciu funkcjonowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regional-

nego (EFRR) w dniu 1 lipca 1975 r., integracja w tym obszarze w dalszym ciągu 

postępowała w bardzo ograniczonym stopniu. Sytuację taką odmieniły plany 

utworzenia jednolitego runku UE. Na skutek opublikowania „Jednolitego Aktu 

Europejskiego, (JAE)” do Traktatu dołączony został Tytuł V, poświęcony zasa-

dom budowania spójności gospodarczej i społecznej we wspólnocie. Od tej pory 

EFRR stał się podstawowym narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. 

Kolejnym przełomem w jej funkcjonowaniu był I Pakiet Delorsa, dokument 

przyjęty przez Radę, w którym odstąpiono od realizacji polityk UE poprzez 

finansowanie pojedynczych operacji na rzecz całościowych, wieloletnich progra-

mów nakierowanych na realizację wspólnych celów rozwojowych. Podczas 

kolejnych okresów integracji UE ukształtowała się jedna z podstawowych reguł 

wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich – zasada 

programowania. Środki strukturalne, zgodnie z tą logiką, muszą służyć trwałemu 

rozwiązywaniu problemów określonego regionu lub sektora gospodarki. Dla osią-

gnięcia takiego celu, w praktyce niezbędne jest działanie w oparciu o wieloletnie 

plany rozwoju i programy wparcia tych działań środkami publicznymi. Wobec 

przystępowania do ugrupowania kolejnych, dużo biedniejszych państw, najpierw 

z południa kontynentu a w dalszej perspektywie z Europy Wschodniej, koniecz-

nym stało się wprowadzenie nowych mechanizmów wyrównywania dysproporcji 

rozwojowych. Narzędziem takim stał się Fundusz Spójności (FS), który umożli-

wił finansowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych, m.in. w sektorach trans-

portu, energetyki czy środowiska, o znaczeniu ogólnokrajowym. Wyznaczone 

ramy działania w ramach FS, np. w postaci zasad wydatkowania środków z fun-

duszy i programów UE, służą za punkt wyjścia państwom członkowskim do przy-

gotowania w oparciu o analizę sytuacji wewnętrznej, programów krajowych, 

które stanowią bezpośrednie narzędzie wdrażania środków finansowych ze 

wspólnego budżetu nadzorowane przez KE. Przykładowo krajowy plan wydatko-

wania środków UE, powinien uwzględniać europejską nomenklaturę podziału te-

rytorialnego – NUTS, na podstawie której określana jest zamożność poszczegól-

nych regionów. Co z kolei decyduje o rozmiarach możliwego wsparcia 

w zależności od stosunku średniego dochodu mieszkańców danego obszaru, 

względem średniej obliczonej dla całej wspólnoty. Nowym elementem finanso-

wania działań rozwojowych przez UE, który wprowadzono w obecnie realizowa-

nej perspektywie budżetowej 2014–2020, jest pojawienie się działań realizowa-

nych bezpośrednio przez KE, z pominięciem programowania wsparcia na 

poziomie państwa członkowskiego. W przypadku programu „Łącząc Europę” czy 

„Planu inwestycyjnego dla Europy” (tzw. Planu Junkersa) zasady i priorytety 

udzielania dofinansowania oraz kryteria w oparciu, o które będzie ono przyzna-

wane, zostały przygotowane przez urzędników w Brukseli. Co więcej, oni także 
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decydują o jego udzieleniu dla projektów zgłoszonych przez poszczególne pań-

stwa członkowskie.  

3. Instrumenty Finansowe Europejskiej Polityki Regionalnej 

Potocznie, często zamiennie do polityki regionalnej używa się sformułowań 

jak polityka strukturalna czy polityka spójności. Biorąc pod uwagę, że polityka 

regionalna ma na celu przeciwdziałanie trwałemu zacofaniu rozwojowemu, na 

które są szczególnie narażone są regiony peryferyjne położenie, lub o niekorzyst-

nych warunkach geograficznych (np. ukształtowanie terenu, mała liczba miesz-

kańców), faktycznie politykę strukturalną i regionalną należy uznać za ten sam 

obszar działalności UE. Podobnie dzieje się w przypadku polityki spójności, któ-

rej zapoczątkowanie związanie jest z przystąpieniem do wspólnoty mniej zamoż-

nych państw południa i ze wschodu, od kiedy wyrównywanie różnic rozwojowych 

dotyczyć zaczęło nie tylko regionów ale całych państw. W tych właśnie obszarach 

funkcjonują odgrywające znaczenie dla polityki regionalnej: Fundusz Społeczny, 

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności. Jednakże, do osiągania 

celów związanych z wyrównywaniem poziomu rozwoju cywilizacyjnego regio-

nów położonych w ramach wspólnoty przyczyniają się także inne mechanizmy 

finansowe, w tym fundusze dedykowane obszarom wiejskim i rybołówstwu. KE 

chcąc osiągnąć lepsze rezultaty polityki regionalnej poprzez wzmocnioną koor-

dynację tych kanałów dystrybuowania środków z budżetu UE, wprowadziła po-

dobne zasady ich programowania.  

4. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

 Europejski Fundusz Strukturalny służący finansowaniu działań „miękkich” 

w obszarze spójności społecznej państw członkowskich. Jego zasadniczym celem 

jest ograniczenie bezrobocia i edukacja. Projekty realizowane w ramach funduszu 

powinny przyczyniać się do wysokiego poziomu zatrudnienia w kraju, np. po-

przez wspieranie mobilności zawodowej i geograficznej ludności. Miejsca pracy 

kreowane za pomocą tych środków mają być trwałe i wymagać wysokich kwali-

fikacji, dzięki czemu będą w sposób długotrwały przyczyniać się do zwalczania 

ubóstwa i braku zatrudnienia. Jednocześnie, z zasobów funduszu można uzyskać 

dofinansowanie na szeroki wachlarz działań edukacyjnych, pozwalających np. 

dostosować kompetencje pracowników i osób wchodzących na rynek pracy do 

aktualnych potrzeb pracodawców. Zamierzenia te są realizowane poprzez wdra-

żane projektów na poziomie krajowym i lokalnym. Wymiar ogólnokrajowy na-

daje się projektom tworzącym odpowiednie ramy instytucjonalne w obszarach tj. 

szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych, czy współpraca międzynarodowa. 
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Na poziomie lokalnym realizowane są działania dostosowawcze, uwzględniające 

indywidualne potrzeby mieszkańców i danego rynku pracy802.  

4.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Europejski Fundusz Strukturalny służący finansowaniu działań inwestycyj-

nych wzmacniających spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE. Ma na 

celu ograniczanie różnic w poziomie rozwoju regionów wspólnoty poprzez wspie-

ranie sektorów tj. infrastruktura transportu, przemysłu, działalność małych i średnich 

firm. Udzielone z funduszu dofinansowanie powinno wspierać konkurencyjność 

danego regionu np. poprzez wsparcie sektora badań i rozwoju przedsiębiorstw, 

działań chroniących środowisko, czy atrakcyjności turystycznej. Istotnym ele-

mentem EFRR jest współpraca transgraniczna w ramach realizacji projektów 

posiadających dużą wagę dla partnerów z obydwu stron określonej granicy. 

Wykorzystanie środków finansowych z programu powinno odpowiadać zi-

dentyfikowanym potrzebom regionów i przyczyniać się do sprawnego nadrabia-

nia różnić w rozwoju tych obszarów względem zamożniejszych803. 

4.2. Fundusz Spójności (FS)  

Fundusz Spójności został utworzony w 1993 r. na mocy Traktatu o utworzeniu 

UE i jest skierowany do państw członkowskich, których dochód narodowy brutto 

per capita nie przekraczają poziomu 90% średniej unijnej804. Jego istotą jest 

zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju krajów UE, dzięki realizacji dużych in-

westycji o znaczeniu ogólnokrajowym w sektorach transportu, energetyki 

i ochrony środowiska, a także zdrowia i kultury. Środki tego funduszu wdrażane 

są wyłącznie za pomocą programów krajowych.  

4.3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

– środek finansowy dedykowany obszarom wiejskim. Pozwala sfinansować 

zarówno projekty infrastrukturalne, jak i „miękkie” przyczyniające się do rozwoju 

wsi i małych miejscowości.  

4.4. Europejski Fundusz Morski i Rybacki  

– ze środków funduszu finansowane są działania prowadzone w celu restruk-

turyzacji sektora rybołówstwa w państwach członkowskich. 

                                                           
802 K.A. Wojtaszczyk (red.) Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR, Warszawa 2005, s.64. 
803 Zob. szerzej: Traktat Wspólnot Europejskich, art. 160 lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

1261/1999/WE w sprawie EFRR, s. 1, p.1. 
804 B. Ekstowicz, Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne wdrażania europejskich funduszy strukturalnych 
w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji Hiszpanii i Portugalii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.104. 
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Jak zaznaczyłem na wstępie, poza środkami strukturalnymi rozwój gospodar-

czy w UE wspierają inne liczne programy i Inicjatywy Wspólnotowe, (IW)805. 

Programowanie możliwego wykorzystania środków z polityki regionalnej jest ści-

śle związane z europejskimi strategiami jak np. Europa 2020. Widoczne są także 

dążenia KE do, z jednej strony, wzmacniania koordynacji wspólnotowych środ-

ków budżetowych oraz, z drugiej strony, tworzenia własnych programów rozwo-

jowych jak tzw. Plan Junkersa, którego celem jest wzrost konkurencyjności 

gospodarki UE na świecie.  

5. Zasady przygotowania międzynarodowego projektu Unii 

Europejskiej w Polsce 

Polska jest największym beneficjentem środków UE w ramach perspektywy 

finansowej 2014 – 2020. Na ten okres w ramach polityki regionalnej przezna-

czono dla kraju około 82,5 mld euro. Aby tak ogromne środki mogły zostać wy-

dane zgodnie z ich przeznaczeniem i przyczynić się do realizacji zapisanych w do-

kumentach UE celów, państwo członkowskie zobowiązane jest do przygotowania 

kompleksowej strategii wdrażania środków europejskich. W obecnej perspekty-

wie finansowej taką rolę spełnia Umowa Partnerstwa. Dokument ten określa 

wszystkie uwarunkowania dla wydatkowania środków wspólnotowych w kraju 

z polityki regionalnej, wspólnej polityki rolnej oraz rybołówstwa. Na potrzeby 

Umowy Partnerstwa kraj członkowski przeprowadza kompleksową analizę sytu-

acji w kraju, identyfikując zasadnicze zapóźnienia rozwoju i obszary interwencji 

w ramach wyznaczonych przez Strategię Europa 2020. Następnie w oparciu o tak 

zidentyfikowane cele tematyczne oraz alokację środków finansowych na ich rea-

lizację, przygotowane zostają Programy Operacyjne (PO), które są bezpośrednim 

narzędzie wdrażania funduszy UE. Umowa Partnerstwa sankcjonuje horyzontalne 

– obowiązujące dla wszystkich PO zasady udzielania dofinansowania. Obecnie 

w Polsce fundusze strukturalne są wdrażane w ramach sześciu PO zarządzanych 

na poziomie krajowym oraz szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych 

(RPO), dedykowanych dla każdego z województw i kierowanych przez Urzędy 

Marszałkowskie. Ponadto, bardzo ważną rolę dla poprawnego wydatkowania 

środków funduszowych odgrywają dokumenty pomocnicze w postaci horyzontal-

nych lub programowych wytycznych dla instytucji zaangażowanych w realizację 

PO i jego beneficjentów. Kluczowe znaczenie dla przygotowania pojedynczego 

projektu do realizacji w ramach jednego z PO lub RPO ma sam „Program oraz 

Szczegółowy opis priorytetów”. Po pierwsze określają one przedmiot i cele pro-

jektu, jaki może uzyskać dofinansowanie z programu oraz jakie podmioty mogą 

występować w roli beneficjenta tych środków. W dalszym rzędzie sankcjonują 

                                                           
805 B. Ekstowicz, Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne wdrażania europejskich funduszy strukturalnych w Pol-
sce na tle casusu Irlandii, Grecji Hiszpanii i Portugalii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 110–123. 
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procedurę wyboru inwestycji do dofinansowania, jego maksymalny poziom oraz 

instrumenty finansowe, jakie mogą być w tym celu wykorzystane, jak np. bez-

zwrotna dotacja. Dokumenty te precyzują także źródło pochodzenia środków, 

czyli, z którego funduszu podejmowane działania są finansowane. Tak opisane 

zasady udzielenia wsparcia UE, zawierają także informację czy możliwy jest 

crossfinancing, czyli wykorzystanie zasobów różnych funduszy do sfinansowania 

tego samego projektu. Poza tymi dokumentami, które są niezbędne do uruchomie-

nia środków PO i podlegają uzgodnieniom z KE, instytucje zarządzające danym 

programem wydają szereg innych opracowań, których celem jest usprawnienie 

procesu podpisywania umów o dofinansowanie i rozliczania środków w trakcie 

i po zakończeniu projektu. Mogą one obejmować instrukcję do wypełniania wnio-

sku o dofinansowanie czy regulamin konkursu. Są to podstawowe dla beneficjenta 

dokumenty na etapie aplikowania o środki europejskie. Zgodnie z Umową Part-

nerstwa przyznanie dofinansowania jest możliwe w dwóch trybach – konkurso-

wym lub pozakonkursowym. Co do zasady dofinansowanie z PO powinno być 

udzielane w drodze konkursu, w którym wyselekcjonowane zostają projekty przy-

czyniające się do realizacji celów danej osi priorytetowej w największym stopniu 

a przy tym reprezentują najkorzystniejszy bilans nakładów do uzyskanych efek-

tów. W regulaminie konkursu, w oparciu o dokumenty programowe, określone 

zostają terminy składania wniosków i ogłoszenia listy rankingowej, kryteria przy-

znawania punktów, komisja oceny projektów, procedura odwoławcza oraz pula 

dostępnych środków. Przedsięwzięcia zgłoszone do naboru zostają uszeregowane 

zgodnie z liczbą uzyskanych punktów tworząc listy rankingową i rezerwową. Dla 

inwestycji, które przekroczyły próg minimalnej liczby punktów (np. 50% maksy-

malnej wartości) i „mieszczą się” w kwocie środków pieniężnych dystrybuowa-

nych w danym postępowaniu, podpisana zostaje umowa o dofinansowanie, która 

sankcjonuje zobowiązanie beneficjenta do realizacji projektu zgodnie z wnio-

skiem o dofinansowanie oraz procedury wypłaty środków w związku z postępem 

realizacji danego przedsięwzięcia. Podobnie wygląda proces kontraktowania 

środków w trybie pozakonkursowym. Jednakże, w tym przypadku konkurs zastą-

piony zostaje przez ranking projektów, opracowany na potrzeby określonej w PO 

instytucji, np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, (GDDKiA), lub 

wskazanego w ten sposób obszaru np. obszar realizacji Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W pierwszym przypadku, wyłącznie GDDKiA, 

jako jedyny zarządca dróg krajowych w Polsce, może prowadzić inwestycje na 

sieci dróg kl. A i S. Natomiast Strategie ZIT są realizowane na tzw. obszarach 

funkcjonalnych miast wojewódzkich, czyli głównej aglomeracji i otaczających ją 
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miejscowości, które w ramach dokumentów programowych i na podstawie wła-

snych analiz, wyznaczają główne obszary interwencji i tworzą rankingi projektów 

do realizacji806. 

6. Organizacja i Zarządzanie projektami Unii Europejskiej na 

terenie Polski807 

PO i RPO tworzą swoisty system wdrażania środków europejskich. Jest on 

usankcjonowany poprzez liczne dokumenty horyzontalne (np. Dyrektywy i usta-

wę) oraz instytucje pełniące określone role w procesie kontraktacji i wydatkowa-

nia pieniędzy z alokacji przyznanej dla kraju. Odpowiedzialność za prawidłowe 

wdrożenie założeń Umowy Partnerstwa w Polsce ponosi Ministerstwo Rozwoju. 

Służby tego resortu pełnią rolę Instytucji Zarządzających sześcioma krajowymi 

programami operacyjnymi (IZ KPO). Taką samą funkcję dla poszczególnych 

RPO odgrywa 16 Urzędów Marszałkowskich. Dodatkowo Ministra odpowie-

dzialnego za realizację polityki regionalnej w Polsce, przy wypełnianiu tych obo-

wiązków, wspiera Komitet Monitorujący ds. Umowy Partnerstwa w którego skład 

wchodzą przedstawiciele wszystkich IZ, Ministerstwa Finansów, samorządu tery-

torialnego oraz partnerów społecznych. Podstawowym zadaniem komitetu jest 

koordynacja działań pomiędzy różnymi PO w celu zapewnienia zgodności działań 

podejmowanych w kraju z polityką spójności, poprzez stworzenie ram procedu-

ralnych zapewniających wybór do dofinansowania projektów najlepiej służących 

realizacji jej głównych założeń. W systemach tworzonych przez poszczególne PO 

wyróżnić można trzy podstawowe szczeble Zarządzania: instytucje zarządzające 

(IZ), pośredniczące (IP) oraz wdrażające (IW).  

Jednocześnie IZ ma dowolność w kształtowaniu systemu i w niektórych obszarach 

(np. danym priorytecie inwestycyjnym) może przejąć na siebie obowiązki zwyczajowo 

pełnione na niższych szczeblach realizacji programu. Jednakże, zazwyczaj odpowie-

dzialność za prawidłową realizację projektów dofinansowanych środkami z budżetu 

UE rozkłada się pomiędzy wszystkie wskazane poziomy ich nadzorowania. IZ jest od-

powiedzialna za przygotowanie programu wraz z opisem osi priorytetowych, a także 

dokumenty programowe, w tym wytyczne. Prowadzi działania monitorujące postęp 

w realizacji programu oraz potwierdza prawidłowość wydatkowania środków przed 

przedstawieniem ich do refundacji dla KE. Część swoich zadań może ona przekazać do 

Instytucji Pośredniczącej. Na ogół jest to podmiot sektorowy, który posiada wiedzę 

i doświadczenie w kierowaniu określonym działem kompetencji państwa. Przykładowo 

                                                           
806Zobacz szerzej: M. Lis [red], Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi w świetle standardów międzyna-

rodowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, passim. 
807 Zobacz szerzej: J. Davidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom 
Klienta na czas, Nie przekraczając budżetu, WIG – PRESS, Warszawa 2001, passim. 



475 

w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, rolę tę w sektorze energetyki pełni Minister-

stwo Energii a w przypadku działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych – Minister 

Środowiska. Najniższym szczeblem wdrażania funduszy UE jest Instytucja Wdraża-

jąca, na ogół działająca na podstawie porozumienia zawartego z IP. Podmioty przyjmu-

jące kompetencje IW realizują zadania wynikające z bezpośredniej współpracy z be-

neficjentami, w tym organizują nabory wniosków, podpisują umowy o dofinansowanie 

i szczegółowo weryfikują wydatki zgłaszane do refundacji. Utworzenie systemu wdra-

żania środków UE w oparciu o tak rozbudowany system instytucjonalny ma zapewnić, 

że wydatkowanie środków publicznych z budżetu unijnego i krajowego odbywa się 

z poszanowaniem wszelkich zasad i procedur narzuconych przez prawo wspólnotowe 

i krajowe. Należy podkreślić, że wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie mogą skut-

kować koniecznością zwrotu środków przez beneficjenta oraz w następstwie przez pań-

stwo członkowskie do budżetu UE. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza systema-

tycznie Instytucja Audytowa (IA). W Polsce funkcję tę pełni Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej. Do jego obowiązków należy m.in. przeprowadzanie audytów PO 

w celu potwierdzenia właściwego działania instytucji oraz systemów instytucjonalnych. 

7. Przyszłość europejskiej i polskiej polityki regionalnej w zakresie 

organizacji i implementacji projektów infrastrukturalnych w Polsce 

Obecna realizowana jest w Polsce perspektywa budżetowa 2013–2020. Nego-

cjacje dotyczące budżetu na lata 2021–2027 trwają od jakiegoś czasu, ale 

wszystko wskazuje na to, że Polska otrzyma mniej pieniędzy niż w poprzedniej 

perspektywie i to w strukturze dualizmu: środków w ramach niskich kredytów 

i środków bezzwrotnych: 

Na lata 2021–2027 zaproponowano pięć celów tematycznych, na których pod-

stawie realizowana będzie polityka spójności UE808: 

 bardziej inteligentna Europa, 

 bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa, 

 lepiej połączona Europa, 

 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, 

 Europa bliżej obywateli. 

W latach 2021–2027 polityka spójności ma być oparta na siedmiu funduszach809: 

 Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 Europejskim Funduszu Społecznym, 

 Europejskim Funduszu Społecznym+, 

 Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim, 

                                                           
808 https://www.fundusze europejskie.gov.pl/fundusze europejskie2021-2027/ założenia do umowy partnerstwa 

na lata 2021-2127, passim., [dostęp: 31.08.2020]. 
809 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/fundusze-europejskie-2021-2027. Projekty rozporządzeń dla polit-
yki spójności na lata 2021-2027, passim., [dostęp: 31.08.2020]. 
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 Funduszu Spójności, 

 Europejskim Funduszu Azylu i Migracji, 

 Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządza-

nia Granicami i Wiz810. 

Większość inwestycji realizowanych w nowej perspektywie ze środków EFRR 

i Funduszu Spójności ukierunkowanych będzie na dwa podstawowe cele: Bardziej 

inteligentna i przyjazna dla środowiska Europa. W zależności od ich względnej 

zamożności, państwa członkowskie zainwestują na te priorytety od 65% do 85% 

swoich przydziałów inwestycyjnych z obydwu funduszy. Koncentracja tema-

tyczna, czyli przyporządkowanie zasobów określonym celom polityki będzie od-

bywać się na szczeblu krajowym. Ma to umożliwić większą elastyczność w pla-

nowaniu poszczególnych programów z funduszy UE w celu lepszego 

dostosowania ich do konkretnych potrzeb regionalnych. Zgodnie ze zobowiąza-

niem podjętym przez KE w jej wniosku w sprawie następnego długoterminowego 

budżetu UE, inwestycje z EFRR i Funduszu Spójności mają pomóc w osiągnięciu 

celu budżetowego, zgodnie z którym co najmniej 25% wydatków UE powinno 

służyć realizacji działań w dziedzinie klimatu. KE proponuje wdrożenie w ramach 

Zarządzania dzielonego jednego zbioru przepisów dla siedmiu funduszy w nowej 

perspektywie811. 

W nowej perspektywie można dostrzec szereg pozytywów: znaczne ograni-

czenie zbędnych obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym wysokim po-

ziomie pewności co do legalności i prawidłowości wydatków, zwiększenie 

elastyczności w możliwościach dostosowania programów do zmieniających się 

okoliczności, lepsze dopasowanie programów do priorytetów UE oraz poprawa 

ich skuteczności. Z punktu widzenia Polski niepokojąca jest propozycja zmniej-

szenia środków finansowych przeznaczonych na politykę spójności.  

8. Wnioski 

Krokiem w dobrą stronę jest ograniczenie celów polityki spójności w nadcho-

dzącej perspektywie, jednak obiektywna ocena wymaga analizy, która przekracza 

objętość niniejszej pracy, a analiza ta musiałaby być przeprowadzona pod kątem 

komplementarności i spójności zakresów wsparcia. Dotychczasowa polityka spój-

ności przyczyniała się do zmniejszenia dystansu Polski względem średniego po-

ziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE oraz do ograniczenia 

procesów zróżnicowań wewnętrznych. Od 2004 r. do chwili obecnej dystans w po-

ziomie rozwoju gospodarczego dzielącego wszystkie polskie regiony od średniej 

75% rozwoju UE zmniejsza się systematycznie. Polityka spójności i wszystkie jej 

                                                           
810 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, Komisja Europejska., http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 
811 Ibidem. 
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instrumenty to istotne czynniki kreowania rozwoju cywilizacyjnego w naszym 

państwie.  

Polityka regionalna UE jest najbardziej kompleksowym i ugruntowanym ob-

szarem działań wspólnoty o charakterze inwestycyjnym, który jednoczesne pod-

lega stałym modyfikacjom. Jako stały trend można wyróżnić tutaj dążenie do 

ogniskowania strumienia pomocy na osiąganie bardzo konkretnych celów, wy-

znaczanych na poziomie wspólnoty. Mają służyć temu programy ramowe jak Eu-

ropa 2020, czy nowe zasady dotyczące realizacji wskaźników kluczowych. Jed-

nakże, bardzo sztywne i niezwykle rozbudowane zasady wdrażania środków 

z EFS, czy EFRR nie pozwalają na elastyczne zarządzanie pomocą finansową 

z budżetu UE. W odpowiedzi na te mankamenty KE przedstawiła nowe mechani-

zmy finansowe, jak Plan Inwestycyjny dla Europy. Należy oczekiwać, że brak 

możliwości doraźnego przesuwania zasobów finansowych polityki regionalnej na 

nowe obszary, w tym występujące w Europie kryzysy ekonomiczne lub imigra-

cyjne będzie skutkował wzmacnianiu nowych, bardziej elastycznych narzędzi fi-

nansowych kosztem polityki spójności. Tak więc, nie należy oczekiwać, że poli-

tyka regionalna jako podstawowe narzędzie nadrabiania opóźnień rozwojowych 

przez państwa członkowskie ulegnie zamknięciu lub zostanie całkowicie zmie-

niona. Natomiast, z pewnością będzie ona podlegała ciągłej reformie, obejmującej 

np. ograniczanie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na rzecz instrumentów 

zwrotnych, czy większy nacisk na priorytety związane z sektorem badań i roz-

woju. Drugim elementem będzie stopniowe wzmacnianie programów i funduszy 

rozdzielanych bezpośrednio przez KE, tak aby te dwa systemy – dotychczasowej 

polityki rozwoju oraz nowe instrumenty interwencji były bardziej zrównoważone. 

Dla Polski, jako największego beneficjenta polityki strukturalnej, są to trendy nie-

korzystne, ponieważ oznaczają mniejsze środki finansowe skierowane na wspar-

cie działań rozwojowych w kraju. Natomiast, stwierdzić należy, że takich zmian 

należało oczekiwać, ale być może postępujących w nieco wolniejszym tempie. 

Wobec czego, Rząd Polski powinien opracować narzędzia zaradcze w celu utrzy-

mania poziomu inwestycji w kraju, np. promować realizacje przedsięwzięć w for-

mule partnerstwa publiczno-prywatnego, (PPP).  
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Streszczenie 

Na współczesnej arenie gospodarczej regiony konkurują ze sobą na różnych płasz-

czyznach. Obecnie jednak coraz częściej podkreśla się znaczenie podmiotów gospodar-

czych potrafiących skutecznie wyróżniać się na tle licznej konkurencji poprzez prowa-

dzoną działalność innowacyjną. Stanowi ona bowiem niezmiernie istotny aspekt, gdyż to 

od niej często uzależniony jest poziom konkurencyjności danego regionu. W obecnej go-

spodarce sukces mierzony jest nie tylko udziałem podmiotu w rynku czy wielkością akty-

wów materialnych, ale przede wszystkim umiejętnością prowadzenia działalności inno-

wacyjnej. Mając na uwadze istotę oraz znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym, 

postanowiono niniejszy artykuł poświęcić właśnie tej tematyce. Priorytetowym celem stał 

się pomiar innowacyjności we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. 

W pracy skupiono się na dokonaniu charakterystyki działalności innowacyjnej oraz kon-

kurencyjności regionów. Dokonano także analizy statystycznej danych charakteryzują-

cych działalność innowacyjną. 

1. Wstęp 

Podejście do najważniejszych czynników rozwoju regionu, a zarazem najistot-

niejszych wyznaczników jego pozycji konkurencyjnej, zmienia się w zależności 

od poziomu rozwoju poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Na obecnym 

etapie rozwoju, który jest określany jako gospodarka oparta na wiedzy, czynni-

kiem o szybko rosnącym znaczeniu jest innowacyjność. W dobie globalizacji oraz 

pogłębiających się procesów integracji europejskiej oparcie gospodarek na wyko-

rzystaniu tego właśnie czynnika ma szczególne uzasadnienie. Powodują one na-

silanie się presji konkurencyjnej zarówno w wymiarze wewnętrznym Unii 

Europejskiej, jak też w wymiarze zewnętrznym. Wewnętrzny wymiar dotyczy 

systematycznego znoszeniem barier ochronnych na rynkach wewnętrznych, nato-

miast zewnętrzny związany jest ściśle z procesami otwierania się gospodarek pod 

wpływem zachodzących procesów globalnych.  
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Kluczowym celem pracy był pomiar innowacyjności w krajach Unii Europej-

skiej. Niezbędną metodą badawczą przy realizacji obranego celu pracy okazała 

się analiza statystyczna. Wykorzystano dane dotyczące wybranych czterech 

wskaźników innowacyjności charakteryzujących dwadzieścia osiem krajów Unii 

Europejskiej. Ze względu na dostępność danych statystycznych za okres badaw-

czy przyjęto 2017 rok. Zostały one zaczerpnięte z bazy Eurostat. 

2. Teoretyczne ujęcie działalności innowacyjnej 

Innowacyjność jest powszechnie uważana za priorytetowy czynnik rozwoju 

i budowania przewagi konkurencyjnej współczesnej gospodarki812. Doświadcze-

nia krajów Unii Europejskiej wskazują, że sukces odnoszą tylko te gospodarki, 

które potrafią tworzyć i upowszechniać innowacje. Natomiast promowanie 

i wspieranie działalności innowacyjnej krajów członkowskich Komisja Europej-

ska (KE) uznaje za jeden z kluczowych celów polityki gospodarczej. 

Działalność innowacyjna jest pojęciem bardzo szerokim i odnosi się do działań 

o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komer-

cyjnym, które prowadzą lub mają prowadzić do wdrażania innowacji813. Niektóre 

z tych działań mają charakter innowacyjny, z kolei inne nie są nowością, lecz są 

konieczne do wprowadzania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także 

działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana 

z tworzeniem konkretnej innowacji. Tak więc, zjawisko określane mianem inno-

wacji nieustannie się przeobraża i ewoluuje.  

Istnieje wiele pojęć innowacji. Wybrane definicje przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Definicje pojęcia innowacyjność 

L.p. Autor Definicja 

1 Schumpeter 

Wprowadzenie na rynek nowego produktu, wykorzystanie nowej 

metody produkcji, znalezienie nowego rynku zbytu dla istniejących 

już produktów, zdobycie i rozwój nowych źródeł surowców lub wy-

korzystanie nowego rodzaju surowców, a także wprowadzenie zmian 

organizacyjnych w przedsiębiorstwie. 

2 Griffin 

Kierowany wysiłek organizacji na rzecz opanowania nowych produk-

tów i usług bądź też nowych zastosowań już istniejących produktów i 

usług 

                                                           
812 I. Miciuła, J. Kogut, O. Tytko, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Nau-

kowe SOPHIA, Katowice 2018, s. 67–69. 
813 K.. Sieradzka, Barriers to innovation activity of polish small and medium-sized enterprises, „Przedsiębiorstwo 
i Region” 2014, nr 6, s. 88–90. 
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3 Porter 

Ulepszenia technologiczne, lepsze metody czy sposoby wykonywania 

danej rzeczy. Może to się ujawnić w zmianach produktu albo procesu, 

nowych podejściach do marketingu, nowych formach dystrybucji 

4 Pomykalski 

Wszelkie procesy badań i rozwoju zmierzające do zastosowania 

i użytkowania ulepszonych rozwiązań w dziedzinie techniki, technolo-

gii i organizacji. 

Źrodło: oprac. własne na podst.: Wallis, Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konku-

rencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politech-

niki Koszalińskiej 2017, 20(1), s. 311-313. 

Klasyczny podział innowacji rozróżnia cztery typy innowacji814: 

 innowacje w obrębie produktów – wprowadzenie na rynek wyrobu lub 

usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub 

zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfi-

kacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramo-

wania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacja pro-

duktowa może być wynikiem zastosowania nowej wiedzy lub technologii bądź 

nowych zastosowań lub kombinacji istniejącej wiedzy i technologii, 

 innowacje w obrębie procesów – wdrożenie nowych lub istotnie ulepszo-

nych metod produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wy-

robów i usług. Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco 

ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na 

znaczących zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania wykorzysty-

wanego dla działalności usługowej lub na zmianach w zakresie procedur 

i technik wykorzystywanych do świadczenia usług. Innowacje procesowe 

obejmują także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogra-

mowanie w działalności pomocniczej takiej jak zaopatrzenie, księgowość, 

obsługa informatyczna, 

 innowacje marketingowe – wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marke-

tingowej różniącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas sto-

sowanych w danym przedsiębiorstwie, 

 innowacje organizacyjne – wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przy-

jętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakresie zarzą-

dzania wiedzą), w organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, 

która nie była dotychczas stosowana w danym przedsiębiorstwie. 

Innowacyjność przedsiębiorstw to zdolność do ciągłego i permanentnego po-

szukiwania oraz zastosowania w praktyce wyników prac badawczo-rozwojo-

wych, badań naukowych, a także i również pomysłów, idei oraz wynalazków. 

                                                           
814 A. Brzęska-Mikoda, Innowacje w firmie – szanse dla kreatywnych, Materiały do projektu „Firma Symulacyjna 
– Rzeczywiste Kompetencje”, Chorzów 2009, s. 6–12. 
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Innowacyjność jest także naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego, go-

spodarczego i społecznego. W obecnych realiach gospodarczych każdy podmiot,  

 

 

który ma na celu osiągnięcie dynamicznego rozwoju, powinien stale doskonalić 

prowadzoną działalności innowacyjną, tak aby sprostać oczekiwaniom coraz 

większej i bardziej wymagającej grupy potencjalnych odbiorców. 

Innowacje stają się coraz bardziej istotne z punktu widzenia konkurencyjności 

gospodarki. Dlatego Unia Europejska silnie wspiera innowacyjność ze swoich 

funduszy815. 

3. Teoretyczne ujęcie konkurencyjności regionów 

Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących współczesnych przedsię-

biorstw jest zagadnienie konkurencyjności. W dobie globalizacji, deregulacji ryn-

ków czy rozprzestrzeniania się nowych technologii przedsiębiorstwa stykają się 

z coraz większym natężeniem konkurencji816. Aby zwyciężyć w rynkowej rywa-

lizacji przedsiębiorstwa muszą być konkurencyjne, a więc charakteryzować się 

konkurencyjnością. Choć termin konkurencyjność używany jest powszechnie 

i systematycznie, to jednocześnie relatywnie rzadko występuje precyzyjne okre-

ślenie tego zjawiska. W tabeli 2 przedstawiono zatem wybrane definicje pojęcia 

„konkurencyjność”. 

Tab. 2. Definicje pojęcia konkurencyjność 

L.p. Autor Definicja 

1 Abbas 
Zdolność firmy do innowacyjności i elastyczności, przeja-
wiająca się w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. 

2 Gorynia 
Umiejętność konkurowania, tzn. przetrwania i działania 
w konkurencyjnym otoczeniu. 

3 Stankiewicz 

Zdolność do sprawnego (tj. skutecznego i korzystnego) re-
alizowania celów przedsiębiorstwa na rynkowej arenie 
konkurencyjnej. 

4 Veliyath , Zahra  
Zdolność firmy do dorównania liderom branży w zakresie 
standardów produktowych i organizacyjnych. 

Źrodło: oprac. własne na podst.: A. Wallis, Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi kon-

kurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Poli-

techniki Koszalińskiej 2017, 20(1), s. 312–314. 

                                                           
815 P. Ambarova, G. Zborovsky, Freelancers in Russia: Innovative approaches to time management, [w:] T. Lö-
ster (red.), T. Pavelka (red.), The 9th International Days of Statistics and Economics, Vysoka Skola Ekonomicka 

v Praze, Libuše Macáková, Melandrium 2015, s. 34. 
816 J. Bednarczyk, Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, 
Warszawa 2010, s. 10–15. 
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Bezsprzecznie konkurencyjność przedsiębiorstwa jest ważnym mechanizmem 

gospodarki rynkowej. Wraz z jej rozwojem zmieniały się jej formy oraz podejście 

do samego zjawiska817. 

Podczas określania poziomu konkurencyjności regionów przywiązuje się z re-

guły dużą uwagę do ich siły ekonomicznej. Analizowana jest ona na podstawie 

wielkości dochodów publicznych kreowanych w regionach. Powszechnie uważa 

się, że na konkurencyjność regionów wpływa818: 

 Zróżnicowanie ich struktur ekonomicznych, 

 Dostępność komunikacyjna, 

 Istnienie zaplecza naukowo-badawczego, 

 Istnienie otoczenia okołobiznesowego. 

Wymienione cechy sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości, a ich brak oraz 

słabości ogólnego poziomu zagospodarowania powodują pozostawienie regionu 

na pozycji mniej atrakcyjnej w stosunku do pozostałych regionów819. 

Konkurencyjność stanowi ogólną miarę konkurencji, przy czym od określenia 

przedmiotu badania zależy to, czy analizowana jest gospodarka narodowa, region, 

gałąź przemysłu czy przedsiębiorstwo lub poszczególni pracownicy. 

4. Metodologia badania 

W pomiarze innowacyjności uwzględniono jeden kluczowy obszar. Jest nim 

Nauka, Technologia i Innowacje. Do tego obszaru dobrano cztery wybrane 

wskaźniki innowacyjności: 

 łączne nakłady na badania i rozwój (GERD) w podziale według sektorów 

wydajności na 1000 osób, 

 całkowity personel zatrudniony w B+R we wszystkich sektorach na 1000 osób, 

 import zaawansowanych technologii high-tech na 1000 osób, 

 zgłoszenia patentowe do EPO według roku priorytetowego na 1000 osób. 

Dla wszystkich wybranych wskaźników innowacyjności dobrano maksymalne 

oraz minimalne wartości standaryzowane. Szczegółowy rozkład został przedsta-

wiony w tabeli 3.  

 

 

                                                           
817 J. Kogut, K. Brożek, Human capital as the growth factor in regional competitiveness, „Central European 

Review of Economics & Finance” 2016, 16(6), s. 45. 
818 P. Góralski, M. Lazarek, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, „Zeszyty Naukowe SGGW 

w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2009, nr 1(50), s. 309. 
819 V. Marakova, T. Dyr, A. Wolak-Tuzimek, Factors tourism’s competitiveness in the European Union coun-
tries, E&M Ekonomie a Management 2016, 19(3), s. 92–93. 
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Tab. 3. Maksymalne i minimalne wartości standaryzowane 

Wartości Wskaźniki Kraj 

Maksymalne 

Łączne nakłady na badania i rozwój (GERD)  

w podziale według sektorów wydajności na 1000 osób 
Szwecja 

Całkowity personel zatrudniony w B+R we wszystkich 

sektorach na 1000 osób 
Niemcy 

Import zaawansowanych technologii high-tech na 1000 

osób 
Niemcy 

Zgłoszenia patentowe do EPO według roku prioryteto-

wego na 1000 osób 
Szwecja 

Minimalne 

Łączne nakłady na badania i rozwój (GERD)  

w podziale według sektorów wydajności na 1000 osób 
Rumunia 

Całkowity personel zatrudniony w B+R we wszystkich 

sektorach na 1000 osób 
Malta 

Import zaawansowanych technologii high-tech na 1000 

osób 
Cypr 

Zgłoszenia patentowe do EPO według roku prioryteto-

wego na 1000 osób 
Chorwacja 

Źródło: oprac. własne. 

Następnie zanalizowano syntetyczną wartość poszczególnych zmiennych. 

Maksymalną wartość miernika syntetycznego uzyskała Szwecja, natomiast mini-

malną wartość tego miernika uzyskał Cypr. 

Kolejnym etapem analizy było podjęcie pięciu następujących kroków:  

 posortowanie wg malejącej miary M, 

 wyznaczenie średniej, 

 podział na dwie grupy, w zależności czy mniejsze czy większe od średniej, 

 wyznaczenie średnich dla każdej grupy m1 i m2, 

 podział na cztery grupy wyznaczone przez trzy średnie. 

Efektem ich realizacji było wyznaczenie podziału krajów ze względu na po-

ziom innowacyjności na cztery grupy, odpowiednio: najlepsze, dobre, słabe i naj-

słabsze kraje. 

Tab. 4. Podział krajów ze względu na poziom innowacyjności 

L.p. Państwo Miernik syntetyczny M Kategoria 

1 Szwecja -3,19138 

Najlepsze 

2 Austria -3,46949 

3 Finlandia -3,5690 

4 Dania -3,63263 

5 Wielka Brytania -3,68227 

6 Holandia -3,69563 

7 Francja -3,79714 
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8 Belgia -4,23925 

Dobre 

9 Włochy -4,26384 

10 Luksemburg -4,48985 

11 Niemcy -4,5201 

12 Hiszpania -4,69112 

13 Irlandia -4,92508 

14 Słowenia -5,32451 

Słabe 

15 Czechy -5,43311 

16 Polska -5,57031 

17 Portugalia -5,57147 

18 Grecja -5,68219 

19 Węgry -5,76867 

20 Estonia -5,82299 

Najsłabsze 

21 Słowacja -5,92167 

22 Litwa -5,94006 

23 Łotwa -5,9464 

24 Malta -5,98972 

25 Rumunia -6,06114 

26 Bułgaria -6,06612 

27 Chorwacja -6,07711 

28 Cypr -6,08367 

Źródło: oprac. własne. 

Po przeprowadzeniu analizy statystycznej należy stwierdzić, iż do grupy naj-

bardziej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej należy zaliczyć siedem państw 

w tym: Szwecję, Austria, Finlandia, Dania, Wielką Brytanię, Holandię i Francję. 

Dobrze wypadły także: Belgia, Włochy, Luksemburg, Niemcy, Hiszpania i Irlan-

dia. W skład słabych innowatorów weszło sześć państw w tym także Polska. Naj-

słabszymi krajami pod względem poziomu innowacyjności w badanym obszarze 

okazała się Estonia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Bułgaria, Chorwa-

cja i Cypr. 

5.   Wnioski 

W gospodarce opartej na wiedzy jednym z kluczowych czynników, które de-

cydują o przewadze konkurencyjnej krajów, regionów czy miast jest tempo oraz 

zakres kreowania, wdrażania i dyfuzji innowacji. We współczesnej rzeczywisto-



486 

ści rynkowej regiony czy podmioty gospodarcze muszą ciągle ze sobą konkuro-

wać w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przewagę tę mogą uzyskać 

dzięki prowadzonej działalności innowacyjnej. Podstawą jest w tym przypadku 

wiedza, która przekształca się w innowacyjne inicjatywy biznesowe. 

Przeprowadzona analiza innowacyjności w przekroju wybranych regionów 

Unii Europejskiej oraz oparta na wybranych wskaźnikach aktywności innowacyj-

nej wykazała, że istnieje znaczne regionalne zróżnicowanie w tym aspekcie.  

 

Wpływ na to ma wiele czynników do których w dużej mierze należy otoczenie 

mikro i makroekonomiczne. W konsekwencji przekłada się to na poziom konku-

rencyjności w danych obszarach. 

Podsumowując, dla osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej przez dane 

regiony niezbędne jest utrzymanie jednocześnie wysokiego poziomu innowacyj-

ności, którą określa się jako zdolność do realnego generowania i realizowania in-

nowacji, które znajdują uznanie u odbiorców ze względu na wysoki poziom no-

woczesności, konkurencyjności i jakości. 
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Znaczenie wartości klienta w przedsiębiorstwie 

Słowa kluczowe: wartość klienta, satysfakcja, lojalność, marketing relacyjny 

Streszczenie 

Znaczenie wartości klienta w przedsiębiorstwie, pomimo funkcjonowania na silnie 

nasyconym rynku, z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, jest wciąż tematem nie-

docenianym i stale aktualnym. Realizacji wartości dla klienta powinno towarzyszyć po-

dejście elastyczne oraz dynamiczne. Wartości te powinny być ciągle weryfikowane, 

udoskonalane, a w razie potrzeby poszerzane tak, aby móc konkurować na rynku oraz 

zaspokajać zmieniające się i zróżnicowane potrzeby klientów. Nowa wartość dla klienta 

to nie tylko sam produkt czy usługa, ale również całokształt doświadczeń klienta z firmą 

lub marką, autentyczność obietnic firmy, zaufanie i bezpieczeństwo. Celem niniejszego 

artykułu jest analiza problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem wartością klienta 

oraz tworzeniem wartości dla klienta w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku. 

Dokonano przeglądu teorii dotyczących zarządzania wartością klienta w przedsiębior-

stwie oraz zweryfikowano najważniejsze elementy, które współdziałają w tworzeniu war-

tości we współczesnych organizacjach. Analiza literatury pozwoliła na identyfikację 

zagadnień związanych z kluczowymi aspektami tworzenia wartości dla klienta, jakimi są 

satysfakcja czy lojalność. Przedstawiono zarówno genezę pojęcia wartości klienta, per-

spektywy tworzenia wartości dla klienta, jak również strumienie, które tworzy klient dla 

przedsiębiorstwa stanowiąc dla niego wartość.  

1. Wstęp 

Jednym z wyzwań współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w warun-

kach niepewności, dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz silnej konku-

rencji jest zarządzanie wartością klienta. W czasach rewolucji przemysłowej 

H. Ford dawał swoim klientom możliwość personalizacji modelu samochodu – do 

wyboru był dowolny kolor, o ile był to kolor czarny. Obecnie przedsiębiorstwa, 

które chcą realizować podstawowy cel, którym jest tworzenie wartości dla swoich 

akcjonariuszy w długim okresie, oraz osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną, 

powinny zdać sobie sprawę, że jednym z kluczowych elementów ich łańcucha 

wartości powinien stanowić klient. Jest to element zarówno, dla którego tworzy 

się wartość w przedsiębiorstwie, jak i jej potencjalny dostawca. Współcześnie 
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mamy do czynienia ze zmieniającymi się i różnorodnymi gustami oraz preferen-

cjami, coraz bardziej poinformowanych oraz świadomych klientów, którzy w spo-

sób aktywny podejmują decyzje konsumenckie. Niezależnie od branży, w której 

działa dane przedsiębiorstwo, menedżerowie dążą do zaoferowania swoim klien-

tom wysokiej wartości tak, aby ich zadowolić, a w konsekwencji podnieść zyski 

swojej organizacji. Celem niniejszego artykułu jest analiza problemów i wyzwań 

związanych z zarządzaniem wartością klienta oraz tworzeniem wartości dla 

klienta w przedsiębiorstwach funkcjonujących rynku. 

2. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwie 

Podstawą do rozważań nad wartością klienta w przedsiębiorstwie jest zdefi-

niowanie pojęcia wartości. Pojęcie to funkcjonuje w literaturze od dziesiątek lat 

i posiada wiele definicji. Jedna z nich zaproponowana przez T. Kotarbińskiego 

przedstawia wartość w kontekście prakseologicznym, jako ocenę danego przed-

miotu, która może być zarówno pozytywna jak i negatywna, zaś rozróżnia się tyle 

rodzajów wartości, ile rodzajów ocen. W sensie psychologicznym wartością jest 

„kryterium wyboru zachowań dowolnych podmiotów oraz zdarzeń, w których ów 

podmiot uczestniczy.”820. W kontekście socjologicznym wartość odnosi się bez-

pośrednio do przedmiotu potrzeb, postaw, dążeń, pożądań oraz aspiracji czło-

wieka. Należy podkreślić bardzo istotną cechę wartości, jej subiektywny 

charakter, bowiem dla każdego z odbiorców będzie oznaczać coś innego. Charak-

ter subiektywny związany jest z przeświadczeniem, że dany przedmiot potrafi za-

spokoić potrzeby człowieka821. Odnosząc definicje pojęcia wartości na grunt dzia-

łań kierowanych do klientów warto zwrócić uwagę, iż nabywca wybierze tą 

ofertę, która stanowi dla niego największą wartość, będącą sumą namacalnych 

oraz nienamacalnych kosztów i korzyści. Wartość jako podstawowe pojęcie 

w marketingu, stanowi kombinacje jakości, obsługi oraz ceny822. Kotler wskazuje, 

że istotą marketingu jest tworzenie, utrzymywanie oraz dostarczanie wartości dla 

klienta823. Nowe podejście do marketingu, które umiejscawia klienta w centrum, 

w sercu organizacji oraz traktuje go jako jednego z kluczowych odbiorców war-

tości, wymaga gruntownych zmian w podejściu do zarządzania przedsiębior-

stwem. Wartość klienta w literaturze przedmiotu zdefiniowana została jako stru-

mień wartości przyszłych korzyści, które wynikają z relacji pomiędzy 

przedsiębiorstwem, a klientem824. 

                                                           
820 T. Pszczołkowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 

1978, s. 267. 
821 D. Dobrowolska, Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974, s. 77. 
822 Ph. Kotler, K. Keller, Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2015, s.11. 
823 Ph. Kotler, K. Keller, Marketing, PWE, Warszawa 2004, s.201. 
824 B. Dobiegała-Korona, Istota i pomiar wartości klienta, [w:] B. Dobiegała-Korona, R.Doligalski (red.) 
Zarządzanie wartością klienta - pomiar i strategia, Wydawnictwo Politex, Warszawa 2010, s. 22. 
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Z zarządzaniem wartością klienta związany jest bezpośrednio termin marke-

tingu relacji. Według L. Berry’ego, który zaproponował jedną z pierwszych defi-

nicji marketingu relacji jest to tworzenie, utrzymywanie oraz wzbogacenie relacji 

z klientem825. Wartość korzyści, płynących z zarządzania relacjami z klientami 

przekłada się w konsekwencji na wartość całego przedsiębiorstwa. Aby przedsię-

biorstwo mogło prawidłowo korzystać z wartości klienta, jego zarządzanie po-

winno opierać się na wykorzystaniu marketingu jako kluczowego narzędzia do 

pozyskiwania, zatrzymywania i dawania satysfakcji dobrze określonym oraz zde-

finiowanym klientom, segmentom, grupom klientów, którzy mają odpowiednie 

możliwości finansowe dla zaspokojenia swoich potrzeb. Nie należy zapominać 

o potrzebach klientów wewnętrznych - marketingu wewnętrznym, którego zada-

niem jest odpowiednia komunikacja pracownikom zasad nowego marketingu, ce-

lem jego realizacji826. Należy zwrócić uwagę, że budowanie relacji z klientami ma 

charakter długotrwały, a z perspektywy zarządzających przedsiębiorstwem sta-

nowi część planowania strategicznego827. 

Odpowiednie zarządzanie wartością klienta jest bez wątpienia jednym z klu-

czowych czynników sukcesu oraz przynosi wymierne korzyści dla organizacji. 

B. Dobiegała-Korona podkreśla istotę wartości klienta w organizacji, wskazując 

następujące argumenty828: 

 jednym z częściowych generatorów wartości przedsiębiorstwa oraz warto-

ści dla pozostałych interesariuszy jest wartość klientów, 

 poprzez zróżnicowanych klientów, kreowana jest różna wartość dla przed-

siębiorstwa, 

 klienci generują różne strumienie wartości do przedsiębiorstwa, 

 poszczególni klienci oczekują różnych poziomów zasobów oraz inwestycji, 

 w zależności od cyklu życia klientów w przedsiębiorstwie, organizacja 

może realizować różne poziomy inwestycji zasobów, 

 przedsiębiorstwo może zaproponować lepiej dostosowaną do potrzeb klien-

tów lub ich grup ofertę, 

 wartość klienta pomaga maksymalizować rentowność ze sprzedaży, po-

przez jej wpływ na strukturę nabywania i utrzymania poziomu sprzedaży, 

w zależności od fazy cyklu relacji klient – przedsiębiorstwo. 

Analizując wartość klienta, należy podkreślić fakt, iż wiąże się ona bezpośred-

nio z wartością generowaną przez przedsiębiorstwa dla nabywców. To przedsię-

biorstwa oferują wachlarz produktów lub usług dopasowanych do potrzeb klien-

                                                           
825 L. Berry, Relationship Marketing, [w:] L. Berry, G.L. Shosyack, G.D. Upah, Emerging Perspectives on 
Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983,s. 26. 
826 Ibidem s. 23. 
827 J. Wyród-Wróbel, Zarządzanie relacjami z klientem, 2020, s. 70-71. 
828 Ibidem, s.24. 
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tów, a następnie je monetyzują – sprzedają je otrzymując w zamian strumień przy-

chodów. Wartość dla klientów jest przedmiotem inwestycji przedsiębiorstw, 

a suma wartości, które otrzymują do klientów jest zwrotem z inwestycji. Przed-

siębiorstwa oferują klientom produkty, usługi, wsparcie posprzedażowe, proces 

sprzedaży i obsługi itd., co stanowi dla nich wartość, klienci natomiast generują 

następujące strumienie wartości dla przedsiębiorstwa829: pieniądze, dobra, czyn-

ności, informacje, czas, status, uczucia, emocje i zaufanie, przyciągają nowych 

klientów. 

Wymienione strumienie mają swoje odzwierciedlenie w wymiernej wartości, 

która przekłada się na wartość klienta w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji na 

wartość całego przedsiębiorstwa i generowane przez nie zyski. Strumienie przy-

chodów, które generuje klient płacąc za usługę lub produkt, który zaspakaja jego 

potrzeby pozwala zapewnić przedsiębiorstwu bieżącą płynność finansową. Infor-

macje, z kolei dają przedsiębiorstwu ocenę satysfakcji z danego produktu lub 

usługi a także dane o potrzebach, oczekiwaniach, preferencjach klientów.  

Na Rysunku 1. przedstawiono schemat pokazujący powiązanie wartości klien-

tów z zyskiem oraz wartością przedsiębiorstwa. 

 

Rys. 1. Powiązanie wartości klienta z wartością przedsiębiorstwa 
Źródło: B. Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przed-

siębiorstwie”, nr 1, październik 2006. 

                                                           
829 B. Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1, 
październik 2006. 
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Realizacji wartości dla klienta powinno towarzyszyć podejście elastyczne oraz 

dynamiczne. Wartości te powinny być ciągle weryfikowane, udoskonalane, a w ra-

zie potrzeby poszerzane tak, aby móc konkurować na rynku oraz zaspokajać zmie-

niające się i zróżnicowane potrzeby klientów oraz segmentów klientów. Podsta-

wowe czynności, które powinny być wykonane przez organizację to m.in. identy-

fikacja interesariuszy, poznanie oraz zrozumienie zależności pomiędzy stronami 

zaangażowanymi w proces, stworzenie przestrzeni pozwalającej na dzielenie się 

doświadczeniami, stworzenie platform, które pozwolą na wzajemne interakcje 

i dialog celem generowania nowych pomysłów830. Nowa wartość dla klienta to nie 

tylko sam produkt czy usługa, ale również, a nawet przede wszystkim całokształt 

doświadczenia klienta z firmą lub marką, autentyczność obietnic firmy, zaufanie, 

bezpieczeństwo. Wartości te, na etapie doświadczenia klienta z przed-

siębiorstwem mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb i stać się ele-

mentami budowania przewagi konkurencyjnej. Na podstawie wpływów, rentow-

ności, celów i zadań poszczególnych grup klientów należy ich w sposób 

dynamiczny i ciągły różnicować, tak aby przedsiębiorstwa mogły dobrze zaadre-

sować swoją ofertę. Strategie związane z budową wartości dla klienta oraz ich 

obsługi powinny być tworzone w myśl podstawowego założenia – tak, aby prze-

prowadzać klientów do coraz wyższego poziomu przepływów pieniężnych oraz 

rentowności, a poziom obsługi i przeznaczone na nią nakłady powinny możliwie 

najlepiej być dostosowane do indywidualnych preferencji oraz oczekiwań klien-

tów831. Podsumowując rozważania na temat wartości klienta należy zwrócić 

uwagę na fakt, iż dochodzi do pewnego rodzaju wymiany wartości pomiędzy 

klientem a przedsiębiorstwem. 

3. Satysfakcja klienta 

Całokształt wartości, które produkt lub usługa oferuje klientowi, jego oczeki-

wania, zweryfikowane poprzednimi doświadczeniami oraz indywidualne cechy 

determinują poziom zadowolenia z produktu, czyli satysfakcji832. Poziom ten za-

leży nie tylko od cech produktu lub usługi, sposobu komunikacji firmy, ale rów-

nież, w dużej mierze od subiektywnych odczuć nabywcy. Nie bez powodu przed-

siębiorstwa personalizują swoje usługi, chcąc stworzyć doświadczenie szyte na 

miarę, tak aby dotrzeć do indywidualnych preferencji oraz oczekiwań nabywców, 

                                                           
830 P. Bartkowiak, Ewolucja koncepcji współtworzenia wartości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania 

i Finansów, (175), Warszawa 2019, s. 9-22. 
831 B. Dobiegała-Korona, Budowa kapitału klienta, [w:] A. Szablewski, K. Kniewski, B. Bartoszewicz (red.), 

Value Based Management: koncepcje, narzędzia, przykłady, Politex, Warszawa 2008, s.237-264. 
832 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, 
s.308. 
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jak i zmaksymalizować zadowolenie z produktu lub usługi – a zatem ich satysfak-

cje. Termin satysfakcja według słownika języka polskiego oznacza „uczucie przy-

jemności i zadowolenia z czegoś”833. T. Sztucki wskazuje, iż satysfakcja jest je-

dyną i prawdziwą wartością, zapewnianą przez produkt lub usługę. Podkreśla, że 

jest subiektywnym odczuciem zadowolenia, dzięki spełnionym oczekiwaniom po 

zakupie produktu lub usługi, który zaspokoił potrzeby klienta lub rozwiązał jego 

problem834.  

B. Marciniak określa satysfakcje jako stan emocjonalny, który pojawia się u na-

bywcy jako konsekwencja zakupu i jest weryfikacją jego oczekiwań odnośnie pro-

duktu lub usługi z jego doświadczeniem z produktem lub usługą835. Jak pokazują 

powyższe definicje satysfakcja jest pojęciem względnym, zależnym od osobistych 

oczekiwań klienta wobec produktu lub usługi, który nabywa. Poziom satysfakcji 

klienta określany przez N. Hilla oraz J. Alexandra odzwierciedla stopień zaspo-

kojenia zbioru wymagań klienta przez dany produkt lub usługę oferowaną przez 

organizację836. Satysfakcja w związku ze skorzystaniem z danej usługi lub pro-

duktu może pojawić się w wyniku porównania doświadczenia z poprzednim do-

świadczeniem odbiorcy. 

Literatura przedmiotu prezentuje istotę satysfakcji poprzez kilka różnych mo-

deli, w tym model emocjonalny, model konfirmacyjny oraz model oparty na spra-

wiedliwości wymiany837. 

Model emocjonalny definiuje satysfakcję jako stan pozytywnej reakcji emo-

cjonalnej, który towarzyszy ocenie zakupu oraz używania produktu. W tym mo-

delu klient ocenia doświadczenie z daną usługą lub produktem poprzez zakwali-

fikowanie jej do kategorii – sukcesu lub porażki.  

Model konfirmacyjny przedstawia satysfakcję jako zadowolenie wynikające 

z potwierdzenie doświadczeń klienta z produktem lub usługą z jego oczekiwa-

niami. Klient potwierdza lub nie swoje oczekiwania oraz na podstawie różnic 

pomiędzy nimi a rzeczywistą wartością, wynikającą z doświadczenia z danym 

produktem lub usługą, dokonuje oceny. T. Tyszka przedstawił ciekawe, nowe 

ujęcie modelu konfirmacyjnego – model dyskonfirmacyjny. Zakłada on, iż ocze-

kiwania niekoniecznie muszą poprzedzać satysfakcję z danego produktu lub 

usługi, a rozbieżność pomiędzy nimi a doświadczeniem może być zarówno pozy-

tywna, jak i negatywna838. 

Model sprawiedliwości wymiany – klient dokonuje podstawowego rachunku 

ekonomicznego, porównując poniesione nakłady z zyskami, które osiągnął dzięki 

                                                           
833 Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/satysfakcja;2574915, [dostęp: 30.05.2020]. 
834 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, AW Placet, Warszawa 1996, s. 40. 
835 B. Marciniak, Badanie satysfakcji klientów – problemy i metody badawcze, „Marketing i Rynek nr 11, s.19. 
836 N. Hill, J. Alexander, Pomiary satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s.11. 
837 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s.146. 
838 T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 454. 
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danemu produktowi lub usłudze. Punkt równowagi w tym modelu będzie pod-

stawą do oceny doświadczenia oraz wpływanie na poziom satysfakcji. 

Podsumowując koncepcje dotyczące satysfakcji klienta, można stwierdzić, że 

związane są one bezpośrednio z doświadczeniem nabywcy danego produktu lub 

usługi, jak również są stanem psychologicznym, będącym integracją procesów 

emocjonalnych oraz poznawczych839. Model powstania satysfakcji, przedsta-

wiony przez K. Mazurek-Łopacińską, wskazuje elementy mające wpływ na po-

strzeganie produktu przez klientów, a w konsekwencji na poziom satysfakcji. Jed-

nym z nich są wcześniejsze doświadczenia klientów, którzy porównują poziom 

zadowolenia do produktów lub usług, które ostatnio nabyli. Porównując oczeki-

wania z bieżącym doświadczeniem – w przypadku osiągów gorszych od oczeki-

wań – nabywca jest niezadowolony. W przypadku osiągów zgodnych z oczeki-

waniami następuje potwierdzenie oczekiwań – czyli satysfakcja. Natomiast, gdy 

ocena doświadczenia nabywcy z danym produktem lub usługą przewyższa ocze-

kiwania – mamy do czynienia z zachwytem, do czego z pewnością powinny dążyć 

organizacje chcące generować wartość dla swoich klientów840. 

Literatura przedmiotu wskazuje, iż istnieje korelacja pomiędzy satysfakcją 

klienta a zyskiem przedsiębiorstwa. N. Hill oraz J. Alexander zaprezentowali łań-

cuch pokazujący drogę satysfakcja-zysk (rys. 4). Wszystko zaczyna się od satys-

fakcji pracownika, bo to oni zapewniają klientom zestaw oferowanych przez or-

ganizacje wartości. Z satysfakcją klienta bezpośrednio powiązana jest lojalność 

klientów, co prowadzi do ich utrzymania, a to z kolei wpływa na zysk przedsię-

biorstwa.  

Rys 2. Wpływ satysfakcji klienta na wartość przedsiębiorstwa, łańcuch satysfakcja - 

zysk 
Źródło: oprac. własne na podst.: N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Ofi-

cyna Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 37. 

G. Urbanek prezentuje łańcuch przyczynowo skutkowego tworzenia wyniku 

finansowego. Autor zwraca uwagę na zależność pomiędzy jakością wewnętrzną 

a satysfakcją klienta. Każdy z tych elementów: pracownicy – ich umiejętności, 

satysfakcja z pracy, lojalność oraz jakość pracy, jakość wewnętrzna, jakoś ze-

wnętrzna, satysfakcja klienta, wartość dla klienta, lojalność klienta wpływa czę-

ściowo na rentowność, ale należy podkreślić, że tworzą one system, który musi 

być zarządzany holistycznie tak, aby trwale poprawić rezultaty przedsiębiorstwa. 

                                                           
839 K. Mazurek-Łopacińska, op. cit., s.305. 
840 Ibidem, s.308. 
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Rys 3. Łańcuch przyczynowo skutkowy tworzenia wyniku finansowego 
Źródło: oprac. własne na podst.: G. Urbanek, Satysfakcja, rentowność – łańcuch przyczynowo skut-

kowy, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6. 

4. Lojalność klienta 

K. Mazurek-Łopacińska zaznacza, że dwoma miernikami sukcesu marketingu 

relacyjnego są satysfakcja i lojalność841. Według słownika języka polskiego, lo-

jalność oznacza „uczciwość i rzetelność w stosunkach z ludźmi”842. Według T. Pszczo-

łowskiego lojalność to niezmienność w pozytywnym ustosunkowaniu się do kogoś 

(czegoś), nawet gdyby ta zmiana mogła być w jakiś sposób nagrodzona843. Lite-

ratura badająca zachowania konsumentów na rynku podaje wiele definicji lojal-

ności. Jedna z nich, zaproponowana przez The Global Loyalty Agency, przedsta-

wia lojalność jako całość uczuć i doświadczeń mającą wpływ na klienta, w taki 

sposób, aby rozważał on ponowny zakup danego produktu lub usługi, bądź po-

nownie zdecydował się odwiedzić dany sklep lub stronę internetową844. Jest to 

podejście, które opisuje istotę lojalności przez pryzmat subiektywnego odczucia, 

które wiążą się z pewną postawą – przywiązaniem do konkretnych marek oraz 

produktów845. Drugie podejście ujmuje lojalność jako zachowanie klienta, które 

polega na powrocie do danej marki, produktu czy usługi, poprzez ponowny zakup, 

zwiększenie zamówień, czy bycie tzw. promotorem – polecanie innym produktów 

danej organizacji846. Definicja Oliviera podsumowuje różne podejścia do lojalno-

                                                           
841 K Mazurek – Łopacińska, Badania Marketingowe. Podstawy metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999. 
842 https://sjp.pwn.pl/szukaj/lojalno%C5%9B%C4%87.html, dostęp 30.05.2020 r. 
843 T. Pszczołowski, op.cit., s.111. 
844 Ł. Skowron, Satysfakcja i lojalność klienta – ujęcie modelowe i wyniki badań, [w:] B. Dobiegała-Korona, 
R.Doligalski (red.) Zarządznaie wartością klienta - pomiar i strategia, Wydawnictwo Politex, Warszawa 2010, s. 183. 
845 M. Klincewicz, P. Gożdziewicz, Kupuj zmysły, [w:] Marketing w Praktyce, 2005, nr 5 
846 M. Wojnarowska, I. Adamska, Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, [w:] Marketing 
i Rynek, 2001, nr 12. 
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ści, prezentując ją jako „głęboko zakodowaną skłonność do powtórnego kupowa-

nia preferowanego produktu lub usługi niezależnie od wpływu okoliczności 

i działań marketingowych, które mogłyby potencjalnie spowodować zmianę za-

chowań”847. Definicja ta, pokazuje jak ważne jest posiadanie przez organizacje 

lojalnych klientów, gdyż są oni mniej podatni na wpływy działań marketingo-

wych, w tym działań zachęcających do wyboru ofert konkurencji. 

Ph. Kotler przedstawiając istotę relacji z klientem podkreśla rolę lojalności 

klientów jako istotę każdego biznesu848. Ścisła i silna więź z konsumentem jest ce-

lem każdego przedsiębiorstwa chcącego dążyć do długotrwałego sukcesu w kreo-

waniu wartości dla klientów. Działania mające na celu zwiększenie lojalności 

wśród klientów przynoszą przedsiębiorstwom nie tylko korzyści finansowe oraz 

podniesienie wartości organizacji, ale również korzyści społeczne849. Następujące 

uwarunkowania zostały wymienione, jako kluczowe przy budowaniu trwałych 

i długotrwałych więzi z klientami: 

 kreowanie dla rynków docelowych najlepszych towarów, usług i doznań, 

 egzekwowanie udziału innych działów firmy w planowanie i zarządzanie 

satysfakcją klienta oraz procesem zatrzymania klientów, 

 korzystanie z „głosu klientów” (tzw. customer voice) podejmując decyzje 

biznesowe tak, aby dostosować się do ich zadeklarowanych oraz niezade-

klarowanych wymagań oraz potrzeb, 

 tworzenie i udostępnianie bazy danych, zawierającej informacje o klien-

tach, ich potrzebach, wymaganiach, preferencjach, kontach, częstotliwości 

i ilości zakupów oraz poziomie satysfakcji, 

 ułatwianie klientom dotarcia do właściwych działów przedsiębiorstwa 

w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń dotyczących doświadczenia, potrzeb 

oraz skarg, 

 ciągłe ocenianie potencjału programów lojalnościowych, 

 tworzenie programów, które mają na celu premiować najlepszych pracow-

ników. 

Liczne badania empiryczne dotyczące związku między satysfakcją a lojalno-

ścią klientów, potwierdzają, co następuje850: 

 pomiędzy satysfakcją a lojalnością istnieje dodatnia, istotna korelacja, 

 zależność pomiędzy satysfakcją a lojalnością nie jest liniowa, gdy poziom 

zadowolenia klientów wzrośnie ponad poziom przeciętny, zwiększa się 

wskaźnik korelacji, 

 powiązanie satysfakcji z lojalnością jest mocniejsze w przypadku usług – 

zadowolenie z usługi wpływa silniej na decyzje zakupowe konsumenta niż 

                                                           
847 Ph. Kotler, K. Keller, op. cit., s.139. 
848 Ph. Kotler, K. Keller, op. cit., s.135, za: R. Schieffer, Ten Key Consumer Insight, Thomson, Mason 2005. 
849 Ibidem, s.155 
850 M. Brzozowska-Woś red., Marketing – ujęcie relacyjne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010. 
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jakość z oferty, co jest szczególnie ważne w przypadku analizowania war-

tości klienta w liniach lotniczych, 

 satysfakcja ma charakter kumulatywny, który rozstrzyga o jej związku z lo-

jalnością, 

 uznaje się satysfakcję jako istotną determinantę w kształtowaniu postaw lo-

jalnościowych wśród klientów. 

Dobrze jest mieć lojalnych klientów, są oni istotnym źródłem wartości dla 

przedsiębiorstwa. Znając preferencje i oczekiwania swoich stałych klientów, 

firmy mogą w prostszy sposób adresować dla nich specjalnie dopasowane oferty 

tak, aby stworzyć długoterminową relację, która bezspornie będzie czynnikiem 

wpływającym na podwyższenie zysków przedsiębiorstwa. Badania wykazały, że 

stali klienci częściej niż przeciętni klienci wybierają ‘swoją’ firmę oraz korzystają 

z szerszej oferty. W długim okresie stali klienci generują coraz większy poziom 

zysków851.  

Podsumowując rozważania na temat lojalności klientów, D. Stum oraz 

A. Thiry zaprezentowali lojalnego klienta jako tego, który852: 

 regularnie dokonuje zakupów, 

 chętnie korzysta z produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, 

 jest promotorem – poleca produkty i usługi innym, 

 jest odporny na marketingowe działania konkurencji. 

E. Rudawska wskazuje dwa podstawowe zachowania konsumenckie, które 

muszą mieć miejsce, aby można było mówić o lojalności klientów: 

 przywiązanie do produktów lub usług danego przedsiębiorstwa, 

 dokonywanie kolejnych, powtarzających się zakupów. 

Na podstawie wyżej wymienionych zachowań wyróżnia się cztery rodzaje lojal-

ności: lojalność wyjątkową, lojalność ukrytą, lojalność bierną oraz brak lojalności. 

Lojalność wyjątkowa jest najbardziej pożądaną przez przedsiębiorstwa 

z wszystkich rodzajów lojalności. Klienci są bardzo przywiązani do danej oferty, 

są dumni, że korzystają z produktów lub usług danego przedsiębiorstwa. Klienci 

z tej grupy chętnie polecają ofertę firmy swoim znajomym lub rodzinie. Często 

dokonują zakupów w danej firmie, stanowią najbardziej dochodową grupę klien-

tów. Ich relacje z przedsiębiorstwem są partnerskie, co oznacza ze chętnie uczest-

niczą w badaniu rynku przy tworzeniu nowych produktów lub usług. Łatwo się 

ich obsługuje, ale należy pamiętać, że ta grupa klientów jest wyjątkowo wymaga-

jąca – należy spełnić ich oczekiwania oraz potrzeby, gdyż dokonują zakupów oraz 

wyborów konsumenckich świadomie. 

                                                           
851 F.F. Reichheld, W.E. Sasser Jr., Zero Defections. Quality Comes to Service, Harvard Business Review, 1990, 

No. 9-10 s. 106. 
852 J. Griffin, Customer loyality. How to Keep It, ^Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1997, s.31. 
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Lojalność ukryta powstaje wówczas, gdy klient jest bardzo przywiązany do 

firmy, natomiast rzadko dokonuje w niej zakupów. Przedsiębiorstwa powinny dą-

żyć do przemiany lojalności ukrytej w lojalność wyjątkową poprzez zrozumienie 

czynników sytuacyjnych mających wpływ na rzadkie zakupy wśród klientów z tej 

grupy. 

Lojalność bierna, zwana również pozorną, występuje, gdy klienci przywiązani 

są w niskim stopniu do przedsiębiorstwa, marki, dokonują w nim częstych zaku-

pów. Klienci z tej grupy są skłonni wybrać ofertę konkurencji, jeśli będzie ona 

lepsza. Brak lojalności charakteryzuje nieprzywiązanych klientów, którzy incy-

dentalnie dokonują zakupów w danej firmie. Nie należy koncentrować działań 

oraz nakładów marketingowych na tej grupie klientów853. 

5. Wnioski 

Zarządzanie wartością klienta jest niezaprzeczalnie jednym z istotniejszych 

wyzwań współczesnych menedżerów. Dobre zarządzanie, uwzględniające przede 

wszystkim potrzeby klientów oraz motywujące swoich pracowników jest nie-

zbędną podstawą do tworzenia wartości dla klientów. Pracownicy przedsiębiorstw 

powinni mieć zakomunikowane jaki zestaw wartości organizacja proponuje 

swoim klientom, na każdym z etapów ich doświadczenia. Przykład powinien iść 

z zarządu, to bowiem tam powstaje strategia, misja i wizja przedsiębiorstwa. Sa-

tysfakcja oraz lojalność są nieodłącznymi elementami łańcucha tworzenia warto-

ści dla klienta w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji tworzenia zysku. Aby osią-

gnąć sukces należy zarządzać holistycznie procesem tworzenia wartości klienta. 

Każdy z elementów, który ją tworzą: pracownicy – ich umiejętności, satysfakcja 

z pracy, lojalność oraz jakość pra854cy, jakość wewnętrzna, jakoś zewnętrzna, 

satysfakcja klienta, wartość dla klienta, lojalność klienta tworzą system i wspólnie 

działając przyczyniają się do realizacji nadrzędnych celów przedsiębiorstwa. 
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