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Patrycja Posiewka,  
Roman Kisiel 

 

DZIAŁALNOŚĆ  MARKETINGOWA  WYBRANYCH  SZKÓŁ 
WYśSZYCH  POLSKI  I  NIEMIEC 

 
W Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, opinia publiczna przywiązuje duŜą wagę do 

działań reformujących system oświaty w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb społeczno- 

-gospodarczych. Pojęcie strategii odnosi się takŜe do szkolnictwa wyŜszego, którego nadrzędnym 

celem jest podniesienie jakości kształcenia, badań naukowych oraz relacji uczelni z otoczeniem 

społecznym i gospodarczym. W artykule zaprezentowano strategię rozwoju szkolnictwa wyŜszego,  

a głównym jego celem było przedstawienie opinii respondentów z wybranych uczelni (cztery polskie  

i jedna zagraniczna) na temat działań marketingowych podejmowanych przez te jednostki. 

Przedstawione w pracy tendencje, uwarunkowania i charakterystyka szkolnictwa wyŜszego 

potwierdzają, jak waŜne są działania marketingowe i wizerunkowe. Według badanych najistotniejsze 

czynniki, które decydują o konkurencyjności uczelni wyŜszych z województw warmińsko-mazurskiego 

i pomorskiego, to lokalizacja (21%), oferta kształcenia (19%), ambicje studenta (13%), chęć 

rozwijania własnych zainteresowań (12%), opinia znajomych (11%). Ankietowani uwaŜają teŜ, Ŝe 

wizerunek uczelni powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem poszczególnych elementów składo-

wych. Przedstawiono ofertę kształcenia, efektywność nauczania, renomę oraz dogodną lokalizację 

kaŜdej z badanych jednostek.  

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 
Przełom ustrojowy, który dokonał się w Polsce po 1989 r., wpłynął na funk-

cjonowanie wszystkich jednostek i podmiotów, takŜe uczelni wyŜszych. Zmiany 
systemowe w naszym kraju oraz przekształcenia gospodarki w wolnorynkową 
wymusiły dbałość o całokształt zadań mających na celu umocnienie ich pozycji 
rynkowej1.  

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, opinia publiczna 
przywiązuje coraz większą wagę do działań reformujących system oświaty, w tym 
takŜe finansowania zadań (świadczeń), w celu dostosowania go do aktualnych 
potrzeb społeczno-gospodarczych. Szkolnictwo wyŜsze odgrywa najwaŜniejszą 
rolę w tworzeniu potencjału intelektualnego. Istotne jest takŜe promowanie 

                                                           
1 M. Pietrzak, P. Pietrzak, Publiczne szkolnictwo wyŜsze jako kreator kapitału ludzkiego i wiedzy na 

rzecz rolnictwa gospodarki Ŝywnościowej i obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE, Wydaw-
nictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warsza- 
wa 2014, s. 85. 



Ekonomia 

 

8

 

edukacji dorosłych, stałego uaktualniania wiedzy i nabywania nowych umie-
jętności2.  

Na swoistość polskiego rynku usług edukacyjnych składają się pewne negatyw-
ne zjawiska, z których najbardziej nasilone to niŜ demograficzny (zmniejszająca 
się liczba studentów) oraz wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi kończących 
studia. Przedstawione uwarunkowania ukazują wagę działań marketingowych 
uczelni. Dbanie o wizerunek wpływa na jakość postrzegania szkół i ich konku-
rencyjność, a w dalszej perspektywie skutkuje większą liczbą kandydatów 
chętnych do podjęcia studiów na danej uczelni. Dlatego teŜ coraz istotniejsze staje 
się wykorzystywanie narzędzi i technik, które wpływają na istnienie danej 
organizacji oraz jej rozwój. Ukierunkowanie uczelni na doskonalenie oferty umoŜ-
liwi sprostanie potrzebom rynku usług edukacyjnych oraz zagwarantuje rozwój 
uczelni. Ponadto działalność w sferze public relations (PR) w sytuacji zmniejsza-
jącej się liczby studentów jest niezwykle istotnym elementem przewagi konku-
rencyjnej danej uczelni. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez 
Główny Urząd Statystyczny, urzędy pracy oraz dane w literaturze naukowej.  

Celem pracy jest zaprezentowanie strategii rozwoju wybranych szkół wyŜszych, 
obejmującej działalność badawczą, dydaktyczną i społeczną, a takŜe przed-
stawienie postrzegania przez respondentów działań marketingowych podejmo-
wanych przez te jednostki i zaproponowanych przez nich zmian w tym zakresie.  
W polskich uczelniach badania empiryczne przeprowadzono w drugiej połowie 
2014 r., a w Fachhochschule w Stralsundzie (od października 2014 do lutego 2015 r.) 
podczas pobytu autorów w Niemczech w ramach programu Erasmus.  

 
 
 

1. Strategia rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce  
na lata 2010–2020 oraz wybranych szkół wyŜszych  

 
 

Pojęcie „strategia” oznacza ciągły proces przygotowania i prowadzenia działań 
zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów z uwzględnieniem róŜnych 
czynników, m.in. warunków, miejsca i czasu.  

Strategia rozwoju szkolnictwa wyŜszego to projekt Unii Europejskiej (UE), 
którego nadrzędnym celem jest podniesienie jakości uczelni wyŜszych w obszarach 
kształcenia, badań naukowych oraz relacji jednostek z otoczeniem społecznym  
i gospodarczym. Oznacza to przede wszystkim kultywowanie tradycyjnych idea-
łów akademickich przy jednoczesnym wprowadzaniu zmian w organizacji studiów 
i programach, tak aby ułatwić absolwentom odnalezienie się na współczesnym, 
dynamicznym rynku pracy. W zakresie kształcenia cele obejmują m.in.: rozwijanie 
osobowości studentów, wyposaŜenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne  
                                                           
2 T.C. Malec, Rola i wpływ wyŜszej uczelni na rozwój społeczny i ekonomiczny regionu. Materiały  

z międzynarodowej konferencji naukowej, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Informatyki i Ekonomii 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Olsztyn 2000. 



P. Posiewka, R. Kisiel, Działalność marketingowa wybranych szkół... 

 
 

9 

w pracy zawodowej, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupeł-
niania wiedzy, umiejętności współpracy, kształtowanie postaw obywatelskich, 
uczenie tolerancji, otwartości na świat, kształtowanie wraŜliwości na kulturę i śro-
dowisko naturalne, a w zakresie badań naukowych – prowadzenie badań nauko-
wych, popularyzowanie nauki, rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym  
i gospodarczym, takŜe w zakresie komercjalizacji wyników badań. 

Istotną rolę odgrywają takŜe: współpraca z otoczeniem społecznym, wspoma-
ganie wiedzą ekspercką administracji publicznej, wspieranie rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego, przyczynianie się do rozwoju regionu i kraju, pielęgnowanie 
dziedzictwa narodowego, języka i kultury polskiej, a takŜe kształtowanie struktur 
europejskich3. 

Państwo powinno zapewnić szkolnictwu wyŜszemu warunki rozwoju oraz po-
budzać uczelnie do osiągania wysokiego poziomu w zakresie kształcenia i badań,  
a takŜe do budowania relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Symbioza 
uczelni z jej otoczeniem ułatwi jej dostosowanie badań i kształcenia do potrzeb 
regionu, a tym samym umoŜliwi jej rozwój4

.  
 
 

1.1. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu 
 

Misją Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Elblągu jest 
realizacja na terenie Elbląga i okolic zadań, które pomogą w rozwoju regionu, 
szczególnie w aspektach dotyczących społeczeństwa, kultury i technologii. WiąŜe 
się z tym otwartość na współpracę z róŜnymi środowiskami politycznymi, gospo-
darczymi i społecznymi. Priorytetem PWSZ jest kształcenie studentów na najwyŜ-
szym poziomie w tych specjalnościach, które zapewnią znalezienie przez nich 
pracy lub załoŜenie własnej działalności. Istotne jest takŜe kształcenie ustawiczne 
oraz doskonalenie zawodowe.  

Wizja elbląskiej szkoły zakłada, Ŝe będzie ona miejscem nowoczesnym, 
spełniającym wysokie standardy europejskie, w której kaŜdy student będzie czuł 
przynaleŜność do Europy i szanował kulturę europejską oraz ojczystą, a takŜe 
będzie potrafił sprostać wielu sytuacjom zawodowym i społecznym5. 

 
 

1.2. Politechnika Gdańska  
 
Wizja Politechniki Gdańskiej na lata 2012–2020 zakłada stopniowy rozwój 

uczelni przez realizację idei cyfrowej – Smart Politechnika. Przez SMART określa 
się następujące pojęcia: S – strategicznie uwarunkowana, M – maksymalnie 
                                                           
3 R. Kisiel, K. Babuchowska, K. Kamieńska, Poznawanie róŜnorodności kultur jako społeczno-eko-
nomiczny czynnik procesów integracyjnych, [w:] Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, 
red. D. Fic, Druk-Ar, Zielona Góra 2004, s. 107-114. 
4 https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf  
[dostęp: 26.07.2014].  
5 http://www.pwsz.elblag.pl/misja.html [dostęp: 03.06.2015]. 
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innowacyjna, A – atrakcyjna dla wszystkich, R – rozwijająca osobowości, T – two-
rzona z pasją.  

Uczelnia stawia na wysoką jakość kształcenia, tak aby wspomóc dynamiczny 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa. W tym celu Politechnika 
realizuje badania naukowe na wzorcowym, międzynarodowym poziomie w ramach 
SMART Politechnika 2016 (Politechnika cyfrowa 2) oraz przedsięwzięć, które 
wspomagają rozwój cywilizacyjny i kulturalny przez naukę i technikę. 

Priorytetowym celem gdańskiej szkoły jest przede wszystkim jej rozwój jako 
nowoczesnej uczelni technicznej, uznanego miejsca opiniotwórczego oraz uczelni 
wprowadzającej innowacyjne pomysły i przedsięwzięcia. Politechnika będzie 
wykorzystywać szanse rozwojowe, które stwarza rynek globalny, a takŜe sprawnie 
i funkcjonalnie realizować zamierzone cele skorelowane z ambicjami najlepszych 
studentów oraz pracowników6. 

 
 

1.3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 
Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest przede wszyst-

kim prowadzenie badań naukowych, nauczanie z poszanowaniem tradycji oraz 
rozwój myślenia twórczego. Aktywność studentów oraz pracowników uczelni, jak 
zaznaczono w misji, jest działaniem dla dobra wspólnego (poprzez upowszechnie-
nie dobrego imienia szkoły i pomnaŜanie dziedzictwa kulturowego).  

Realizacja misji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zawiera się w trzech 
filarach: 
• kreacja przyszłości uczelni z wykorzystaniem potencjału utworzonego w prze-

szłości7; 
• róŜnorodność uczelni, która przejawia się w wielu kierunkach, formach i trybach 

studiowania oraz róŜnych usługach edukacyjnych, z nastawieniem na indywi-
dualizm, elastyczność oraz umiędzynarodowienie; 

• łączenie polityki regionalnej oraz międzynarodowej uczelni poprzez rozwój 
powiązań z otoczeniem gospodarczym i społecznym, we współpracy z sa-
morządem terytorialnym, organizacjami naukowo-technicznymi, biznesowymi  
i pozarządowymi, a takŜe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, społecz-
nych i oświatowych8.  
 
 

1.4. Uniwersytet Gdański 
 
Strategia rozwoju zatwierdzona przez władze Uniwersytetu Gdańskiego w 2011 r. 

wskazuje, Ŝe uczelnia ta kształtuje swoją strukturę oraz system działalności 
                                                           
6 http://www.pg.edu.pl/documents/10607/388514/strategia.pdf [dostęp: 04.02.2015]. 
7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał bowiem z połączenia Akademii Rolniczo- 
-Technicznej (wcześniej WyŜsza Szkoła Rolnicza), WyŜszej Szkoły Pedagogicznej (wcześniej 
WyŜsza Szkoła Nauczycielska) i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. 
8 http://www.uwm.edu.pl/egu/uploads/files/nowy-folder/strategia-uwm.pdf [dostęp: 03.02. 2015]. 
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akademickiej od momentu załoŜenia w 1970 r., wnosząc do dziedzictwa edukacji 
wyŜszej trwałe elementy poznawczo-edukacyjne, stając się rozpoznawalnym  
w kraju i na świecie. Naczelnymi celami Uniwersytetu Gdańskiego są: naśladowa-
nie najlepszych ośrodków naukowych, prowadzenie innowacyjnych badań, nowo-
czesne kształcenie, które słuŜy rozwojowi społecznemu oraz cywilizacyjnemu, 
propagowanie wzajemnego zaufania, szacunku i tolerancji. 

Strategia uczelni odwołuje się do misji, w której zaznaczono, Ŝe jej posłan-
nictwem jest kształcenie studentów, wyposaŜenie ich w wiedzę, kompetencje  
i umiejętności potrzebne w Ŝyciu społecznym i gospodarczym. Wizja na kolejne 
lata zakłada kreowanie nowej jakości w nauce i badaniach we współpracy  
z otoczeniem. Samo kształcenie natomiast ma obejmować duŜy wybór kierunków, 
wzmocnionych nowymi treściami programowymi i przekazywanymi nowatorskimi 
metodami nauczania. Badania naukowe, które będą obejmowały tematy z obsza-
rów odpowiadającym potrzebom i problemom regionu, kraju, a takŜe świata, mają 
być realizowane róŜnymi metodami. Potencjał uczelni ma być wzmacniany przez 
uściślenie więzi z partnerami krajowymi i zagranicznymi9. 

 
 
 

2. Reklama i marketing w uczelniach wyŜszych 
 
 

Wśród wielu objaśnień pojęcia „marketing” warto zwrócić uwagę na definicję 
zaproponowaną przez amerykańskiego ekonomistę Philipa Kotlera10, według któ-
rego jest to nie tylko koncepcja powiązana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, 
ale takŜe jego społeczne zastosowanie11. Marketing określany jest jako proces 
społeczny i zarządczy, w wyniku którego konkretne podmioty otrzymują produkty 
spełniające ich oczekiwania przez tworzenie, oferowanie i wymianę innych 
posiadających wartość produktów12. Istotą marketingu jest z jednej strony sposób 
spojrzenia na rzeczywistość, z drugiej zaś – zespół instrumentów słuŜących do 
rozpoznawania potrzeb klientów.  

Bardzo waŜnym czynnikiem przewagi na rynku edukacyjnym są zasoby 
niematerialne, czyli m.in. potencjał naukowy uczelni, jej prestiŜ, a przede 
wszystkim wizerunek. Image

13
 według Domańskiego to stworzenie zamierzonego 

wizerunku firmy, który będzie stopniowo utrwalany w wyobraźni odbiorcy14. 
Efektywność wizerunkowa przejawia się w dobrej komunikacji między szkołą  

                                                           
9 http://www.arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?tpl=strategia2020 [dostęp: 02.02.2015]. 
10 http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/kotler_philip.aspx [dostęp: 23.12.2014]. 
11 Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, PWN, Warszawa 2007, s. 9. 
12 P. Kotler, cyt za: K.P. Mazur, Marketing usług edukacyjnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa 2001, s. 13. 
13 Image – z ang. wizerunek. Więcej na ten temat: G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku  

w biznesie i polityce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s. 4. 
14 Ibidem, s. 4; T. Domański, Księga marketingu. Praktyczny przewodnik dla menedŜerów i przed-

siębiorców, Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko 1994, s. 325. 
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a otoczeniem, co niewątpliwie pomaga w pozyskiwaniu studentów. Rosnąca kon-
kurencja na rynku edukacyjnym stała się podstawowym wyznacznikiem działań 
uczelni akademickich dotyczących nauki, badań i finansów. Określa to płaszczyznę 
konkurencji szkół, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Mowa tutaj o: kandy-
datach na studia, kadrze nauczającej, finansowaniu badań naukowych i działań 
statutowych, współpracy zagranicznej, sponsorach15. 

 
Tabela 1. Mocne strony uczelni wpływające na ich wizerunek 

Wyznacznik – 
mocne strony 

Przykładowe moŜliwości promowania atutów 

Historia Tradycja, przeszłość uczelni, okres funkcjonowania na rynku uczelnianym, 
realizowane projekty, realizowane badania, dorobek naukowy, wybitni absolwenci 

Lokalizacja PołoŜenie ośrodka akademickiego, dostępność komunikacyjna, ranga i wielkość uczelni 

Ludzie Kadra naukowo-dydaktyczna, eksperci zagraniczni i krajowi, studenci oraz absolwenci 

Oferta 
kształcenia 

Atrakcyjne kierunki studiów oraz specjalizacje (nowe, unikatowe), przedmioty 
prowadzone w róŜnych językach, moŜliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji 
podczas studiów; moŜliwość nauki w ramach programu Erasmus itp., moŜliwość 
uzyskania dyplomu dwóch współpracujących ze sobą uczelni, studia podyplomowe, 
szkolenia, kursy, wolontariat 

Inne 

Polityka ukierunkowana na studenta – organizacja studenckich kół naukowych, 
konferencji, bogata oferta stypendialna, moŜliwość nauki wielu języków obcych, 
dofinansowywania projektów i badań naukowych, rozbudowana infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna na terenie lub w bliskim sąsiedztwie uczelni 

Źródło: A. Pawłowska, Jaki jest wizerunek polskich szkół wyŜszych? Kampanie promocyjne uczelni, „Think” 
2013, nr 1, s. 33. 

 
Nadrzędne cele wyŜszych uczelni, które zostały określone w ustawie o szkol-

nictwie wyŜszym z 2005 r., to m.in.: kształcenie studentów w celu zdobywania  
i uzupełniania przez nich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy 
zawodowej, wychowywanie ich w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 
umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, a takŜe prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz tran-
sfer technologii do gospodarki, kształcenie i promowanie kadr naukowych i inne16. 
W szybko zmieniającej się rzeczywistości uczelnie powinny umieć reagować na te 
zmiany, kształcić studentów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego rynku 
pracy, a takŜe prowadzić i upowszechniać badania naukowe17.  
                                                           
15 Sponsoring (z ang. sponsor – poręczyciel, wnioskodawca czy protektor) zakłada w szczególności 
wzajemne relacje, świadczenia sponsora na rzecz sponsorowanego, przy czym sponsor wykorzystuje 
do swoich działań środki rzeczowe oraz pieniądze. W zamian za pomoc materialną sponsor oczekuje 
od sponsorowanego, Ŝe ten pomoŜe mu w realizacji takich celów jak promocja, reklama, komunikacja 
z zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem, budowanie image. NaleŜy tutaj brać pod uwagę, Ŝe 
sponsoring, to nie tylko konkretne działanie, ale teŜ elementy wchodzące w zakres public relations, 
które po zakończeniu się sponsoringu pełnią funkcję reklamy. Więcej na ten temat: L. Stecki, 
Sponsoring, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2000,  
s. 145. 
16 Ustawa o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365), http:// 
www.isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365 [dostęp: 15.12.2014]. 
17 J. Jóźwiak, R.Z. Morawski, Polskie szkolnictwo wyŜsze. Stan, uwarunkowania i perspektywy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 48. 
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Monika KrzyŜak podkreśla, Ŝe oferta usług edukacyjnych jest specyficzna  
i niematerialna, co oznacza, Ŝe powinna być nie tylko innowacyjna, ale takŜe 
budowana przez potencjał naukowy, prestiŜ, a przede wszystkim wizerunek uczelni 
wyŜszej18. Aby uczelnie były konkurencyjne, muszą mieć bogatą ofertę dydak-
tyczną, dopasowaną do rynku pracy, a takŜe podejmować róŜne działania 
promocyjne. Takie zabiegi wpłyną na zwiększenie wiedzy na jej temat, a w dalszej 
perspektywie – na wzrost liczby studentów19. W działaniach promocyjnych 
powinny być wykorzystywane róŜne instrumenty. WciąŜ rosnąca konkurencja na 
rynku edukacyjnym wymaga od uczelni pomysłowości i oryginalności. 

 
Tabela 2. Instrumenty promocji 

Instrumenty promocji Narzędzie sposobu przekazu informacji 

Reklama 
Banery, szyldy, ulotki, foldery, plakaty, plansze, spoty 
telewizyjne, filmy reklamowe, audycje, wkładki prasowe, 
ogłoszenia, artykuły, pocztówki, upominki firmowe 

Public relations 
Wyjazdy na sesje, sponsorowanie imprez, przyjęcia 
okolicznościowe, seminaria, relacje prasowe 

Marketing bezpośredni 
Strony internetowe, portale społecznościowe, przesyłki 
pocztowe, listy, katalogi, kalendarze 

SprzedaŜ osobista 
Przez agentów-pośredników, w miejscach atrakcyjnych 
turystycznie, w siedzibie firmy 

Inne rodzaje promocji uzupełniającej ZniŜki, konkursy, usługi dodatkowe, np. targi, wystawy 

Źródło: S. Kuśmierski, Marketing turystyczny regionu, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego  
w Kielcach, Kielce 2003, s. 13-14.  

 
Szkoły wyŜsze w coraz większym stopniu będą konkurować o studentów. 

Jednym z czynników, który moŜe wpłynąć na ich sukces, są działania mające na 
celu umocnienie ich pozycji na rynku edukacyjnym. Wśród wielu moŜliwości 
najwaŜniejsze wydają się procesy z zakresu PR, wzmacniające wizerunek danej 
jednostki. Umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem jest niezbędnym 
elementem realizacji strategii szkół wyŜszych20. 

 
 

                                                           
18 M. KrzyŜak, Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni, „Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2009, nr 2, s. 119. 
19 A. Pawłowska, Jaki jest wizerunek polskich szkół wyŜszych? Kampanie promocyjne uczelni, 
„Think” 2013, nr 1, s. 31. 
20 Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 1999, s. 179; Współczesne uwarunkowania reklamy i promocji, red. A.J. Kukała, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 128. 
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3. Marketingowe działania uczelni w opinii studentów  
 
 

Badania przeprowadzone wśród studentów (róŜnych kierunków i rodzajów 
studiów) czterech polskich uczelni i jednej niemieckiej miały na celu przedsta-
wienie działań marketingowych podejmowanych przez te jednostki. Zrealizowano 
je za pomocą ankiety on-line; uzyskano zwrot po 40 kwestionariuszy z kaŜdej 
szkoły. Uzyskane wyniki wystarczyły do sformułowania wniosków dotyczących 
działań marketingowych i wizerunkowych uczelni akademickich. 

W ankiecie przedstawiono wiele róŜnych form i rodzajów działań marketin-
gowych, spośród których badani mieli wybrać te, z którymi zetknęli się na swojej 
uczelni, mogli takŜe udzielić własnych odpowiedzi w pytaniach otwartych. 

 
 

3.1. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu 
 
Przy wyborze PWSZ w Elblągu respondenci najczęściej pod uwagę brali 

lokalizację (75%), ofertę uczelni oraz dostępne specjalizacje (53%). Sugerowali się 
takŜe opinią znajomych. Z kolei najmniej waŜne były dla nich następujące 
czynniki: duŜe wraŜenie podczas targów edukacyjnych lub/i dni otwartych (5%) 
oraz opinia rodziców (8%). 

Według badanych na wizerunek szkoły największy wpływ ma oferta kształcenia 
(73%), efektywność naukowa uczelni21 (65%), renoma (58%), dogodna lokalizacja 
(30%) oraz innowacyjność (30%).  

AŜ 93% respondentów z PWSZ w Elblągu spotkało się z róŜnymi rodzajami 
działań promocyjnych szkoły, głównie w formie: juwenaliów (88%), dni otwartych 
(58%), strony internetowej/fanpage’u (50%), konferencji (48%), banerów, bilbor-
dów, ulotek/plakatów/folderów – 45%. UwaŜają jednak, Ŝe takie działania powinny 
być podejmowane częściej. Z reklamą szkoły najczęściej zetknęli się w internecie 
oraz mediach lokalnych. Najrzadziej spotykają się z reklamą e-mailingową (3%)  
i targami pracy (15%).  

Według 73% ankietowanych PWSZ w Elblągu powinna poprawić działania  
w sferze promocji i PR. Proponują oni: podkreślić wysoki poziom kadry, nieza-
mykanie niektórych kierunków, nawiązanie współpracy z miastami (szkołami),  
z których pochodzą studenci, zwiększenie liczby konferencji, uzupełnienie oferty 
kształcenia o studia II stopnia, zwiększenie promocji szkoły wśród uczniów liceów 
i techników (spoty reklamowe, promocja nowych specjalności), większe zaangaŜo-
wanie lokalnych mediów w przekazywanie informacji o wydarzeniach dotyczących 
PWSZ. 

                                                           
21 Efektywność kształcenia (naukową) moŜna definiować jako stosunek zysku do kosztu poniesionego 
przez „wyprodukowanie” jednego absolwenta. Relacje mierzalna – wiedzy i umiejętności do kosztu 
uczelni, który musiała ponieść w czasie przekazania wiedzy studentowi. Więcej na ten temat:  
J. Mischke, Efektywność kształcenia, http://home.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/ Efektywnosc 
_ksztalcenia.pdf [dostęp: 06.03.2015]. 
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3.2. Politechnika Gdańska 
 
Respondenci uwaŜają, Ŝe na atrakcyjność uczelni wpływa efektywność nauko-

wa uczelni, oferta kierunków oraz prestiŜ wśród potencjalnych pracodawców. AŜ 
90% badanych wybrało tę uczelnię ze względu na własną ambicję, a innymi 
najczęściej podawanymi powodami były bogata oferta uczelni (78%) oraz chęć 
rozwijania własnych zainteresowań (60%).  

Prawie kaŜdy ankietowany (95%) spotkał się z reklamą uczelni. Główne dzia-
łania promocyjne Politechniki Gdańskiej polegają na organizowaniu: dni otwar-
tych, juwenaliów (zwanych na Politechnice technikaliami) oraz targów pracy 
(70%) – co waŜne, organizowane są one bardzo często. Reklamy uczelni najczęściej 
pojawiały się w internecie oraz mediach lokalnych, Ŝaden ze studentów natomiast 
nie widział ich w telewizji czy prasie. 

Większość (88%) respondentów nie dostrzega potrzeby poprawienia przez 
uczelnię polityki promocyjnej czy PR, jednak Ci, którzy taką potrzebę widzą, 
wskazują na konieczność poprawy stosunku wykładowców do studentów,  
a takŜe proponują zapoznawanie potencjalnych kandydatów z Ŝyciem akademickim, 
dawaniem im rad oraz wskazówek ułatwiających przygotowanie się do rozpoczęcia 
studiów. Zdaniem ankietowanych wizerunek Politechniki Gdańskiej jest utoŜsa-
miany z ofertą kształcenia, efektywnością naukową, renomą uczelni oraz średnimi 
zarobkami absolwentów. 

 
 

3.3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 
Wybierając olsztyńską uczelnię, większość (83%) respondentów kierowała się 

przede wszystkim lokalizacją, w dalszej kolejności – ofertą kształcenia (73%), 
własnymi ambicjami (40%), opinią znajomych (38%), wysokością opłat za studia 
(38%). Istotny był równieŜ prestiŜ uczelni wśród pracodawców (33%). Najmniej 
waŜnymi czynnikami były umiędzynarodowienie (5%) oraz kadra naukowa (5%). 
Według badanych na wizerunek tej uczelni wpływają przede wszystkim: oferta 
kształcenia (78%), dogodna lokalizacja (60%) oraz efektywność naukowa (60%). 

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kładą duŜy nacisk 
na promocję – spotkało się z nią aŜ 78% ankietowanych, przy czym takie 
przedsięwzięcia organizowane są raz w miesiącu (43%) i raz na rok (35%). 
Najbardziej znaną studentom formą promocji są juwenalia studenckie – słynna 
Kortowiada (63%), dni otwarte (53%) oraz fanpage/strona internetowa/ulotki itp. 
(38%). Jednak mimo ogromnych starań uczelni zdecydowana większość badanych 
(70%) uwaŜa, Ŝe działania te są niewystarczające. W szczególności naleŜałoby 

promować uniwersytet nie tylko w okresie wakacyjnym, ale i poza nim, zwiększyć 
liczbę reklam, bilbordów oraz przygotować dobre filmy promocyjne. 

Reklamy uczelni moŜna znaleźć przede wszystkim w internecie (73%) oraz 
mediach lokalnych (53%). Dni otwarte mają na celu przede wszystkim 
zaprezentowanie uczelni (88%) oraz panującej w niej atmosfery (38%).  
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3.4. Uniwersytet Gdański 
 
Respondenci związani z Uniwersytetem Gdańskim, wybierając uczelnię, kiero-

wali się: (w kolejności od najczęściej wybieranych odpowiedzi) lokalizacją, ofertą 
kierunków i specjalizacji, własnymi ambicjami, natomiast najmniejszą wagę 
przywiązywali do średnich zarobków wśród absolwentów (5%), duŜego wraŜenia 
po targach edukacyjnych lub/i dniach otwartych (5%) oraz współpracy z uczel-
niami zagranicznymi (5%). 

Zdaniem badanych na wizerunek uczelni największy wpływ mają: oferta 
kształcenia (76%) oraz jej renoma (47%), a najmniejszy – współpraca z zagranicą 
oraz promocja miasta, w którym znajduje się uczelnia.  

Większość ankietowanych (88%) miała do czynienia z róŜnymi rodzajami 
promocji uczelni, w szczególności podczas dni otwartych (68%), juwenaliów 
(59%) oraz za pośrednictwem ulotek (44%). Takie przedsięwzięcia promocyjne są 
jednak organizowane dość rzadko. Jedynie 7% respondentów miało styczność  
z wyjazdami zagranicznymi organizowanymi przez uczelnię, a tylko jedna osoba 
spotkała się z reklamą telewizyjną. Reklamę uczelni najczęściej widziano w in-
ternecie oraz mediach lokalnych, a dni otwarte organizowane przez uczelnię 
ankietowani postrzegają głównie jako źródło wiedzy o niej.  

Zdaniem 54% badanych komunikaty promocyjne poszerzają wiedzę o uczelni  
i aŜ 63% uwaŜa, Ŝe nie musi ona poprawiać swoich działań promocyjnych czy  
w zakresie PR. Według pozostałych 37% uniwersytet powinien skupić się na 
następujących elementach wizerunku i reklamy: zwiększeniu obszaru promocji (nie 
tylko w regionie), polepszeniu przejrzystości strony internetowej (unowocześnieniu 
materiałów reklamowych, zwiększeniu ich liczby), uatrakcyjnieniu strony interne-
towej, zwiększeniu obecności w mediach społecznościowych, utworzeniu forum 
wolnej wypowiedzi na temat waŜnych zagadnień. 

 
 
 

4. Szkolnictwo wyŜsze w Niemczech na przykładzie Fachhochschule 
w Stralsundzie 

 
 

Niemiecki sektor szkolnictwa wyŜszego obejmuje 380 uczelni akademickich, na 
który składa się 216 szkół wyŜszych zawodowych tzw. Fachhochschulen – ok. 100 
uniwersytetów (Universitäten), 55 akademii artystycznych i muzycznych 
(Kunsthochschulen). W Niemczech działają takŜe Verwaltungsfachhochschulen (8) 
– szkoły administracji publicznej oraz pewien rodzaj zawodowej szkoły 
prowadzonej przez niektóre landy – Berufsakademien. Zwraca uwagę fakt, Ŝe 
nauka na wielu kierunkach odbywa się w języku angielskim, a wyŜsze szkoły zawo-
dowe koncentrują się główne na przygotowaniu studenta do wykonywania zawodu 
– oferując kierunki z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych.  

Jedną ze szkół jest Fachhochschule w Stralsundzie – niemiecki odpowiednik 
wyŜszej szkoły zawodowej. Fachhochschule wprowadzono na przełomie lat 70.  
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i w krótkim czasie przyjęła się ona w systemie szkolnictwa wyŜszego w Niem-
czech22. Cechą charakterystyczną tego rodzaju szkoły, tak jak i polskich szkół 
zawodowych, jest edukacja zorientowana na naukę umiejętności praktycznych. 
Szkoła wyŜsza w Stralsundzie ma bardzo róŜnorodną i ciekawą ofertę kształcenia, 
daje teŜ moŜliwość uczestniczenia w projektach badawczych oraz załoŜenia 
własnych stowarzyszeń projektowych.  

Jedną z największych imprez promocyjnych organizowanych przy Fachhoch-
schule jest Stralsunder Unternehmens-, Praktikanten i Absolventenbörse (SUPA), 
czyli targi pracy. Organizowane są one co dwa lata i są jednymi z największych na 
obszarze kraju związkowego Mecklemburg Vorpommern. Tego typu imprezy/ 
/przedsięwzięcia stanowią waŜny element marketingu internetowego, który jest 
utrwalany równieŜ poprzez konferencje IT związane z bezpieczeństwem z perspek-
tywy naukowców i firm23. Co miesiąc teŜ przeprowadzane są małe akcje 
promocyjne, np. wykłady z róŜnych obszarów przemysłu i nauki. Oprócz tego 
studenci mogą uczestniczyć w róŜnych wydarzeniach. Biuro doradztwa uczelni  
w Stralsundzie organizuje seminaria i wykłady, w których moŜe wziąć udział 
kaŜdy student. Doświadczenie zawodowe studenci mogą zdobyć we współpracy  
z firmami regionalnymi i międzynarodowymi.  

Prawie wszyscy ankietowani (95%) uwaŜają, Ŝe zainteresowanie uczelniami 
wyŜszymi wśród potencjalnych studentów jest zdecydowanie duŜe (40%) oraz 
raczej duŜe (55%), a najwaŜniejszymi aspektami, którymi kierują się przy wyborze 
uczelni, są własne ambicje (60%) oraz kadra akademicka (55%). Badani studenci 
kierowali się takŜe chęcią rozwijania własnych zainteresowań (50%), lokalizacją 
(45%) oraz ofertą kształcenia (30%), odkładając na dalszy plan opinie rodziców 
(15%) oraz promocję uczelni (5%).  

Uczelnia aktywnie zajmuje się promowaniem swojej oferty – spotkało się z tym 
aŜ 90% ankietowanych, najczęściej poprzez konferencje (65%), reklamy bilbor-
dowe (60%) oraz strony internetowe/fanpage (60%). Brakuje jednak współpracy  
z pracodawcami (10%) oraz reklam drukowanych (5%). Uczelnia dba o swój wize-
runek, organizując takie przedsięwzięcia raz (40%) lub nawet kilka razy (35%)  
w miesiącu. AŜ 60% respondentów uwaŜa, Ŝe szkoła nie musi poprawiać swoich 
strategii PR-owych, choć pozostałe 40% jest zdania, Ŝe powinna poprawić swoją 
stronę internetową, a takŜe organizować więcej akcji o charakterze międzynaro-
dowym, takich jak wymiany studenckie, i reklamować się za granicą.  

 
 
 

Podsumowanie i wnioski 
 
 
Nadrzędnym celem kaŜdej organizacji, takŜe szkoły wyŜszej, powinno być 

świadczenie wysokiej jakości usług, spełnienie oczekiwań klienta oraz utrzymanie 
                                                           
22 http://www.euroeducation.net/prof/germanco.htm [dostęp: 28.12.2014]. 
23 http://it-sicherheitskonferenz.de/ [dostęp: 28.12.2014]. 
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wysokiej, konkurencyjnej pozycji na rynku. Wymaga to dostosowania szkolnictwa 
do nowoczesnych trendów oraz wdroŜenia zmian odpowiadających współczes-
ności. Wyzwaniem dla kaŜdej szkoły wyŜszej jest nieustanne dbanie o stworzenie 
indywidualnego symbolu, zauwaŜanego i z nią kojarzonego, co jednocześnie 
stanowi próbę dla innych elementów reputacji oraz toŜsamości, które przekładają 
się na wizerunek danej szkoły. Uczelnie, które są stosunkowo młode, stoją przed 
bardzo trudnym zadaniem wykształcenia młodzieŜy pod kątem wymagającego 
rynku pracy oraz wypromowania samych siebie na rynku usług edukacyjnych.  

Analizując literaturę przedmiotu oraz wyniki badań ankietowych, moŜna sfor-
mułować następujące wnioski: 
1. Najistotniejsze czynniki, które decydują o konkurencyjności uczelni wyŜszych  

z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, to według badanych: 
lokalizacja (21%), oferta kształcenia (19%), ambicje studenta (13%), chęć 
rozwijania własnych zainteresowań (12%), opinia znajomych (11%).  

2. Ankietowani związani ze swoimi szkołami uwaŜają, Ŝe wizerunek uczelni 
powinien być rozpatrywany pod kątem poszczególnych elementów. Według 
badanych z PWSZ w Elblągu do tych składowych naleŜą: oferta kształcenia, 
efektywność naukowa uczelni, renoma oraz dogodna lokalizacja. Studenci 
Politechniki Gdańskiej wizerunek utoŜsamiają z własnymi ambicjami, ofertą 
kształcenia, chęcią rozwijania własnych zainteresowań oraz lokalizacją. 
Ankietowani z Uniwersytetu Gdańskiego uznali, Ŝe wizerunek najczęściej 
powiązany jest z: lokalizacją, ofertą kształcenia i dostępnymi specjalizacjami 
oraz chęcią rozwijania własnych zainteresowań. Dla respondentów studiujących 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na wizerunek składają się dogodna 
lokalizacja, oferta kształcenia oraz moŜliwość rozwijania własnych zainte-
resowań.  

3. Opinie studentów na temat działań promocyjnych wybranych szkół są bardzo 
pozytywne. Jeśli chodzi o PWSZ w Elblągu, chwalą oni organizację juwenaliów 
(88%), dni otwartych (58%), konferencji (48%) i działalność kół naukowych. 
Szkoła powinna jednak poprawić działalność reklamową, szczególnie w mass 
mediach. Studenci Politechniki Gdańskiej najbardziej zauwaŜają promocję 
uczelni podczas dni otwartych (95%), juwenaliów (75%), targów pracy (70%) 
oraz poprzez działalność kół naukowych (53%), słabiej oceniają jednak stosunek 
wykładowców do studentów. Ankietowani z Uniwersytetu Gdańskiego najwyŜej 
spośród narzędzi promocji uczelni ocenili dni otwarte (69%), juwenalia (59%), 
wydawane foldery (44%), targi pracy (39%), targi szkół wyŜszych (37%), 
działalność kół naukowych (37%), reklamy: bannerowe (34%), w mediach 
społecznościowych (32%), konferencje (32%), reklamy billbordowe (24%), 
prasowe (24%), współpracę uczelni z przedsiębiorstwami (20%), reklamy 
radiowe (17%), festiwale, warsztaty i szkolenia (15%). Postulowali zmianę 
strony internetowej. Z kolei studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie ocenili najwyŜej juwenalia (63%), dni otwarte (53%) oraz foldery 
promocyjne (38%); według ankietowanych dobrą reklamą byłby film krótko-
metraŜowy o działalności uczelni.  
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4. Jednym z istotniejszych elementów wizerunkowych, decydującym o prestiŜu 
uczelni, są jej absolwenci odnoszący sukcesy zawodowe. Opinia byłych 
studentów jest bardzo istotna, jest ona równieŜ jednym z elementów marketingu. 
Wizerunek uczelni zaleŜy takŜe od prowadzonych akcji promocyjnych. Te, 
pozytywnie odbierane przez otoczenie, z pewnością wpłyną na ugruntowanie jej 
pozycji.  

5. Uwarunkowania rynku edukacyjnego sprawiają, Ŝe szkoły wyŜsze muszą korzy-
stać z dobrych wzorców innych szkół. Za taką moŜna uznać niemiecką uczelnię 
Fachhochschule w Stralsundzie, której celem jest wyposaŜenie studentów  
w wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodo-
wej. Jej władze dbają równieŜ o wizerunek szkoły. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe 
uczelnia w Stralsundzie jako uczelnia niepubliczna finansowana jest inaczej niŜ 
państwowe uczelnie w Polsce. Dlatego działania marketingowe w niej prowa-
dzone róŜnią się w porównaniu z polskimi stopniem zaawansowania.  

WyŜej opisane tendencje, uwarunkowania i charakterystyka wybranych szkół 
wyŜszych potwierdzają, jak waŜną rolę odgrywają działania marketingowe oraz 
słuŜące budowaniu dobrego wizerunku. Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza 
sprawia, Ŝe uczelnie muszą podkreślać swoje atuty konkurencyjne wobec innych 
jednostek. Rola działalności PR w uczelniach wyŜszych – zwłaszcza w trudnych 
warunkach społecznych i ekonomicznych – jest niekwestionowana. 
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DETERMINANTS OF HIGHER EDUCATION AND MARKETING ACTIVITY 

OF UNIVERSITIES 

 
Abstract: In Poland, as in many European countries, public opinion attaches great importance to the 

activities which reform the educational system, in order to adapt it to the current socio-economic 

needs. The concept of "strategy" also applies to higher education, whose main objective is to improve 

the quality of education, scientific research and relations between higher education institutions and 

the economic and social environment. The paper presents a strategy for the development of higher 

education. The purpose of this article is to present the opinion of respondents from selected 

universities (four Polish and one foreign) about marketing activities of these institutions. 

In the article, trends, conditions and characteristics of higher education which are presented, 

confirms the importance of marketing and branding activities. According to the respondents the most 

important factors that determine the competitiveness of universities from Warmian and Masurian 

Voivodeship are location (21%), education services (19%), ambitions of the student (13%), a wil-

lingness to develop own interests (12%) and opinion of friends (11%). The respondents also believe 

that the image of the university should be considered regarding individual components. In each of the 

institutions where survey was conducted, respondents pointed out degree courses, scientific 

efficiency, reputation and transport connections. 



 

Henryk Gawroński 
 

GOSPODAROWANIE  GMINNYMI  ZASOBAMI  
MIESZKANIOWYMI 

Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli,  

w szczególności przeciwdziałają bezdomności i wspierają rozwój budownictwa socjalnego. Gmina 

została wskazana w ustawach jako właściwa jednostka do tworzenia warunków do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Oznacza to, Ŝe musi zapewnić lokale mieszkalne 

na wynajem, lokale socjalne albo pomieszczenia tymczasowe osobom eksmitowanym oraz schroniska 

i noclegownie dla osób zagroŜonych bezdomnością. 

Wskazanie gminy jako właściwej jednostki do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszka-

niowych wspólnoty samorządowej wydaje się problematyczne ze względu na duŜe zróŜnicowanie 

potencjału ekonomicznego, społecznego i organizacyjnego gmin w Polsce. 

Celem niniejszego artykułu jest diagnoza i ocena funkcjonowania systemu gminnych zasobów 

mieszkaniowych w Polsce. W artykule dokonano identyfikacji gminnego zasobu mieszkaniowego  

z charakterystyką Funduszu Dopłat jako rządowego programu wsparcia gmin w przedmiotowym 

zakresie. Przeanalizowano teŜ zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem umowy najmu, warunków jej wypowiedzenia oraz eksmisji z zajmowanego 

lokalu mieszkalnego. 

W pracy przestudiowano liczne źródła prawa regulujące omawianą kwestię, wykorzystano dane licz-

bowe o mieszkalnictwie w latach 2010–2012 gromadzone przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 

informacje o gospodarce mieszkaniowej i komunalnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 

dane Banku Gospodarstwa Krajowego.  

 
 

 
Wprowadzenie 

 
 
Gmina została wskazana w ustawach jako właściwa jednostka do tworzenia 

warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.  
W ramach zadań własnych gminy są zobowiązane zapewnić: 
• potrzeby mieszkaniowe osób o niŜszych dochodach, poprzez „tani” najem lokali; 
• lokale socjalne orzeczone w wyrokach o eksmisję; 
• zakwaterowanie tymczasowe w schroniskach, noclegowniach lub innych 

miejscach; 
• zakwaterowanie tymczasowe w przypadku zdarzeń losowych (powódź, poŜar); 
• lokale zamienne w przypadku przekwaterowań w związku z koniecznością 

wyburzenia budynków mieszkalnych ze względu na ich stan techniczny lub 
realizacje innych inwestycji.  

Z powyŜszego wynika, Ŝe gminy, co do zasady, zobowiązane są do zapewnienia 
moŜliwości zamieszkania w godnych warunkach swoim mieszkańcom. Istota 
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problemu tkwi w tym, Ŝe po stronie gminy spoczywa obowiązek zapewnienia 
„dachu nad głową” kaŜdej osobie. 

Celem niniejszego artykułu jest diagnoza i ocena funkcjonowania systemu 
gospodarki mieszkaniowej w gminach. W artykule przeanalizowano podstawy 
prawne systemu, zidentyfikowano gminny zasób mieszkaniowy, zasady gospoda-
rowania tym zasobem ze szczególnym uwzględnieniem umowy najmu, warunków 
jej wypowiedzenia oraz eksmisji z zajmowanego lokalu mieszkalnego.  

 
 
 

1. Podstawy prawne komunalnej gospodarki mieszkaniowej 
 
 

Podstawę do zaspokojenia i ochrony praw mieszkaniowych obywateli stanowi 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (RP), która w art. 75 ust. 1 i 2 stanowi: 
„Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszka-
niowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają 
rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do 
uzyskania własnego mieszkania. Ochronę praw lokatorów określa ustawa”1. 

Konkretyzację obowiązków gminy w tym zakresie określa art. 7 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2, z którego wynika, Ŝe 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań własnych gminy,  
a zadania własne obejmują w szczególności m.in. sprawy gminnego budownictwa 
mieszkaniowego.  

Przepisy ustawy systemowej3, będącej konkretyzacją obowiązków władz 
publicznych wynikających z Konstytucji RP, wykluczają eksmisję na bruk poprzez 
przyznanie kaŜdemu eksmitowanemu co najmniej lokalu socjalnego – jeśli tak 
orzeknie sąd, albo pomieszczenia tymczasowego – jeśli sąd w wyroku eksmisyj-
nym nie przyznał prawa do lokalu socjalnego. Ustawa ta, odpowiednio w art. 4, 20, 
22 stanowi, Ŝe: 
• tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samo-

rządowej naleŜy do zadań własnych gminy; 
• gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale 

socjalne i lokale zamienne, a takŜe zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodar-
stw domowych o niskich dochodach, wykorzystując w tym celu mieszkaniowy 
zasób gminy lub wykonując te zadania w inny sposób; 

• gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budŜetu państwa na wyŜej wymienione 
cele;  

• w celu realizacji wyŜej wymienionych zadań gmina moŜe tworzyć i posiadać 
zasób mieszkaniowy;  

                                                           
1 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594). 
3 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie kodeksu cywilnego [Dz.U. 2014 , poz. 150, t.j. (dalej: u.o.p.l.)]. 
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• lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych  
i lokali przeznaczonych na wynajem na czas trwania stosunku pracy, mogą być 
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony; 

• w celu wykonywania wyŜej wymienionych zadań gmina moŜe takŜe wynajmo-
wać lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodar-
stwa domowe osiągają niski dochód, pobierając przy tym od podnajemców 
czynsz niŜszy niŜ ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu;  

• z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na 
wynajem jako lokale socjalne, a umowę najmu w tym przypadku zawiera się na 
czas oznaczony. 

Problem odpowiedzialności gmin za zapewnienie „dachu nad głową” i ewentu-
alnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu zwiększył się jeszcze  
w 2011 r., gdy z dniem 16 listopada 2011 r. zaczęły obowiązywać przepisy, na 
mocy których ustawodawca nałoŜył na gminy obowiązek utworzenia zasobu 
pomieszczeń tymczasowych, które gminy mają obowiązek wskazać na wniosek 
komornika przeprowadzającego eksmisję dłuŜnika nieuprawnionego do otrzymania 
lokalu socjalnego4.  

Do umów najmu lokali mieszkalnych, w tym z mieszkaniowego zasobu gminy, 
mają zastosowania przepisy dotyczące najmu i dzierŜawy określone w Kodeksie 
cywilnym5. 

Kwestie zarządzania nieruchomościami, w tym nieruchomościami mieszkanio-
wymi, podlegają równieŜ regulacjom prawa i polegają na podejmowaniu decyzji  
i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności6: 
• zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 
• zapewnienie bezpieczeństwa uŜytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 
• zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej; 
• bieŜące administrowanie nieruchomością; 
• utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przezna-

czeniem; 
• uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. 

 
 

                                                           
4 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. Nr 224, poz. 1342). 
5 Art. 659-692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz.U. 2014, poz. 121, z późn. 
zm., t.j.). 
6 Art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010  
Nr 102, poz. 651, t.j.). 
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2. Identyfikacja mieszkaniowego zasobu gminy 
 
 
Ustawa nie określa źródeł i sposobów pozyskiwania mieszkaniowego zasobu 

gminy. Określa jedynie zasady gospodarowania tym zasobem oraz ochronę praw 
lokatorów tych zasobów. W praktyce pozyskiwanie lokali polega na: 
• budowie przez gminę budynków mieszkalnych;  
• kupnie budynków lub lokali; 
• adaptacji budynków dotychczas wykorzystywanych na inne cele, np. bursy 

szkolne; 
• adaptacji budynków przejmowanych od innych zarządców (np. budynki poko-

szarowe, w związku z likwidacją jednostek wojskowych czy tzw. hotele 
robotnicze);  

• zawieraniu umów z towarzystwami budownictwa społecznego (TBS) w sprawie 
partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych lub nieodpłatnego 
udostępniania gruntów gminy w zamian za udostępnianie lokali mieszkalnych 
dla potrzeb gminy;  

• zawieranie umów najmu lokali w celu podnajmowania ich innym osobom, by 
wywiązać się z realizacji obowiązku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
swojej społeczności, przy czym gmina moŜe pobierać czynsz niŜszy niŜ ten, 
który sama opłaca właścicielowi lokalu.  

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi kilka kategorii lokali, mianowicie: 
• lokale – naleŜy przez to rozumieć lokal słuŜący do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych poprzez wynajem gospodarstwom domowym o niŜszych 
dochodach, zgodnie z zasadami określonymi przez radę gminy (art. 21 u.o.p.l.), 
a takŜe lokal będący pracownią słuŜącą twórcy do prowadzenia działalności  
w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszcze-
nie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, np. znajdujące się w budyn-
kach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub  
w innych budynkach słuŜących do celów turystycznych lub wypoczynkowych; 
w tej grupie lokali, gmina moŜe wydzielić lokale mieszkaniowe o charakterze 
słuŜbowym, przeznaczone do wynajmowania pracownikom samorządowym na 
czas trwania stosunku pracy; 

• lokale socjalne – naleŜy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze 
względu na wyposaŜenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi 
przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie moŜe być 
mniejsza niŜ 5 m2 (dla gospodarstwa jednoosobowego – 10 m2), przy czym lokal 
ten moŜe mieć obniŜony standard; lokale socjalne przeznaczone są w szcze-
gólności na zakwaterowanie osób eksmitowanych z lokali (patrz punkt wyŜej), 
lokali prywatnych i spółdzielni mieszkaniowych; 

• pomieszczenia tymczasowe – naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie nadające 
się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do 
ustępu, nawet gdyby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie 
naturalne i elektryczne, moŜliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody 
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budowlane oraz zapewniające moŜliwość zainstalowania urządzenia do gotowa-
nia posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną 
osobę i w miarę moŜności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejsco-
wości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane; lokale te 
przeznaczone są do najmu na okres od 1 do 6 miesięcy dla osób, wobec których 
wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono 
obowiązek opróŜnienia dotychczasowego lokalu, bez prawa do lokalu socjal-
nego (art. 25a-25e u.o.p.l.); 

• lokale zamienne – naleŜy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej 
miejscowości, w której jest połoŜony lokal dotychczasowy, wyposaŜony w co 
najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposaŜony lokal uŜywany 
dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas uŜywanym; 
warunek ten uznaje się za spełniony, jeŜeli na członka gospodarstwa domowego 
przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa 
jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni; lokale te przeznaczone są na zakwa-
terowanie tymczasowe w szczególności w przypadku konieczności czasowego 
opróŜnienia lokalu ze względu na jego remont, którego zakres uniemoŜliwia 
zamieszkiwanie w tym lokalu;  

• schroniska i inne placówki zapewniające miejsca noclegowe, w szczególności 
placówki tworzone na podstawie ustawy o pomocy społecznej7; 

• mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych, o których mowa  
w odrębnej ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia 
lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych8. 

Prawie 50% zasobu mieszkaniowego gmin stanowią lokale w budynkach 
wybudowanych przed 1945 r., w tym prawie 30% w budynkach sprzed 1918 r. 
Struktura tych zasobów pod względem daty budowy jest zróŜnicowana prze-
strzennie. W województwach zachodnich i południowo-zachodnich, a przede 
wszystkim w województwach: dolnośląskim, lubuskim i opolskim, jest znacznie 
więcej lokali w starych budynkach, wybudowanych przed 1945 r. niŜ w wojewódz-
twach środkowej i wschodniej Polski9.  

Badania Instytutu Rozwoju Miast (IRM) realizowane cyklicznie na zlecenie 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wskazują, Ŝe10: 
• skala budownictwa komunalnego na tle budownictwa mieszkaniowego ogółem 

(syntetyczne dane przedstawiono w tab. 1) utrzymuje się na niezmiennie niskim 
poziomie, bo w latach 2007-2012 w gminach oddano łącznie do eksploatacji 
tylko 17,8 tys. lokali mieszkalnych zwiększających mieszkaniowe zasoby gmin, 

                                                           
7 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013, poz. 182, t.j.). 
8 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.). 
9 H. Zaniewska, M. Thiel, Mieszkaniowe obszary problemowe w Polsce – identyfikacja cech 

architektoniczno-przestrzennych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009. 
10 Informacja o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu (odpowiednio) za lata 2010, 2011, 2012, 
Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011-2013. Informacje dostępne na stronie: http://www.mir.gov.pl/ 
budownictwo/mieszkalnictwo/gospodarka_mieszkaniowa_i_komunalna/informacje_o_mieszkalnictwie/ 
strony/start.aspx.  
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co stanowiło w poszczególnych latach zaledwie od 1,57% do 2,63% ogólnej 
liczby mieszkań oddawanych do uŜytku; 

• średnie stawki czynszu w zasobach komunalnych i opłat eksploatacyjnych nie 
pozwalają na prowadzenie wystarczających procesów odtworzeniowych zaso-
bów mieszkaniowych, chociaŜ w niektórych miastach wadze lokalne rozpoczęły 
proces urealnienia czynszów, wprowadzając system punktowy, powiązany ze 
standardem mieszkań; paradoksalnie w niektórych miastach, które mają bardzo 
zły stan zasobów, średnie wpływy z opłat czynszowych spadły po wprowadze-
niu tego systemu; 

• przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań komunalnych wynosiła ok. 40 m2, 
przy ponad 60 m2 przeciętnej powierzchni mieszkań oddawanych do uŜytko-
wania. 
 

Tabela 1. Mieszkania oddane do uŜytku w latach 2007-2012 (w tys. mieszkań) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mieszkania oddane do uŜytku ogółem 133,8 165,2 160,0 135,8 130,9 152,5 
Lokale mieszkalne w zasobach 
komunalnych 

2,5 2,7 4,2 3,5 2,5 2,4 

Udział budownictwa lokali 
komunalnych w mieszkaniach ogółem 
(w %) 

1,87 1,63 2,63 2,58 1,91 1,57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu (odpowiednio) za 

lata 2010, 2011, 2012, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011-2013. 

 
Ponadto według IRM gminy nadal borykają się z problemem dotyczącym stanu 

własnych zasobów mieszkaniowych. Są to mieszkania najczęściej o niskim stan-
dardzie technicznym. Brakuje lokali socjalnych dla osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji Ŝyciowej, jak równieŜ dla osób eksmitowanych w wyniku wyroków 
sądowych.  

Z danych oszacowanych przez ministerstwo właściwe w zakresie budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej11, przygotowanych w 2012 r. dla 
Komisji Infrastruktury Sejmu RP wynika, Ŝe:  
• w 2011 r. liczba lokali w mieszkaniowych zasobach gminnych w porównaniu  

z 2009 r. zmniejszyła się o ok. 7,1%, tj. z 1,1 mln lokali mieszkalnych do 987,3 
tys. lokali; 

• zapotrzebowanie na lokale mieszkalne gminne w skali kraju jest relatywnie stałe 
i wynosi ok. 135 tys. lokali; zmienia się jednak struktura tego zapotrzebowania, 
tj. zmniejsza się liczba osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego na czas 
nieoznaczony, a rośnie liczba oczekujących na najem lokalu socjalnego, w tym 
przede wszystkim osób eksmitowanych z poprzednich zasobów;  

                                                           
11 Od 27 listopada 2013 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (poprzednio Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesie-
nia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2013, poz. 1390). 
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• w 2011 r. na najem lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy na 
czas nieoznaczony oczekiwało ok. 56,1 tys. gospodarstw domowych, a na najem 
lokalu socjalnego ok. 79 tys. gospodarstw, w tym ok. 61,3 tys. w wyniku 
eksmisji z poprzedniego lokalu;  

• rotacja (odzyskiwanie lokali w wyniku „naturalnego ruchu”) w zasobach 
mieszkaniowych gmin rocznie następuje w ok. 3% wszystkich lokali; najczęściej 
dotyczy osób wstępujących w umowę najmu po śmierci głównego najemcy. 

Mieszkaniowe zasoby gmin ulegają zmniejszeniu z powodu działań prywatyza-
cyjnych (sprzedaŜ lokali dotychczasowym najemcom) i reprywatyzacyjnych (zwrot 
lokali dawnym właścicielom) oraz wyłączenia z eksploatacji w następstwie złego 
stanu technicznego, co dodatkowo ograniczyło moŜliwości samorządów gminnych 
w zakresie prowadzenia elastycznej lokalnej polityki mieszkaniowej.  

Jednocześnie gminy posiadają znikomy odzysk lokali mieszkalnych, a jeśli juŜ 
to się zdarzy, to lokale te są na ogół w złym stanie technicznym. Przyczyny 
znikomego odzysku lokali leŜą głównie po stronie systemowej, a w szczególności: 
• w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstę-

pują: małŜonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współ-
małŜonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń 
alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym 
poŜyciu z najemcą; osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, 
jeŜeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci12, co 
prowadzi zazwyczaj do przechodzenia najmu z pokolenia na pokolenie; 

• stosunek najmu wygasa dopiero w razie braku wyŜej wymienionych osób; 
• wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowych zasobów gminy jest co 

prawda obwarowane niskimi dochodami rodziny najemcy, ale obowiązek zawar-
cia umowy na czas nieokreślony powoduje, Ŝe nawet w przypadku znacznej 
poprawy warunków materialnych rodziny osoby te pozostają najemcami,  
a jedynie wzrasta ich zainteresowanie preferencyjnym wykupem lokalu, co  
w konsekwencji prowadzi do jego prywatyzacji po cenach znacznie odbiega-
jących od cen rynkowych; 

• wypowiedzenie umowy najmu jest moŜliwe tylko i wyłącznie w sytuacjach 
określonych prawem, co znacznie ogranicza prawo własności lokalu; 

• zgodnie z definicją lokalu zawartą w art. 2 ust.1 pkt 4 u.o.p.l. (inna niŜ  
w ustawie o własności lokali13) lokal nie musi być samodzielny, co w konsek-
wencji oznacza, Ŝe lokator, aby był chroniony, nie musi wynajmować lokalu 
będącego odrębną nieruchomością – chronionymi przez ustawę są więc równieŜ 
podnajemcy, współnajemcy (współlokatorzy) i sublokatorzy. 

Oceniając funkcjonowanie systemu umów najmu lokali, naleŜy stwierdzić, Ŝe 
brakuje rozwiązań prawnych stwarzających moŜliwość weryfikacji umów najmu 
lokali zawartych na czas nieoznaczony. Pogarsza się stan techniczny budynków, co 
powoduje zwiększenie liczby lokali niezagospodarowanych, przeznaczonych do 

                                                           
12 Art. 691. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121, z późn. zm., t.j.). 
13 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2000 Nr 80, poz. 903 z późń. zm., t.j.). 
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modernizacji lub remontu. Rosnące zadłuŜenie najemców lokali mieszkalnych  
i uŜytkowych ogranicza wielkość wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych. 
Ograniczone są moŜliwości weryfikacji spełniania kryteriów uprawniających do 
zajmowania lokalu mieszkalnego w zasobie gminy.  
 
 
 
3. Fundusz Dopłat – rządowy program wsparcia budownictwa 
socjalnego  
 
 

Fundusz Dopłat to rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego, 
utworzony na podstawie właściwej ustawy14. Program ten jest skierowany do 
podmiotów realizujących przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, a takŜe noclegowni i domów dla bezdomnych. 
Z Funduszu Dopłat współfinansowane mogą być przedsięwzięcia polegających na:  
• budowie budynków;  
• budowie budynków z udziałem TBS; 
• zmianie sposobu uŜytkowania;  
• kupnie lokali; 
• remoncie lub przebudowie budynków i lokali; 
• tworzeniu noclegowni i domów dla bezdomnych.  

O finansowe wsparcie mogą ubiegać się zatem gminy, TBS-y i inne organi-
zacje, w tym organizacje poŜytku publicznego, które podjęły się tworzenia zasobu 
lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz noclegowni i domów dla bezdomnych. 

Towarzystwa budownictwa społecznego stanowią instytucjonalne formy zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, których wysokość 
dochodów nie uprawnia do najmu lokalu komunalnego, a jednocześnie osiągane 
dochody nie pozwalają na zakup lub najem lokalu na rynku nieruchomości. Ich 
celem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób  
o średnich dochodach. Mogą działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, spółki akcyjnej albo spółdzielni osób prawnych. Stawki czynszu ustalane są 
przez wewnętrzne uchwały podmiotu tworzącego TBS (spółki lub spółdzielni). 
Maksymalna wartość czynszu nie moŜe przekroczyć w skali roku 4% wartości 
odtworzeniowej lokalu w rozumieniu przepisów u.o.p.l.15 

Dysponentem Funduszu Dopłat jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), 
któremu powierzono obsługę programu. W ramach tego programu BGK udziela 
finansowego wsparcia w postaci preferencyjnego kredytu na wniosek złoŜony 
przez inwestora, którym najczęściej jest gmina, ale moŜe nim być takŜe inny 

                                                           
14 Art. 5 ustawy z 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych  
o stałej stopie procentowej (Dz. U. 2014, poz. 711, t.j.). 
15 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego (Dz.U. 2013, poz. 255, t.j.). 
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podmiot realizujący przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, a takŜe noclegowni i domów dla bezdomnych.  

Z kwoty przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia, wynikającej  
z planu finansowego Funduszu na dany rok, wyodrębnia się dwie równe części 
przeznaczone na udzielanie finansowego wsparcia w kaŜdym półroczu tego roku. 
Bank Gospodarstwa Krajowego podaje w informacji kwoty przypadające do 
podziału w kaŜdym półroczu, a w odrębnym komunikacie podaje do wiadomości 
wykaz złoŜonych wniosków spełniających wymagania, o których mowa w rozpo-
rządzeniach wymienionych w dalszej części tego artykułu.  

Według informacji BGK nr 1/2014 (z 25 czerwca 2014 r.) kwota przeznaczona 
na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2014 r. wynosi 113,8 mln zł. Na 
przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złoŜone w BGK 
w okresie 1-31 marca 2014 r., przypada kwota 56,9 mln zł, z czego16: 
• na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale 

socjalne i mieszkania chronione: 53 444 570,02 zł; 
• na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają nocle-

gownie i domy dla bezdomnych: 3 458 690,09 zł. 

Natomiast w komunikacie nr 1/2014 (z 30 czerwca 2014 r.) BGK poinfor-
mował, Ŝe przyjął 76 wniosków gmin o współfinansowanie przedsięwzięć 
polegających na budowie budynków, budowie budynków z udziałem TBS, zmianie 
sposobu uŜytkowania, kupnie lokali albo remoncie lub przebudowie budynków  
i lokali, a takŜe trzy wnioski gmin o finansowe wsparcie tworzenia noclegowni  
i domów dla bezdomnych. 

Według informacji na drugie półrocze nr 2/2014 (z 16 lipca 2014 r.) w drugiej 
połowie 2014 r. na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków, które 
zostały złoŜone w okresie 1-30 września 2014 r., przypadła kwota 61 391 582,49 zł, 
z czego: 
• na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale 

socjalne i mieszkania chronione: 60 793 228,56 zł; 
• na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają 

noclegownie i domy dla bezdomnych: 598 353,93 zł. 
 

Z kolei w komunikacie nr 2/2014 (z 30 grudnia 2014 r.) BGK poinformował, Ŝe 
przyjął 49 wniosków (w tym 48 od gmin i jeden od Stowarzyszenia „Caritas” 
Diecezji Kieleckiej) o finansowe wsparcie tworzenia zasobu lokali socjalnych  
i mieszkań chronionych oraz jeden wniosek o finansowe wsparcie tworzenia 
noclegowni i domów dla bezdomnych. 

Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia są przyjmowane przez BGK dwa 
razy w roku: od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września kaŜdego roku; BGK zwraca 
bez rozpatrzenia wniosek złoŜony z naruszeniem tych terminów albo dotyczący 
przedsięwzięcia niespełniającego warunków określonych w ustawie17 do uzyskania 

                                                           
16 www.bgk.com.pl/informacje-i-komunikaty-dotyczace-programu-budownictwa-socjalnego [dostęp: 
13.01.2015]. 
17 Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 251, poz. 1844 ze zm.). 
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wsparcia oraz w niŜej wymienionych odpowiednich rozporządzeniach wykonaw-
czych. Szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków  
o udzielenie finansowego wsparcia odpowiednio regulują: 
• na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych – 
rozporządzenie ministra infrastruktury18; 

• na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych – rozporządzenie ministra 
pracy i polityki społecznej19. 

Treści regulacje wyŜej wymienionych rozporządzeń w znacznym stopniu 
pokrywają się, z tym Ŝe dotyczą innego zakresu przedmiotowego wsparcia. 
Rozporządzenie ministra infrastruktury określa dodatkowe kryteria oceny wnios-
ków o udzielenie finansowego wsparcia, wynikające z ustawy związanej z usuwa-
niem skutków powodzi20.  

Maksymalną wysokość finansowego wsparcia, w zaleŜności od rodzaju przed-
sięwzięcia i rodzaju zasobu powstającego w wyniku realizacji projektu (w % kosz-
tów przedsięwzięcia), przedstawiono w tabeli 2. Do kosztów przedsięwzięcia 
zalicza się, w zaleŜności od jego rodzaju: cenę zakupu nieruchomości, ewentualne 
koszty remontu, rozbudowy, przebudowy takiej nieruchomości, koszty materiałów 
i robót budowlanych, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych oraz koszty 
obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, takich jak placów zabaw, śmiet-
ników, placów postojowych i placów pod śmietniki, koszty wykonania czynności 
specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz 
technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kie-
rowania budową oraz rozliczania robót budowlanych, a takŜe koszty przygoto-
wania terenu. 

 
Koszty kwalifikowane uwzględniają podatek od towarów i usług, o ile inwes-

torowi na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje prawo do obniŜenia 
kwoty podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z tym 
przedsięwzięciem, lub zwrotu tego podatku. Wsparcie przysługuje po podpisaniu 
umowy pomiędzy wnioskodawcą a BGK.  

                                                           
18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na 
tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. 2013, poz. 1277, t.j.). 
19 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2009 r. w sprawie 
finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 183, poz. 1432). 
20 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1385 ze zm.). 
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Tabela 2. Maksymalna wysokość wsparcia z Funduszu Dopłat (w % kosztów przedsięwzięcia) 

Rodzaj przedsięwzięcia 
(inwestycji) 

Rodzaj zasobu powstającego w wyniku przedsięwzięcia 

Lokale 
socjalne 

Mieszkania 
chronione 

Noclegownie  
i domy dla 

bezdomnych 

Lokale gminne 
niestanowiące 

lokali socjalnych 

Budowa, rozbudowa lub 
nadbudowa budynku 

30 30 40 30 

Remont lub przebudowa budynku 
bądź jego części albo zmiana 
sposobu uŜytkowania budynku lub 
jego części 

40 40 50 40 

Kupno lokalu mieszkalnego lub 
budynku mieszkalnego albo kupno 
i remont lokalu lub budynku 
mieszkalnego 

30 30 – 30 

Budowa, rozbudowa lub 
nadbudowa budynku, realizowana 
przez TBS 

40 40 – 40 

Remont lub przebudowa albo 
zmiana sposobu uŜytkowania, 
realizowana przez TBS 

50 50 – 50 

TBS – towarzystwo budownictwa społecznego 
Źródło: Art. 13 w związku z art. 3, 4 i 5 Ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 251, poz. 1844 ze zm.). 

 
 
 
4. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 
 

Minimalny zakres wymagań, jakim powinny odpowiadać zasady wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, to w szczególności:  
• wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem 

lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu 
gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniŜek czynszu;  

• warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;  
• kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy naj-

mu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 
• warunki dokonywania zamiany lokali, w tym równieŜ zamiany pomiędzy najem-

cami lokali naleŜących do zasobu gminnego a osobami zajmującymi lokale  
w innych zasobach;  

• tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw 
kontroli społecznej – zadanie to realizowane jest zazwyczaj poprzez powoły-
wanie społecznych komisji mieszkaniowych;  

• zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczo-
nym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci 
najemcy;  

• kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 80 m2. 
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Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, przyjmo-
wany w trybie uchwały rady gminy, powinien być opracowany na co najmniej pięć 
kolejnych lat i obejmować w szczególności:  
• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 
lokale mieszkalne;  

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu tech-
nicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;  

• planowaną sprzedaŜ lokali w kolejnych latach;  
• zasady polityki czynszowej oraz warunki obniŜania czynszu; 
• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami oraz przewidywane zmiany 

w tym zakresie w kolejnych latach;  
• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;  
• wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieŜącej eksplo-

atacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, koszty 
zarządu nieruchomościami wspólnymi, a takŜe wydatki inwestycyjne;  

• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, a w tym: niezbędny zakres 
zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowaną 
sprzedaŜ lokali.  

W ramach uchwalania zasad polityki czynszowej w wieloletnim programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy rada gminy określa czynniki 
wpływające na stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali, z uwz-
ględnieniem czynników podwyŜszających lub obniŜających ich wartość uŜytkową, 
wynikających w szczególności z: 
• połoŜenia budynku;  
• połoŜenia lokalu w budynku; 
• wyposaŜenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich 

stanu; 
• ogólnego stanu technicznego budynku.  

Ponadto w programie wieloletnim określa się zasady stosowania obniŜki czyn-
szu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o nis-
kich dochodach. ObniŜki takie mogą być udzielane najemcom, których średni 
dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza pozio-
mu określonego w uchwale. ObniŜki te są przyznawane na wniosek najemcy na 
okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa 
domowego to uzasadnia, obniŜka ta moŜe być udzielona na kolejne okresy 
dwunastomiesięczne. Oznacza to, Ŝe przy udzieleniu obniŜki nie moŜna stosować 
innych kryteriów niŜ dochodowe, nie moŜna udzielić obniŜki na okres inny niŜ  
12 miesięcy ani cofnąć przyznanej obniŜki z jakichkolwiek powodów, np. z powodu 
poprawy sytuacji dochodowej lokatora albo zalegania w płatności obniŜonego 
czynszu.  

W wieloletnim programie, w ramach zasad polityki czynszowej rada gminy 
moŜe określić zakres zastosowania określanego przez wojewodę wskaźnika 
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przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków 
mieszkalnych dla określenia widełkowych zakresów stawki podstawowej czynszu. 
Stawka, co do zasady, z uzasadnionymi wyjątkami, nie powinna być wyŜsza niŜ 
3% wartości odtworzeniowej.  

Do kompetencji organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta) naleŜy natomiast określenie stawki czynszu, z przestrzeganiem określo-
nych przez radę gminy zasad polityki czynszowej oraz warunków obniŜania 
czynszu. 
 
 
 

5. Umowa o najem lokalu oraz jej wypowiedzenie  
 
 

Umowa o odpłatne uŜywanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem 
pracy, moŜe być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony, chyba Ŝe zawarcia 
umowy na czas oznaczony Ŝąda lokator, ale właściciel nie moŜe uzaleŜnić zawarcia 
umowy od złoŜenia przez lokatora takiego Ŝądania. Istotne ograniczenia w usta-
laniu stawki czynszu wynikają z art. 8a u.o.p.l., dotyczą w szczególności jej 
ograniczenia, co do zasady (z wyjątkami), do 3% wartości odtworzeniowej lokalu. 
Lokator moŜe teŜ zakwestionować podwyŜkę, wnosząc do sądu pozew o ustalenie 
jej zasadności. Udowodnienie zasadności tej podwyŜki ciąŜy wówczas na właści-
cielu lokalu.  

Ponadto problematyczna w procedurze i trudna w praktyce jest realizacja prawa 
właściciela (gminy) do skutecznego wypowiedzenia umowy najmu (art. 11 u.o.p.l.). 
Wypowiedzenie powinno być pod rygorem niewaŜności dokonane na piśmie oraz 
określać przyczynę wypowiedzenia. JeŜeli lokator jest uprawniony do odpłatnego 
uŜywania lokalu, wypowiedzenie umowy przez właściciela moŜe nastąpić tylko  
z następujących przyczyn: 
• uŜywania nadal, pomimo pisemnego upomnienia, lokalu w sposób sprzeczny  

z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sytuacji zaniedbywania 
obowiązków, powodujących powstanie szkód, lub niszczenia urządzeń prze-
znaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykraczania  
w sposób raŜący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc 
uciąŜliwym korzystanie z innych lokali;  

• zalegania z zapłatą czynszu lub innych opłat za uŜywanie lokalu co najmniej za 
trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypo-
wiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego termi-
nu do zapłaty zaległych i bieŜących naleŜności;  

• wynajęcia, podnajęcia albo oddania do bezpłatnego uŜywania lokalu lub jego 
części bez wymaganej pisemnej zgody właściciela;  

• uŜywania lokalu, który wymaga opróŜnienia w związku z koniecznością 
rozbiórki lub remontu budynku; 
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• planowanej sprzedaŜy lokalu, pod warunkiem Ŝe dotychczasowy lokator 
odmówił skorzystania z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabyciu 
tego lokalu. 

JeŜeli wyrokiem sądu przyznane jest uprawnienie do zapewnienia lokalu socjal-
nego, to obowiązek zapewnienia tego lokalu ciąŜy na gminie właściwej ze względu 
na miejsce połoŜenia lokalu podlegającego opróŜnieniu, niezaleŜnie od tego, kto 
jest właścicielem opróŜnianego lokalu – gmina, Skarb Państwa, spółdzielnia 
mieszkaniowa czy podmiot prywatny. Dlatego teŜ w sprawie o opróŜnienie lokalu 
sąd z urzędu zawiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce połoŜenia lokalu 
podlegającego opróŜnieniu w celu umoŜliwienia jej wstąpienia do sprawy. Orzeka-
jąc o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje jednocześnie 
wstrzymanie wykonania opróŜnienia lokalu do czasu złoŜenia przez gminę oferty 
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 

JeŜeli w wyroku nakazującym opróŜnienie lokalu mieszkalnego sąd orzekł  
o uprawnieniu najemcy (w tym przypadku dłuŜnika podlegającego egzekucji) do 
otrzymania lokalu socjalnego, a gmina nie zapewnia takiego lokalu, najemca moŜe 
wystąpić z roszczeniem o zobowiązanie gminy do zawarcia umowy najmu 
wskazanego lokalu socjalnego. Wynajmujący moŜe zaś wystąpić przeciwko gminie 
o wynagrodzenie szkody, jaką poniósł przez to, Ŝe orzeczenie nakazujące opróŜ-
nienie lokalu nie moŜe być wykonane z powodu niezapewnienia najemcy przez 
gminę lokalu socjalnego. Dlatego teŜ gmina zobowiązana jest do tworzenia i utrzy-
mania mieszkaniowego zasobu gminy. 

 
 
 

6. Eksmisja z lokalu mieszkalnego 
 
 
Eksmisja to wykonanie orzeczenia sądowego, które rozwiązuje stosunek praw-

ny uprawniający do uŜywania lokalu oraz nakazuje opróŜnienie lokalu. Nakazując 
opróŜnienie lokalu, sąd w wyroku wskazuje te powody. W wyroku nakazującym 
opróŜnienie lokalu mieszkalnego sąd orzeka teŜ, czy osoba, której nakaz dotyczy, 
ma prawo do otrzymania lokalu socjalnego, czy teŜ nie. Sąd bada przy tym z urzę-
du, czy zachodzą przesłanki do jego otrzymania, biorąc pod uwagę dotychczasowy 
sposób korzystania przez tę osobę z lokalu oraz jej szczególną sytuację materialną  
i rodzinną. 

W wyroku nakazującym opróŜnienie lokalu mieszkalnego sąd moŜe z urzędu 
orzec o uprawnieniu pozwanego do otrzymania lokalu, który zobowiązał się 
dostarczyć powód. Istnieją teŜ przesłanki prawne (art. 14 ust. 4 u.o.p.l.), przy 
zajściu których sąd, wydając orzeczenie eksmisyjne, musi orzec o uprawnieniu do 
lokalu socjalnego. Dotyczy to spraw o eksmisję: 
• kobiety w ciąŜy, osoby małoletniej, niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej 

oraz zamieszkałego z nią opiekuna; 
• osoby obłoŜnie chorej; 
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• emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy 
społecznej; 

• osoby posiadającej status bezrobotnego; 
• osoby spełniającej kryteria określone przez radę gminy. 

Obowiązek orzekania o uprawnieniu do lokalu socjalnego nie występuje jednak 
– w stosunku do wszystkich tych osób – jeśli mogą one zamieszkać w innym 
lokalu niŜ dotychczas uŜywany albo utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzą-
cego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były 
uprawnione do uŜywania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze 
spółdzielnią mieszkaniową albo z TBS. Sąd moŜe teŜ orzec o braku uprawnienia 
do otrzymania lokalu socjalnego – zwłaszcza jeŜeli nakazanie opróŜnienia nastę-
puje z przyczyn znęcania się. 

Od 1 kwietnia do 31 października moŜna wykonywać wyroki sądowe 
orzekające o nakazie opróŜnienia lokalu mieszkalnego, jeŜeli osobie eksmitowanej 
nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, czyli wyroki  
o tzw. eksmisji na bruk, chociaŜ – jak wskazano we wstępie artykułu – w praktyce 
takich eksmisji się nie dokonuje. Okres ochronny od 1 listopada do 31 marca 
następnego roku ustanowiony jest w art. 16 u.o.p.l.  

Okres ochronny nie dotyczy jednak przypadków eksmisji za znęcanie się (art. 
17 u.o.p.l.), tzn. gdy powodem opróŜnienia lokalu jest stosowanie przemocy  
w rodzinie lub wykraczanie w sposób raŜący lub uporczywy przeciwko porządko-
wi domowemu albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciąŜliwym korzystanie  
z innych lokali w budynku, albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. 
Nakazując opróŜnienie lokalu, sąd w wyroku wskazuje te powody. 

Tryb postępowania i czynności komornika w sprawach o opróŜnienie lokalu 
wynikają z art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego21, a są uszczegółowione  
w przepisie wykonawczym Ministra Sprawiedliwości22.  

Komornik, w ramach czynności wstępnych, zawiadamia dłuŜnika o podjęciu 
czynności egzekucyjnych oraz wysłuchuje go w celu ustalenia, jakie czynności 
będą niezbędne do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości. Na tym 
etapie komornik ustala teŜ, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu 
zamiennego lub socjalnego, a takŜe ustala jej sytuację rodzinną, majątkową  
i lokalową (w tym czy osoba eksmitowana ma tytuł prawny do innego lokalu lub 
pomieszczenia albo otrzymała od wierzyciela tymczasowe pomieszczenie, w któ-
rym moŜe zamieszkać). Jeśli gmina lub właściciel zapewnią tymczasowe pomiesz-
czenie, komornik musi o tym poinformować eksmitowanego. Komornik ustala teŜ, 
czy musi eksmitować z mieszkania osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione –  
w takim przypadku musi wstrzymać się z dokonaniem czynności i zawiadomić sąd 
opiekuńczy.  

                                                           
21 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101, t.j.). 
22 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania w sprawach o opróŜnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości 
(Dz.U. 2012, poz. 11).  
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Po ustaleniach wstępnych komornik wzywa dłuŜnika do dobrowolnego opusz-
czenia lokalu w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
komornik moŜe przystąpić do faktycznych czynności egzekucyjnych. 

W przypadku gdy sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu socjalnego osoby 
eksmitowanej i gdy osobie tej nie przysługuje prawo do innego lokalu lub pomiesz-
czenia, w którym moŜe ona zamieszkać ani nie znalazła ona tymczasowego 
pomieszczenia, komornik występuje do gminy, właściwej ze względu na miejsce 
połoŜenia lokalu podlegającego opróŜnieniu, o wskazanie w zasobach gminy 
tymczasowego pomieszczenia dla eksmitowanej osoby.  

 
 
 

Podsumowanie 
 
 
Prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych naleŜy uznać za podstawowe 

prawo człowieka. JednakŜe juŜ samo wskazanie gminy jako właściwej jednostki do 
tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samo-
rządowej wydaje się problematyczne ze względu na duŜe zróŜnicowanie potencjału 
ekonomicznego, społecznego i organizacyjnego gmin w Polsce. Z zasady subsy-
dialności wynika co prawda, Ŝe zadania publiczne naleŜy powierzać wspólnotom 
samorządowym moŜliwie najniŜszego szczebla, pod warunkiem jednak, Ŝe wspól-
noty te są w stanie zadania te wykonać w sposób efektywny. Przywoływana ustawa 
(u.o.p.l.) nie wskazuje jednak wyraźnych instrumentów wynikających z zasady 
subsydialności, poza wsparciem kredytowym z Funduszu Dopłat.  

Gminy są zobowiązane w ramach zadań własnych zaspokoić potrzeby miesz-
kaniowe osób o najniŜszych dochodach, w zakresie lokali socjalnych i pomiesz-
czeń tymczasowych obowiązek ten objęty jest groźbą wypłat odszkodowań na 
rzecz innych właścicieli (spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli prywatnych). 
Na gminach ciąŜy teŜ obowiązek zabezpieczenia zakwaterowania tymczasowego  
w przypadku zdarzeń losowych (powódź, poŜar, huragan), a takŜe w przypadku 
planowanych przekwaterowań w związku z koniecznością wyburzenia budynków 
mieszkalnych ze względu na ich stan techniczny lub realizacje innych inwestycji. 

Obecny system prawa przenosi w zdecydowanej większości obowiązki w za-
kresie ochrony praw lokatorów na gminę jako podstawową jednostkę samorządu 
terytorialnego, pozostawiając państwu (Rządowi RP) jedynie zadania w zakresie 
wspierania działań gminy i obywateli. Wprowadzenie ochrony praw lokatorów 
powoduje konieczność wywaŜenia sprzecznych interesów właścicieli i lokatorów, 
tj. zachowanie proporcji pomiędzy prawami lokatorów a prawami właścicieli. 
Jednocześnie przepisy prawa skutecznie zniechęcają deweloperów i władze lokalne 
do inwestowania w nowe zasoby mieszkaniowe z przeznaczeniem na relatywnie 
tani wynajem tych mieszkań na rynku.  

System ochrony praw lokatorów ma być z natury rzeczy przeciwwagą dla 
ochrony prawa własności. Umocowanie ochrony praw mieszkaniowych w Konsty-
tucji RP, a następnie w ustawie, w jej obecnej treści, stosunkowo mocno ingeruje  
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w ograniczenie innych praw, takich jak właśnie prawo własności i prawo swobody 
działalności gospodarczej. 

Dostarczenie osobom eksmitowanym lokali socjalnych i pomieszczeń tymcza-
sowych stanowi konkretyzację jednego z podstawowych zadań własnych samorzą-
du gminnego, jakim jest obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Z jed-
nej strony stanowi on instrument przeciwdziałania bezdomności, a z drugiej 
pozwala na wykonywanie wyroków eksmisyjnych. Nie wykonując swojego 
zadania w sposób prawidłowy – poprzez dostarczenie lokalu socjalnego lub 
pomieszczenia tymczasowego – gmina naraŜa się na ponoszenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej wobec właściciela lokalu, którego dotyczy orzeczona eksmisja. 
Ustawodawca nie zadbał jednak o przekazanie gminom środków na pozyskanie 
lokali socjalnych czy pomieszczeń tymczasowych. W efekcie gminy często nie są 
w stanie dostarczyć eksmitowanym owych lokali socjalnych czy pomieszczeń 
tymczasowych. Taka sytuacja moŜe generować kolejne problemy, gdyŜ komornik 
będzie przeprowadzał eksmisje dłuŜników do noclegowni lub schronisk, których 
organizacja pozostaje takŜe po stronie gminy. MoŜe to z kolei skutkować nasile-
niem się zjawiska bezdomności. 
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MUNICIPAL HOUSING RESOURCES MANAGEMENT 

 
Abstract: Public authorities shall pursue policies conducive to satisfying the housing needs of 

citizens, in particular combating homelessness and support the development of social housing.  

The municipality has been indicated in the laws as the competent body to create the conditions to meet 

the housing needs of local communities. This means that the municipality is required to provide 

housing for rent, social housing or temporary premises to persons evicted and hostels and night 

shelters for people at risk of homelessness. The purpose of this article is to diagnosis and assessment 

of the functioning of the municipal housing stock in Poland. The article presents a synthetic analysis 

of the legal basis of the system, the identification of the municipal housing stock with  

the characteristics of the Subsidy Fund, a government program to support municipalities in this 

respect. Also made an analysis of the principles of the municipal housing stock, with particular 

emphasis on the lease agreement, the conditions of its termination and eviction from their dwelling. 
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INFORMATYKA  DETERMINANTEM  ROZWOJU   
RYNKÓW  FINANSOWYCH 

We współczesnym świecie jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego jest 

innowacyjność. Nowe technologie pozwalają osiągnąć przewagę konkurencyjną, która ma istotne 

znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw oraz całych gospodarek. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny 

rozwój technologii informatycznej. Jej rozwój wpłynął na wiele dziedzin naszego Ŝycia, a jej zdobycze 

wykorzystujemy bowiem nie tylko na płaszczyźnie społecznej, ale równieŜ na płaszczyznach 

zawodowej i gospodarczej.  

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie, jak rozwój technologii informatycznej wpłynął na 

funkcjonowanie rynków finansowych. Postawiono tezę, iŜ informatyka stała się determinantem 

rozwoju tych rynków. Rozwój technologii informatycznej połączony bowiem z powszechnym do niej 

dostępem stał się katalizatorem rozwoju rynków pienięŜnych oraz kapitałowych. Opracowanie skupia 

się przede wszystkim na rynkach kapitałowych. Wskazuje, jak rozwój informatyki przyczynił się do 

zwiększenia roli rynków kapitałowych we współczesnym świecie. Zwraca takŜe uwagę na to, w jaki 

sposób rozwój technologii informatycznej stał się motorem do wykreowania instrumentów 

pochodnych, które znacząco wpływają na funkcjonowanie rynków kapitałowych. Podstawowa teza 

zawarta w tytule artykułu zostaje równieŜ dowiedziona poprzez przedstawienie tego, jak rozwój 

technologii informatycznej pozwolił na praktyczne wykorzystywanie narzędzi analitycznych, które 

obecnie wspomagają lub nawet bezpośrednio wyznaczają poszczególne cele inwestycyjne. 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
 
W Ŝyciu codziennym w praktyczny sposób wykorzystujemy osiągnięcia nowych 

technologii. Często robimy to automatycznie, nie zastanawiając się nad tym fak-
tem. Nie analizujemy przecieŜ kaŜdej swojej czynności w kontekście korzystania  
z dobrodziejstw rozwoju technologii. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe właśnie 
dzięki niemu niektóre wykonywane przez nas dzisiaj czynności stają się prostsze 
oraz szybsze. W konsekwencji pozwala nam to równieŜ zaoszczędzić cenne dobro, 
jakim bezsprzecznie jest czas.  

Jednym z przykładów powyŜszego mogą być nasze relacje z bankiem. Jeszcze 
nie tak dawno wykonanie jakiejkolwiek transakcji wiązało się z koniecznością 
fizycznej obecności w placówce bankowej. A jak sytuacja wygląda obecnie? 
Rozwój technologii informatycznej sprawił, Ŝe powszechna stała się bankowość 
elektroniczna i mobilna. Dzięki temu obsługa rachunków bankowych jest moŜliwa 
przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, bez konieczności przychodzenia do 
placówki banku, bez stania w kolejkach i zbędnych formalności, z dowolnie 
wybranego miejsca. Aby zrealizować transakcje bankowe obecnie wystarczy 
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chociaŜby smartfon1. PowyŜszy przykład jednoznacznie potwierdza, iŜ rozwój 
technologii informatycznej zmienia naszą rzeczywistość. 

Rozwój informatyki ma jednak o wiele większe konsekwencje niŜ tylko 
uproszczenie naszych relacji z bankiem. Skoro rozwój technologii informatycznej 
wpłynął na nasze indywidualne relacje z bankiem, to bezsprzecznie naleŜy wnio-
skować, Ŝe wpłynął równieŜ na funkcjonowanie globalnych rynków finansowych. 
Obecnie rynki finansowe stanowią jeden z kluczowych elementów wysoko 
rozwiniętych gospodarek. Ten obserwowany w ostatnich kilkudziesięciu latach 
wzrost znaczenia rynków finansowych wiąŜe się ze zmianami, jakie zaszły we 
współczesnym świecie właśnie w wyniku rozwoju technologii informatycznej. 
Informacja dociera obecnie do inwestorów w ułamku sekundy i w takim samym 
czasie ogromny kapitał moŜe zostać wycofany z lokalnego rynku i zostać 
wytransferowany na drugi koniec świata2. W taki sposób mogą dzisiaj postępować 
zarówno klienci instytucjonalni, którzy często koncentrują w swoich rękach 
znaczące aktywa, jak i klienci indywidualni, którzy najczęściej dysponują 
mniejszymi aktywami, jednak ich siłę stanowi zbiorowość i zazwyczaj kopiowanie 
decyzji inwestycyjnych pozostałych graczy. 

Podkreślić naleŜy równieŜ fakt, Ŝe w dzisiejszej rzeczywistości funkcjonuje 
takŜe olbrzymia liczba instrumentów finansowych. W zasadzie prawie codziennie 
pojawiają się jakieś nowe3. Nie ulega wątpliwości, Ŝe rola, jaką dzisiaj odgrywają 
instrumenty pochodne4, ma ścisły związek z rozwojem technologii informatycznej. 
Obecnie istnieją róŜnego rodzaju transakcje terminowe, opcje, warranty oraz 
transakcje wymiany stopy procentowej, takie jak cap, swap, floor i inne5. Obroty 
instrumentami pochodnymi osiągnęły rozmiary nienotowane dotąd w historii. 
Pojawiają się nawet wyspecjalizowane instytucje, których jedynym zadaniem jest 
działanie na rynku instrumentów pochodnych6.  

                                                           
1 Smartfon (ang. smartphone) – przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu 
komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA, personal digital assistant). Pierwsze smartfony 
powstały pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty 
elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak równieŜ cyfrowego aparatu fotograficznego  
i kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są teŜ funkcje typowe dla PDA, takie jak zarządzanie 
informacjami osobistymi (personal information management). Większość nowych modeli potrafi 
odczytywać dokumenty biurowe w formatach obsługiwanych przez programy OpenOffice, 
LibreOffice, Microsoft Office i formacie pdf. 
2 M. Doman, Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 7.  
3 Ibidem, s. 8. 
4 Nazwa „pochodne” oznacza utworzenie od czegoś, co juŜ istnieje lub istniało, a z czym jest  
w wyraźnym związku. Jednocześnie oznacza wtórność oraz jednokierunkowy charakter pochodzenia. 
Wspominaną proweniencję, niesamodzielność pochodnych eksponują takŜe inne języki. Zarówno 
angielskie, jak i francuskie derivatives wywodzą się od słów oznaczających pochodzenie, 
przybywanie. Ten sam źródłosłów wykorzystało niemieckie deriwaten, sięgając do wspólnego tym 
trzem językom pierwowzoru łacińskiego derivatio („wywieść, wyprowadzić”). 
5 A. Sopoćko, Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,  
s. 133. 
6 P. Kliber, Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych. Zabezpieczenia kwan-

tylowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 5. 



A. Kurek, Informatyka determinantem rozwoju rynków finansowych 

 

41 

Bez wątpienia na dzisiejszy kształt i sposób funkcjonowania rynków finan-
sowych wpłynęła technologia informatyczna. Gdyby nie ona rozwój rynków 
finansowych i dostępnych na nich instrumentów nie mógłby nabrać takiego tempa. 
MoŜna nawet zaryzykować stwierdzenie, Ŝe rozwój technologii informatycznej stał 
się wręcz katalizatorem pozwalającym na wykreowanie dostępnych obecnie 
instrumentów pochodnych, a to z kolei w dalszej kolejności przyczyniło się do 
zwiększenia roli rynków kapitałowych we współczesnym świecie. 

W dalszej części niniejszego artykułu zaprezentowano argumenty popierające 
powyŜszą tezę. Dodatkowo przedstawiono równieŜ dowody świadczące o tym, Ŝe 
rozwój informatyczny przyczynił się takŜe do praktycznego zastosowania narzędzi 
analitycznych, wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji inwesty-
cyjnych. 

 
 
 

1. Rozwój papierów wartościowych i giełd 
 
 
Omawiając historię papierów wartościowych, naleŜy podkreślić, Ŝe ich początki 

w Europie sięgają XVI w. Jednak okres ich największego rozwoju przypadł 
dopiero na wiek XIX7. Na ziemiach polskich jedną z pierwszych wyemitowanych 
akcji były akcje dywidendowe Kompanii Manufaktur Wełnianych, które zostały 
wydane w czerwcu 1768 r.8 Jedną z wyemitowanych wówczas akcji przedstawiono 
na rysunku 1. 

A jak powstawały giełdy? OtóŜ Wielki uniwersalny słownik wszelkiej wiedzy  

i sztuki Szwajcara Joachima Heinricha Zeidlersa opisuje sposób, który równie 
dobrze określa spontanicznie powstające pod koniec XX w. giełdy w Polsce: 
„Boerse, Beurse, Curia merkatoria, Basilica, Bourse, Bursa. Jest to korzystnie 
połoŜony plac lub budynek, gdzie w obiad lub popołudnie zbierają się kupcy dla 
omówienia swoich interesów, jednakŜe przede wszystkim dla obrotu wekslami, 
złotem, towarami itp. […] Powszechnym jest, Ŝe wokół tych giełd stoją domy 
kupieckie i magazyny, jak takŜe tzw. Banqven, gdzie kupcy między sobą pieniądze 
na specjalne bankowe certyfikaty przemieniają”9. Andrzej Sopoćko wskazuje, Ŝe 
giełdy są przykładem organizacji, które rodziły się spontanicznie, a jej struktury 
tworzyły się naturalnie, bez dominacji planowanego rozdziału kompetencji i pro-
cedur działania10. 

                                                           
7 E. Ostrowska, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2007, s. 15. 
8 Kompania Manufaktur Wełnianych wyemitowała wówczas 120 akcji, kaŜda z nich miała nominał 
360 czerwonych złotych. 
9 A. Sopoćko, op. cit., s. 68. 
10 Ibidem, s. 69. 



Ekonomia 

 

42 

 

 

Rysunek 1. Akcja Kompanii Manufaktur Wełnianych wydana w Warszawie 23 czerwca 1768 r.  
o nominale 360 czerwonych złotych 

Źródło: E. Ostrowska, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2007, s. 16. 
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Zarysowana powyŜej historia papierów wartościowych i giełd znacząco odstaje 
od dzisiejszej formy papierów wartościowych i samej giełdy. Podkreślmy cho-
ciaŜby, iŜ obecnie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu mają 
formę zdematerializowaną11, a nie jak to było pierwotnie formę materialną. W tym 
miejscu naleŜy postawić pytanie: dzięki czemu moŜna było dokonać zmiany formy 
tychŜe papierów? Odpowiedź na to pytanie jest powszechnie znana i bardzo oczy-
wista zarazem. OtóŜ stało się to moŜliwe, dzięki rozwojowi technologicznemu, 
dzięki wprowadzeniu na giełdy systemu informatycznego, który właśnie to umoŜ-
liwił. Dzisiaj graczom giełdowym na giełdach całego świata nawet nie przyjdzie do 
głowy, Ŝe akcje lub inne instrumenty finansowe, którymi handlują, mogłyby mieć 
formę materialną. Tak naprawdę trudno sobie nawet wyobrazić, jak wyglądałby 
obecny handel na giełdach, gdyby dalej istniała forma materialna tych papierów12.  

Oczywiście zupełnie inną sprawą jest podnoszona przez niektórych okolicz-
ność, iŜ wraz z dematerializacją papierów wartościowych zniknął ich dawny 
dyskretny urok. Prawdą jest oczywiście fakt, Ŝe istniejące dawniej w postaci 
materialnej papiery wartościowe niejednokrotnie stanowiły wręcz element sztuki 
artystyczno-uŜytkowej, który znajdował odzwierciedlenie w pięknie i róŜnorod-
ności szaty graficznej. Dematerializacja stała się jednak wynikiem dąŜenia do 
usprawnienia obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia im większego 
bezpieczeństwa13. Dodatkową bardzo istotną przesłanką była równieŜ redukcja 
kosztów związanych zarówno z koniecznością ich przechowywania, jak i fizycz-
nego przekazywania. 

 
 
 

2. Rozwój instrumentów pochodnych i ich klasyfikacja 
 
 
Obecnie na światowych rynkach finansowych istnieje szeroki wachlarz instru-

mentów finansowych. Wiele okoliczności wskazuje jednak na to, Ŝe nie jest to 
jeszcze ich maksymalna liczba, która moŜe istnieć. KaŜda potrzeba klienta moŜe 
bowiem zostać „zamieniona” na właściwy instrument i znaleźć nabywcę na ryn-
kach finansowych14. MoŜliwość kreowania nowych instrumentów finansowych jest 
zatem w zasadzie ograniczona tylko pod względem popytowym, taki instrument 
musi bowiem znaleźć swojego nabywcę15. 

                                                           
11 Informacje dotyczące tych papierów są zawarte w zapisie komputerowym. 
12 Dematerializacja papierów wartościowych w Polsce nastąpiła w 1991 r. i wiązała się z zastoso-
waniem systemów informatycznych, które umoŜliwiają włączanie się giełdy do narastającego procesu 
globalizacji handlu papierami wartościowymi. 
13 J. Jastrzębski, Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2009, s. 268. 
14 Przykładem powyŜszego moŜe być np. opcja egzotyczna (exotic option), która na ogół nie znajduje 
się w obrocie giełdowym i jest opcją na zamówienie. Oferują je instytucje finansowe na potrzeby 
swoich klientów. 
15 W. Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003, s. 30. 
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Wśród instrumentów finansowych odrębną grupę stanowią instrumenty pochod-
ne. Na szerszą skalę pojawiły się one na rynkach finansowych w latach 70. 
ubiegłego stulecia. Przyczyną ich wprowadzenia był wzrost zmienności kursów 
walutowych, stóp procentowych, cen akcji oraz cen towarów, jaki moŜna było  
w tym okresie obserwować na rynkach światowych. A zatem główną przesłanką do 
wprowadzania instrumentów pochodnych było ograniczenie ryzyka. Skorzystano 
tutaj z juŜ istniejących wzorców, towarowe instrumenty pochodne (instrumenty 
pochodne wystawione na towary) funkcjonowały bowiem wcześniej w obrocie na 
giełdach towarowych – ich zadaniem było właśnie zmniejszanie ryzyka zwią-
zanego ze zmianami cen towarów, a dokładnie – zabezpieczanie przed wzrostem 
lub spadkiem cen towarów, zwłaszcza produktów rolnych16. 

W trakcie wcześniejszych rozwaŜań wskazano, iŜ rynki finansowe dostarczają 
obecnie olbrzymią liczbę instrumentów finansowych, w tym oczywiście instru-
menty pochodne. Same instrumenty pochodne moŜemy z kolei sklasyfikować  
w róŜny sposób, w zaleŜności od przyjętego kryterium. W literaturze przedmiotu 
funkcjonuje kilka istotnych klasyfikacji, jednak do najistotniejszych naleŜą: 
• klasyfikacja ze względu na relację między stronami kontraktu; 
• klasyfikacja ze względu na miejsce obrotu; 
• klasyfikacja ze względu na instrument podstawowy. 

KaŜda z wyŜej przedstawionych klasyfikacji pozwala odpowiednio podzielić 
instrumenty pochodne. Na rysunku 2 przedstawiono podział instrumentów pochod-
nych ze względu na kryterium relacji między stronami. 

 
   

Kontrakty terminowe  
(i kontrakty swap)   

Instrumenty symetryczne, w których obie strony 
przyjmują zobowiązanie   

Opcje  
Instrumenty asymetryczne, w których jedna 

strona nabywa prawo, a druga przyjmuje 
zobowiązanie  

KLASYFIKACJA ZE WZGLĘDU NA  
RELACJĘ  MIĘDZY STRONAMI  

 
Rysunek 2. Podział instrumentów pochodnych ze względu na relację między stronami kontraktu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Jajuga, Instrumenty pochodne,  
Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, s. 6. 

 
PowyŜsze kryterium jest bardzo czytelne i zrozumiałe. Strony kontraktu mogą 

mieć takie same lub odmienne zobowiązania.  
Kolejne kryterium róŜnicuje instrumenty pochodne ze względu na miejsce 

obrotu. Podział instrumentów pochodnych ze względu na miejsca obrotu zaprezen-
towano na rysunku 3. 

Analizując transakcje giełdowe, moŜna zaobserwować, Ŝe aktualnie popular-
niejsze są pozagiełdowe instrumenty pochodne, do których, jak widać na rysunku 3, 
naleŜą opcje pozagiełdowe – tzw. opcje OTC (over the counter market) oraz 
                                                           
16 K. Jajuga, Instrumenty pochodne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, s. 5. 
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kontrakty forward i kontrakty swap. Natomiast obrót giełdowymi instrumentami 
pochodnymi ma miejsce zarówno na wyspecjalizowanych giełdach, na których 
obraca się tylko tymi instrumentami (są to giełdy terminowe), jak i na tradycyjnych 
giełdach papierów wartościowych. 

 

Rysunek 3. Podział instrumentów pochodnych ze względu na miejsce obrotu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Jajuga, op. cit., s. 7. 

 
Z zaprezentowanych powyŜej trzech istotnych klasyfikacji instrumentów po-

chodnych pozostała do omówienia jeszcze jedna, tj. klasyfikacja ze względu na 
instrument podstawowy. W języku zawodowym praktyków finansowych zazwy-
czaj funkcjonuje określenie „instrument bazowy”. Spotyka się je równieŜ często  
w literaturze przedmiotu, moŜna jednak równieŜ spotkać określenie „instrument 
pierwotny” (underlying instrument)17. W dalszej części niniejszego artykułu 
będziemy jednak konsekwentnie stosować określenie instrument podstawowy. 
Omawiając kwestię niniejszego podziału, a więc właśnie ze względu na „instrument 
podstawowy”, moŜna tutaj wyróŜnić kilka grup instrumentów pochodnych, od któ-
rych właśnie „pochodzą”. NajwaŜniejsze grupy instrumentów pochodnych w ra-
mach omawianego kryterium zaprezentowano na rysunku 4. 

 
KLASYFIKACJA ZE WZGLĘDU NA 

INSTRUMENT PODSTAWOWY 
 

 

Instrumenty pochodne 
na akcje 

Instrumenty pochodne 
na waluty 

 

Instrumenty pochodne 
na indeksy giełdowe 

 

Instrumenty pochodne 
na stopę procentową 

 
Rysunek 4. Podział instrumentów pochodnych ze względu na instrument podstawowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Jajuga, op. cit., s. 7. 

 
Zaprezentowane powyŜej kryterium pozwala wyróŜnić cztery najwaŜniejsze 

grupy instrumentów pochodnych: 
                                                           
17 W. Tarczyński, M. Zwolankowski, InŜynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 
1999, s. 77. 

Giełdowe 
Instrumenty pochodne: 

opcje giełdowe, kontrakty futures 

KLASYFIKACJA ZE WZGLĘDU NA 
MIEJSCE OBROTU 

Pozagiełdowe 
Instrumenty pochodne: 

opcje pozagiełdowe – tzw. opcje OTC, kontrakty 
forward i swap 
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• instrumenty pochodne na akcje – instrumentem podstawowym jest akcja spółki; 
• instrumenty pochodne na indeksy giełdowe – instrumentem podstawowym jest 

indeks giełdowy, zazwyczaj indeks giełd akcji; 
• instrumenty pochodne na waluty – instrumentem podstawowym jest waluta; 
• instrumenty pochodne na stopę procentową – instrumentem podstawowym jest 

stopa procentowa z rynku finansowego bądź instrument dłuŜny, taki jak obli-
gacja lub bon skarbowy. 

Podsumowując rozwaŜania przedstawione w niniejszej części, naleŜy postawić 
pytanie: co stało się determinantem tak szybkiego rozwoju omówionych wyŜej 
instrumentów pochodnych? Co sprawiło, Ŝe obecnie są one tak bardzo popularne 
wśród graczy giełdowych? Bezsprzecznie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w znacznym 
stopniu zawdzięczamy to rozwojowi technologicznemu. Oczywistym wydaje się 
fakt, Ŝe do popularyzacji tych instrumentów przyczynił się właśnie rozwój 
technologii informatycznej. Obecnie kaŜda osoba zainteresowana instrumentami 
finansowymi moŜe otworzyć sobie rachunek inwestycyjny w dowolnym domu 
maklerskim i doświadczać „w domowym zaciszu” ekscytacji wynikającej z inwe-
stowania poprzez internet, chociaŜby – w dokładnie omówione powyŜej – 
instrumenty pochodne. Dane dotyczące internetowych rachunków inwestycyjnych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zdają się potwierdzać 
powyŜszy wniosek. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące liczby internetowych 
rachunków inwestycyjnych na GPW w latach 2003-2013. 

 
Tabela 1. Liczba internetowych rachunków inwestycyjnych na GPW w Warszawie w latach 2003-2013 

Badany okres 
Dane w % do 
wszystkich 
rachunków 

Liczba rachunków 

I poł. 2003 r. 3 – 
II poł. 2003 r. 4 40 811 
I poł. 2004 r. 6 49 315 
II poł. 2004 r. 9 77 515 
I poł. 2005 r. 10 85 295 
II poł. 2005 r. 14 114 681 
I poł. 2006 r. 18 149 308 
II poł. 2006 r. 21 187 376 
I poł. 2007 r. 28 266 608 
II poł. 2007 r. 30 292 762 
I poł. 2008 r. 33 322 260 
II poł. 2008 r. 40 352 000 
I poł. 2009 r. 35 374 689 
II poł. 2009 r. 38 419 572 
I poł. 2010 r. 44 588 863 
II poł. 2010 r. 54 773 210 
I poł. 2011 r. 54 811 808 
II poł. 2011 r. 58 854 163 
I poł. 2012 r. 58 868 613 
II poł. 2012 r. 55 815 067 
I poł. 2013 r. 60 865 893 
II poł. 2013 r. 62 899 658 

Źródło: Udział inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 1996-2013, GPW, Warszawa 2013, s. 3, 
http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/badanie_inwestorow_2013.pdf [dostęp: 21.04.2014]. 
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Omawiając powyŜszą tabelę, naleŜy podkreślić, Ŝe liczba internetowych 
rachunków inwestycyjnych na GPW w Warszawie cały czas rośnie. W drugiej 
połowie 2010 r. udział internetowych rachunków inwestycyjnych w stosunku do 
wszystkich rachunków inwestycyjnych przekroczył 50% i od tamtego czasu nigdy 
juŜ nie spadł poniŜej tego poziomu. Warto równieŜ podkreślić, Ŝe w pierwszej 
połowie 2013 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 60%, a w kolejnym półroczu 
zwiększył się o kolejne 2%, osiągając w drugiej połowie 2013 r. poziom 62%.  

Dodatkowym argumentem potwierdzającym, Ŝe technologia informatyczna 
stała się bezpośrednim determinantem rozwoju rynków finansowych stanowi 
równieŜ fakt, iŜ mniej więcej od połowy ubiegłej dekady na światowych rynkach 
finansowych dynamicznie rozwija się handel algorytmiczny. Kwestia ta zostanie 
szerzej omówiona w dalszej części artykułu. 

 
 
 

3. Komputery na rynkach finansowych 
 
 
Czy moŜliwe jest, aby transakcji giełdowych dokonywały dzisiaj same maszy-

ny? Odpowiadając na to pytanie, naleŜałoby zastanowić się nad kwestią handlu 
algorytmicznego. Czym wobec tego jest stosowany na dzisiejszych giełdach handel 
algorytmiczny? W bardzo duŜym uproszczeniu moŜna opisać go jako automa-
tyczne dokonywanie zleceń transakcji kupna lub sprzedaŜy, które składają same 
komputery18. W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez technologię infor-
matyczną, nie ma przeszkód, które uniemoŜliwiałyby opracowanie modelu 
inwestycyjnego, który zapiszemy w postaci algorytmu. Stworzenie z kolei takiego 
oprogramowania sprawia, iŜ bezpośrednią grę na parkietach giełdowych moŜna 
powierzyć komputerowi. 

Znacząca część handlu na obecnych rynkach finansowych odbywa się dzisiaj  
w taki właśnie sposób. Szacuje się, Ŝe globalnie na całym świecie techniki handlu 
algorytmicznego stanowią obecnie od 40% do 60% ogółu obrotów giełdowych  
i naleŜy spodziewać się, Ŝe w przyszłości ten udział będzie oczywiście wzrastał19. 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie jest pod tym względem 
wyjątkiem. RównieŜ na naszym krajowym parkiecie wprowadza się zmiany, które 
potwierdzają, iŜ rozwój technologii informatycznej wpływa na wolumen obrotów 
generowanych na GPW w Warszawie. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć  
o zmianie, która zaszła na GPW w Warszawie w 2013 roku. Od 15 kwietnia 2013 r. 
warszawska giełda funkcjonuje bowiem, wykorzystując nowy system transakcyjny, 
który spełnia najwyŜsze światowe standardy, a przy tym gwarantuje organizację 
obrotu zgodnie z globalnymi trendami. Nowy system transakcyjny – Universal 

                                                           
18 M. Chądzyński, Technologia rządzi rynkiem. Koniec finansów Ŝywego człowieka, http://biznes. 
gazetaprawna.pl/artykuly/747735,technologia-rzadzi-rynkiem-koniec-finansow-zywego-czlowieka.html 
[dostęp: 21.04.2014]. 
19 WSE goes global with UTP, GPW, Warszawa 2013, http://www.gpw.pl/utp [dostęp: 21.04.2014]. 
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Trading Platform (UTP) – to światowej klasy jakość w dziedzinie technologii, 
która umiejscawia GPW pośród najnowocześniejszych globalnych giełd na 
świecie20. 

Istotną i waŜną cechą systemu transakcyjnego UTP jest jego szybkość. W porów-
naniu z dotychczasowym systemem UTP jest znacznie szybszy, bardziej wydajny, 
skalowalny i ma większą przepustowość, co w praktyce oznacza moŜliwość 
obsługi kilkadziesiąt razy większej liczby zleceń w danej jednostce czasu. Nowy 
system transakcyjny umoŜliwia zawarcie 20 tys. transakcji w ciągu sekundy. Stary, 
czyli uruchomiony 17 listopada 2000 r. system Warset, pozwalał na 850. Te dwie 
liczby doskonale pokazują, jak bardzo w ostatnich latach przyspieszył świat 
finansów. 

Nie sposób zatem nie zauwaŜyć, Ŝe rozwój informatyczny zmienia rynki finan-
sowe na świecie. Klasycznym tego przykładem są wskazane powyŜej techniki 
handlu algorytmicznego. Jeśli obecnie techniki te stanowią od 40% do 60% ogółu 
obrotów giełdowych, to moŜna w tym miejscu postawić zasadne pytanie: jak 
będzie kształtował się ten poziom za 10 lub 20 lat? Uwzględniając dotychczasowy 
rozwój parkietów giełdowych, naleŜy spodziewać się oczywiście dalszego wzrostu 
obrotów instrumentami pochodnymi. Na rysunku 5 przedstawiono liczbę otwartych 
pozycji instrumentów pochodnych na GPW w Warszawie w latach 1998-2014  
z zaznaczeniem, Ŝe dane podano na koniec kaŜdego roku z wyjątkiem 2014 r.,  
w przypadku którego dane podano na koniec marca. 
 

 
 

Rysunek 5. Liczba otwartych pozycji instrumentów pochodnych na GPW w Warszawie  
w latach 1998-2014 w tys. szt. (dane na koniec kaŜdego roku z wyjątkiem 2014,  

w przypadku którego dane podano na koniec marca) 
Źródło: Instrumenty pochodne. Rynek instrumentów pochodnych w marcu 2014 r., GPW, Warszawa 2014, s. 2, 

http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/pochodne_marzec_2014.pdf [dostęp: 22.04.2014]. 

                                                           
20 WSE goes global with UTP. 
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Analiza rysunku 5 jednoznacznie wskazuje, Ŝe zainteresowanie graczy giełdo-
wych instrumentami pochodnymi cały czas rośnie. Oczywiście w duŜym stopniu 
wynika to równieŜ ze stosowanych technik handlu algorytmicznego. ZauwaŜyć 
naleŜy, Ŝe na koniec 1998 r. nie liczba pozycji instrumentów pochodnych nie 
osiągnęła nawet tysiąca, zaś na koniec marca 2014 r. było ich juŜ 266 tysięcy.  
 
 
 

Podsumowanie 
 
 
Ostatnie lata przyniosły znaczący rozwój technologii, która znalazła zastoso-

wanie na wielu płaszczyznach naszego Ŝycia. Osiągnięcia technologiczne wyko-
rzystujemy bowiem kaŜdego dnia i często robimy to w sposób zupełnie automa-
tyczny, nie zastanawiając się nad tym. W niniejszym artykule przedstawiono 
argumenty, które potwierdzają, iŜ rozwój technologii informatycznej wpłynął 
równieŜ na obecny kształt i sposób funkcjonowania rynków finansowych. 
Dokładna analiza tego problemu pozwala stwierdzić, Ŝe rozwój technologii 
informatycznej stał się wręcz katalizatorem szybkiego rozwoju tych rynków. Jakie 
argumenty poświadczają powyŜszą tezę? W treści niniejszego opracowania 
zwrócono uwagę na cztery zasadnicze: 
1. Pierwszy z nich ma charakter dosłownie namacalny, chodzi bowiem o demate-

rializację papierów wartościowych, która nastąpiła w Polsce w 1991 r. Przed-
miotowa dematerializacja stała się moŜliwa właśnie dzięki rozwojowi technolo-
gicznemu, dzięki systemom informatycznym. Papiery wartościowe w wersji 
materialnej posiadały oczywiście swój dyskretny urok. Istniejące w postaci mate-
rialnej papiery te niejednokrotnie stanowiły wręcz element sztuki artystyczno- 
-uŜytkowej, który znajdował odzwierciedlenie w pięknie i róŜnorodności szaty 
graficznej. Dematerializacja była jednak wynikiem dąŜenia do usprawnienia 
obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia im większego bezpieczeń-
stwa, a takŜe redukcji kosztów związanych z koniecznością ich przechowywania 
oraz fizycznego przekazywania. 

2. Kolejny argument stanowi fakt, Ŝe rozwój technologii informatycznej przyczynił 
się do wykreowania nowych instrumentów finansowych. Wiele z dostępnych 
obecnie na rynkach finansowych instrumentów to właśnie efekt rozwoju 
technologii informatycznej, która stała się wręcz siłą sprawczą powstania tych 
zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych. Szczególną uwagę w niniejszym 
opracowaniu poświęcono instrumentom pochodnym, które moŜna obecnie skla-
syfikować według kilku istotnych kryteriów (ze względu na relację między 
stronami kontraktu, ze względu na miejsce obrotu, ze względu na instrument 
podstawowy). Wydaje się, Ŝe proces kreowania nowych instrumentów finan-
sowych będzie postępował dalej. Obecnie kaŜda potrzeba inwestora moŜe 
bowiem zostać „zamieniona” na instrument finansowy. Przykładem powyŜszego 
mogą być chociaŜby opcje egzotyczne (exotic options), które na ogół nie 
znajdują się w obrocie giełdowym, a są typowymi opcjami na zamówienie. 



Ekonomia 

 

50 

 

3. W treści niniejszego artykułu zwrócono takŜe uwagę na dzisiejszą szeroką 
popularyzację instrumentów finansowych. Ich kreowanie to jedno, a populary-
zacja to drugie. Dzisiaj kaŜdy moŜe sobie z łatwością otworzyć rachunek 
inwestycyjny i handlować instrumentami finansowymi. Bezsprzecznie naleŜy 
więc zauwaŜyć, Ŝe do ich popularyzacji w znacznym stopniu przyczynił się 
właśnie rozwój informatyczny. Przypomnijmy, Ŝe liczba internetowych rachun-
ków inwestycyjnych na GPW w Warszawie cały czas rośnie. W drugiej połowie 
2013 r. udział internetowych rachunków inwestycyjnych, w stosunku do 
wszystkich rachunków inwestycyjnych osiągnął swój maksymalny poziom 62%. 

4. W końcowej części artykułu zwrócono uwagę na dynamicznie rozwijający się 
handel algorytmiczny. Szacuje się, Ŝe na całym świecie techniki handlu 
algorytmicznego stanowią obecnie od 40% do 60% ogółu obrotów giełdowych. 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie równieŜ zachęca inwestorów do 
takiego handlu. Wyraźnym tego dowodem jest fakt, Ŝe od 15 kwietnia 2013 r. na 
warszawskiej giełdzie funkcjonuje nowoczesny system UTP, który umoŜliwia 
zawarcie 20 tys. transakcji w ciągu jednej sekundy, co w praktyce oznacza 
moŜliwość obsługi kilkadziesiąt razy większej liczby zleceń w danej jednostce 
czasu. Warto przypomnieć, Ŝe na koniec marca 2014 r. liczba otwartych pozycji 
instrumentów pochodnych na GPW osiągnęła swój maksymalny poziom 266 tys.  

Celem niniejszego artykułu było udowodnienie tezy, Ŝe technologia informa-
tyczna stała się determinantem rozwoju rynków finansowych. Zdaniem autora 
powyŜsze argumenty to potwierdzają. Oczywiście niniejsze opracowanie przed-
stawia niektóre kwestie w sposób ogólny, niemniej podstawowy cel artykułu został 
osiągnięty. 
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PODEJŚCIE  DYREKTORÓW  ŚREDNICH  PRZEDSIĘBIORSTW 
ROSYJSKICH  DO  INNOWACJI 

W artykule przedstawiono problematykę innowacyjności jako zdolności do podjęcia innowacji oraz 
innowacji jako działania podejmowanego przez jednostki oraz przedsiębiorstwa. Usystematyzowano 
równieŜ związane z tym pojęcia. Celem jest ukazanie podejścia do innowacji dyrektorów średnich 
przedsiębiorstw rosyjskich, problemów związanych z wprowadzeniem innowacji w tych przed-
siębiorstwach oraz postrzeganych korzyści płynących z innowacji. Praktyczną ilustrację stanowią 
opracowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród dyrektorów średnich przedsię-
biorstw rosyjskich. Rosyjska kadra kierownicza w realizacji innowacji widzi rozwiązanie zarówno 
ogólnych problemów związanych z prowadzeniem biznesu, jak i moŜliwość wewnętrznego rozwoju 
przedsiębiorstwa. Innowacyjne przedsięwzięcia nie są odbierane przez dyrektorów przedsiębiorstw 
rosyjskich za zbyt skomplikowane. Istotną rolę odgrywa moŜliwość pozyskania środków finansowych 
na realizację innowacji. 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 
W społeczeństwie, w którego rozwoju szczególne miejsce zajmują wiedza i moŜ-

liwości przekazywania informacji, kształtuje się nowe środowisko, cechujące się 
systemowym, ukierunkowanym na wyniki działaniem, tworzeniem zasobów 
wiedzy i podejmowaniem innowacyjnych wyzwań w róŜnych sferach działalności. 
Wraz z postępem naukowo-technicznym zachodzą zmiany społeczno-gospodarcze 
dotyczące zarówno jednostek indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz państw. 
W ramach poszukiwania coraz nowszych rozwiązań, zmierzających do wzrostu 
gospodarczego i większej konkurencyjności w skali mikro- i makroekonomicznej, 
doceniono wagę i rolę innowacyjności, która wiąŜe się z nowymi moŜliwościami 
rozwoju. Najpierw problematykę innowacyjną rozpatrywano w ujęciu makroeko-
nomicznym, badając wpływ postępu technicznego na rozwój gospodarczy. Dopiero 
później wyłonił się nurt badań o charakterze mikroekonomicznym, w którym postęp 
technologiczny potraktowano jako proces i rozpoczęto badanie jego składowych. 

Innowacje rozumiane są jako rezultat i jako proces. RozróŜnienie to ma istotne 
konsekwencje merytoryczne. W pierwszym znaczeniu innowacja traktowana jest 
jako wynik zastosowania postępu wiedzy i wynalazku. W drugim zaś – zjawiska 
innowacyjne obejmują nie tylko końcowy rezultat realizacji określonego zadania 
technicznego, lecz takŜe działania poprzedzające jego powstanie1.  
                                                           
1 E. Stawasz, Rodzaje innowacji, [w]: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red.  
K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005, s. 37. 
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Generalnie rzecz biorąc, nie da się zagadnienia innowacyjności i innowacji 
przedsiębiorstw rozpatrywać w oderwaniu od otoczenia zewnętrznego, poniewaŜ 
zachodzą między nimi ścisłe zaleŜności. Wykładnia merytoryczna obu pojęć 
(innowacji w przedsiębiorstwach i innowacji gospodarczych) wskazuje na to, Ŝe 
istota tych procesów pod wieloma względami się pokrywa, natomiast w innych ma 
charakter komplementarny. Kompleksowe podejście do problematyki innowacyj-
ności i innowacji pozwala na zrozumienie jej złoŜoności i roli, jaką odgrywa w pro-
cesach rozwojowych XXI w. Nowoczesne postrzeganie innowacji odchodzi od 
pojedynczego zdarzenia na rzecz kompleksu procesów, zjawisk i zdarzeń 
tworzących nowe wzory, dobra, technologie w sferze produkcji i usług. Innowacje 
zachodzą zarówno w określonej przestrzeni, jak i układzie powiązań, który określa 
się mianem systemu innowacyjnego2. Składają się na niego podsystemy produk-
cyjne i naukowo-techniczne, rozwiązania instytucjonalne oraz zaleŜności i związki 
między nimi. Charakteryzują one poziom innowacyjności danego regionu3. 

W społeczeństwie rosyjskim z duŜym opóźnieniem w porównaniu z krajami 
zachodnimi stopniowo kształtują się moŜliwości i warunki do przejścia na inno-
wacyjną drogę rozwoju. Tryb ewolucyjnego rozwoju gospodarki rosyjskiej nie raz 
bywał przerywany przez radykalne zmiany, co wywarło powaŜne konsekwencje  
w kontekście rozwoju gospodarki całego kraju. Rosja posiada bogate zasoby 
naturalne, jak równieŜ wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki. Jednak krajowi nie 
udało się wykorzystać swojego wysokiego potencjału ekonomicznego w okresie 
przejścia do gospodarki rynkowej. Zaistniało wiele przeszkód uniemoŜliwiających 
rozwój działalności przedsiębiorczej: zorganizowana przestępczość, wysoki 
stopień biurokratyzacji i skorumpowania władzy, niestabilność ekonomiczna i poli-
tyczna4. Na początku XXI w. rozpoczął się proces krytycznego przemyślenia 
przeszłości, pojawiła się wizja horyzontów dynamiki społecznej, wypracowywano 
nowe strategie w sferze rozwoju kraju5. Na najwyŜszym poziomie państwowym  
w sferze wspierania rozwoju innowacyjnego przyjęto i zatwierdzono wiele 
ustawodawczych i normatywno-prawnych dokumentów, federalnych programów 
celowych oraz koncepcji i strategii przewidujących kształtowanie sieci terytorialno- 
-produkcyjnych wysokotechnologicznych klastrów branŜowych i płaszczyzn tech-
nologicznych w celach wypracowania przewag konkurencyjnych na podstawie 
                                                           
2 Regionalny system innowacji (RSI) definiujemy jako sieć współpracy pomiędzy organizacjami  
i instytucjami, działającymi w regionie, których celem jest rozwój innowacyjności tego regionu 
poprzez wspieranie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Innymi słowy moŜna stwierdzić, Ŝe 
RSI to elastyczny, kreatywny i regionalny socjoekonomiczny układ o jak najszerszych powiązaniach, 
który wykorzystuje lokalne atrybuty i zasoby decydujące o produkcji i produkcie z uwzględnieniem 
specyfiki lokalnego rynku, http://mfiles.pl/pl/index.php/Regionalny_System_Innowacji [dostęp: 
01.02.2015]. 
3 T. Markowski, Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE, [w:] 
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2004. 
4 К. Фей, Д. Денисон, Организационная культура и эффективность: российский контекст, [в:] 
Вопросы экономики, Москва 2005, s. 58. 
5 В.А. Цветков, Е.В. Моргунов, Н.В. Илларионов, Инновационная экономика как форма 
постиндустриального развития, [в:] Промышленная политика Российской Федерации, Москва 
2008, nr 1, s. 24-42. 
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naukowo-technicznego, produkcyjno-technologicznego, biznesowo-inwestycyjnego  
i managersko-zarządzającego potencjału Rosji6. Obserwowany w tym państwie 
wzrost zainteresowania problematyką innowacyjności w skali ogólnokrajowej 
wiąŜe się ze zrozumieniem roli innowacyjności i jej badaniem na poziomie 
osobowości, co jest niezwykle waŜne w ramach kształtowania społeczeństwa 
innowacyjnego. Zrozumienie istotności strategii innowacyjnej jako nowoczesnego 
paradygmatu rozwoju nowoczesnego społeczeństwa odbywa się równolegle ze 
zrozumieniem istoty osobowości innowacyjnej jako nowego socjalnego typu 
osobowości7. Społeczeństwo rosyjskie, jak równieŜ społeczeństwo kaŜdego innego 
kraju, moŜe stać się innowacyjnym wtedy, gdy osobowość innowacyjna będzie 
zjawiskiem masowym oraz kiedy innowacyjną działalnością takich osób będą 
dotknięte wszystkie sfery działalności społecznej. Jednak taka droga rozwojowa 
nie jest łatwa dla Ŝadnego kraju. 

Celem artykułu jest ukazanie podejścia dyrektorów średnich rosyjskich przed-
siębiorstw do innowacji, a takŜe problemów związanych z wprowadzeniem inno-
wacji w tych przedsiębiorstwach oraz postrzeganych korzyści8. Autorki podjęły 
równieŜ próbę uporządkowania i usystematyzowania pojęć, wskazania zjawisk  
i procesów, które wymuszają aktualizowanie wiedzy w zakresie innowacji i inno-
wacyjności, zmierzają w kierunku definiowania i funkcjonowania nowych zasad  
w procesie wprowadzania innowacji. Aby osiągnąć cel artykułu, wykorzystano 
wyniki badań ankietowych przedstawiających opinię dyrektorów na temat podej-
mowania działań innowacyjnych i oczekiwanych korzyści.  

 
 
 

1. Od innowacyjności do innowacji 
 
 

Autorki artykułu rozróŜniają pojęcia „innowacyjność” i „innowacja”. Słowo 
„innowacja” pochodzi od łacińskiego innovatio, czyli „odnowienie, tworzenie czegoś 
nowego”. W Polsce słowo to definiuje się jako „wprowadzenie do uŜytku nowych 

                                                           
6 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, http://old.febras.ru/innovation/docs/conception_2020.rtf [dostęp: 02.04.2015]. 
7 В.Н. Шевченко, Инновационная личность как социальный тип, [в:] Научные вдомости 

Белгородского Университета, Серия: Философия. Социология. Право, Белгород 2010, nr 2,  
s. 37. 
8 W Rosji podział na przedsiębiorstwa mikro-, małe, średnie i duŜe jest dokonany na podstawie 
Ustawy federalnej Nr 209-ФЗ z 24 lipca 2007 r. o rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości  
w Federacji Rosyjskiej” z poźn. zm. z 1 października 2013 r., http://base.garant.ru/12154854/ [dostęp: 
02.04.2015], w myśl której przedsiębiorstwa podlegają podziałowi według trzech kryteriów: 
uczestnictwa w kapitale załoŜycielskim dla osób prawnych, liczby zatrudnionych osób, wielkości 
obrotu na koniec roku kalendarzowego. Ze względu na liczbę zatrudnionych osób wyróŜnia się: 
mikroprzedsiębiorstwa (liczba zatrudnionych do 15 osób), małe przedsiębiorstwa (16-100 osób), 
średnie przedsiębiorstwa (101-250 osób).  



Ekonomia 

 

56 

 

rzeczy, pomysłów lub sposobów postępowania”9. Potocznie rozumiane oznacza 
coś nowego i innego od dotychczasowych rozwiązań; kojarzy się z potrzebną 
zmianą na lepsze i bardzo często uŜywane jest jako synonim słowa „zmiana”10. 
Pierwszy raz pojęcie innowacji do nauk ekonomicznych wprowadził Joseph Alois 
Schumpeter. Pod względem przedmiotowym określał on innowację niezwykle 
szeroko. Według niego obejmuje ona11: 
• wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do 

czynienia, lub nowego gatunku jakiegoś towaru; 
• wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze praktycznie niewypróbowanej  

w danej dziedzinie przemysłu; 
• otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany rodzaj krajowego 

przemysłu uprzednio nie działał i to bez względu na to, czy rynek ten istniał 
wcześniej, czy teŜ nie; 

• zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to niezaleŜnie od tego, 
czy źródło juŜ istniało, czy teŜ musiało być dopiero stworzone; 

• wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie monopolu 
bądź jego złamanie. 

Kluczowym słowem w tej definicji jest pojęcie „nowy”. J.A. Schumpeter wiązał 
innowację z pierwszym zastosowaniem danego rozwiązania. Nie uznawał za inno-
wacje ich upowszechniania. Proces ten określał mianem imitacji. DuŜe znaczenie 
przypisywał takŜe osiągnięciu pozytywnego wyniku ekonomicznego z wprowadze-
nia innowacji i moŜliwości jej wykorzystania w praktyce12. Oprócz tego Schumpeter 
oddzielał znaczenie pojęcia „innowacja” od pojęcia „wynalazek”. Wiele wynalaz-
ków nigdy nie staje się innowacją, gdyŜ nie zostają wprowadzone do produkcji. 
Według niego siłą napędową tworzenia innowacji mają być procesy zarządzania.  

Oprócz Schumpetera innowacje szeroko rozumieli takŜe Alvin J. Harman, Dag 
E. Hagen, Joseph Parker, James A. Allen, Everett M. Rogers i Percy R. Whitfield. 
Szczególnie ciekawą definicję innowacji zaproponował ten ostatni, który przez 
innowację rozumie ciąg skomplikowanych działań polegających na rozwiązywaniu 
problemów. W rezultacie powstaje kompleksowa i całkowicie opracowana 
nowość13. Odmiennie określił definicję innowacji Homer G. Barnett, opierając się 
na załoŜeniu, Ŝe jest ona kaŜdą koncepcją, pomysłem, postawą, stanowiskiem lub 
rzeczą, która swą jakością wyróŜnia się spośród wszystkich istniejących do chwili 
obecnej14. Definicja ta wpisuje się w szerokie ujęcie innowacji, podkreślając ich 
procesowy charakter i obejmując róŜnorodne czynności, prowadzące do tworzenia, 
rozwijania i wprowadzania nowych wartości.  
                                                           
9 T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2010, s. 13, 18. 
10 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 
2007, s. 11. 
11 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
12 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006, s. 19. 
13 P.R. Whitfield, Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979, s. 26. 
14 P.F. Borowski, Przedsiębiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy” 2011, nr 2, s. 8-13. 
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Do reprezentantów wąskiego podejścia do innowacji moŜna zaliczyć Simona 
Kuznetsa, Charlesa Freemana, Roberta Williamsa i Christophera Cartera oraz 
Edwina Mansfielda. Ch. Freeman jako innowacje traktował pierwsze handlowe 
wprowadzenie nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia15. Według 
Davida Begga innowacja to „zastosowanie nowej wiedzy w procesie produkcji”16. 
W tym przypadku ma miejsce duŜe zawęŜenie pojęcia innowacji, poniewaŜ ma ono 
odniesienie do konkretnej sfery działalności, czyli tylko do sfery produkcyjnej. 
Peter F. Drucker uwaŜał, Ŝe „pułapką jest mylne utoŜsamianie innowacji z nowin-
kami. Innowacja tworzy nową wartość, a nowinka jedynie zaspokaja potrzebę 
rozrywki”17. Taki podejście do innowacji jest zdaniem autorek artykułu bardzo 
słuszne, poniewaŜ innowacja nie jest rozpatrywana jako jednorazowa rzecz – 
„nowinka”, lecz jako pewnego rodzaju kapitał, który generuje nową wartość. 

Wiele definicji innowacji powstało równieŜ w Polsce. Badania nad tym 
zagadnieniem zaczęły rozwijać się dość intensywnie pod koniec lat 60. XX w., 
jednak w gospodarce centralnie planowanej ta problematyka z powodu braku 
autentycznych mechanizmów rynkowych była rozpatrywana przede wszystkim  
w aspekcie technicznym. Do polskich badaczy zajmujących się tą problematyką  
w tym okresie moŜemy zaliczyć: Klausa Wandelta, Jerzego Czupiała, Leszka 
Piasecznego, Jerzego Więckowskiego, Bogusława Fiedora, Stefana Kasprzyka, 
Lidię Białoń, Zbigniewa Pietrasińskiego, Wiesława Sprucha oraz Zbigniewa Madeja.  

Według Z. Pietrasińskiego innowacje to zmiany celowo wprowadzane przez 
człowieka lub zaprojektowane przez układ cybernetyczny, które polegają na zastę-
powaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle 
określonych kryteriów składających się w sumie na postęp18. Autorki niniejszego 
artykułu uwaŜają, Ŝe definicja ta jest bardzo trafna z dzisiejszego punktu widzenia, 
poniewaŜ zmiany są rozpatrywane w kategoriach postępu. Definicję innowacji 
sformułowali równieŜ Jerzy Bogdanienko, Mirosław Haffer i Wojciech Popławski, 
a mianowicie: „Innowacja jest końcowym etapem tworzenia nowej rzeczywistości 
materialnej; jest to – najogólniej mówiąc – pierwsze zastosowanie nowych idei  
w praktyce”19. Zdaniem autorek artykułu powyŜsza definicja jest właściwa, jednak 
nie uwzględnia wyników wprowadzenia innowacji. Odrębną od wszystkich innych 
autorów koncepcję innowacji zaproponował Z. Madej, który za innowacje uznawał 
zmiany niekoniecznie posiadające znamiona pozytywne20. W literaturze przed-
miotu moŜna odnaleźć wiele sposobów klasyfikacji innowacji, w zaleŜności od 
rozpatrywanej kwestii – np. kryterium źródeł pochodzenia innowacji, dziedziny 
działalności, oryginalności, zakresu czy skali, w jakiej zachodzą zmiany.  

W literaturze przedmiotu pojęcia „innowacja” i „innowacyjność” są nierzadko 
utoŜsamiane. Autorki niniejszego artykułu uwaŜają takie podejście za błędne, 
poniewaŜ definicja innowacji jest zazwyczaj związana z konkretnym działaniem,  
                                                           
15 W. Janasz, K. Kozioł, op. cit., s. 14. 
16 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, s. 341. 
17 P. Drucker, Zarzadzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010, s. 101. 
18 Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971, s. 9. 
19 J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2004, s. 8. 
20 W. Janasz, K. Kozioł, op. cit., s. 16. 
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z procesem polegającym na przekształceniu istniejących moŜliwości w nowe idee  
i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania, natomiast innowacyjność to ra-
czej zdolność albo umiejętność podjęcia innowacji. Pod terminem „innowacyjność” 
kryje się zdolność do „kreowania/adoptowania i wykorzystywania w praktyce 
efektów działalności badawczej i rozwojowej”21. W tym terminie zawiera się infor-
macja o dysponowaniu określonymi zasobami oraz o ich wykorzystaniu. W zwią-
zku z tym jest to pojęcie z jednej strony „miękkie” – odnoszące się do pewnych 
predyspozycji jednostki, organizacji, gospodarki, a z drugiej „twarde” – mierzalne, 
określające wynik prac w sferze badań i rozwoju. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe 
innowacyjność jest szczególnym środkiem wytwórczym, innowacja natomiast jest 
jej efektem, produktem finalnym, co sprowadza się do tego, Ŝe sama innowacja jest 
wynikiem innowacyjności. Źródłem innowacyjności (w przypadku kreowania  
i wdraŜania innowacji, a nie zakupu gotowych pomysłów) są pracownicy przed-
siębiorstwa, dlatego naleŜy ich traktować jako najcenniejszy kapitał kaŜdego 
przedsiębiorstwa. „Ideą kaŜdego przedsiębiorstwa jest tworzenie nowej war-
tości”22, w związku z tym aktywność przedsiębiorstwa w kierunku rozwoju jego 
kapitału ludzkiego staje się bardzo istotnym elementem działalności.  

 
 
 

2. Innowacyjna działalność średnich przedsiębiorstw rosyjskich – 
wyniki badań 

 
 

W Federacji Rosyjskiej (FR) istnieje wiele róŜnorodnych koncepcji i progra-
mów wspierania działalności innowacyjnej. Reguluje je Ustawa federalna z 23 sierp-
nia 1996 r. Nr 127-ФЗ o nauce i państwowej polityce naukowo-technicznej  
z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami23. Na podstawie tej ustawy opracowano 
strategię innowacyjnego rozwoju FR na okres do 2020 r. w postaci Koncepcji 
Długoterminowego Rozwoju Federacji Rosyjskiej. Na poziomie rządowym tylko  
w ciągu 2013 r. przez Rząd FR i Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego Rosji 
zostało zatwierdzonych pięć rozporządzeń, trzy protokoły do nich i dwa projekty 
ustaw w zakresie wspierania działalności innowacyjnej24.  

                                                           
21 Konkurencyjność sektora wysokiej techniki, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa 2009, s. 3, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/EECFD29E-4EE1-4B81-
B38B-3421FD74C13E/51695/Konkurencyjnoscsektorawysokiejtechniki.pdf [dostęp: 02.04.2015]. 
22 M. Krajewski, Kapitał ludzki w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 245, s. 245. 
23 Федеральный Закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» с последующими изменениями и дополнениями, http://base.garant.ru/ 
135919/5/ [dostęp: 03.04.2015]. 
24 Oficjalna strona Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego Federacji Rosyjskiej: http://economy.gov. 
ru/minec/activity/sections/innovations/indexdocs?WCM_PI=1&WCM_Page.6592b3004309ca4b98d5
bb1aee474279=1 [dostęp: 03.04.2015]. 
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Na mocy ustawy są tworzone i funkcjonują państwowe fundusze wspierające 
działalność naukową, naukowo-techniczną i innowacyjną. Największymi jednost-
kami państwowymi są: Rosyjski Fundusz Badań Fundamentalnych, Rosyjski 
Humanistyczny Fundusz Naukowy, Federalna Państwowa Instytucja Autonomicz-
na „Rosyjski Fundusz Rozwoju Technologicznego”, Fundusz Wspierania Małych 
Form Przedsiębiorczości w Sferze Naukowo-Technicznej oraz Fundusz Badań 
Perspektywicznych25. W praktyce jednak sytuacja wygląda tak, Ŝe większość tego 
wsparcia – zarówno instytucjonalnego, jak i finansowego – jest przeznaczona dla 
wielkich przedsiębiorstw i koncernów branŜy naukowo-technicznej oraz przemy-
słowej. Średnie i małe przedsiębiorstwa muszą szybko dostosowywać się do 
otoczenia albo zniknąć. Taka sytuacja zmusza do poszukiwania, wymyślania  
i wprowadzenia innowacji w celach nie tylko zachowania optymalnego poziomu 
rentowności, lecz po prostu przetrwania. W procesie tej adaptacji do niestabilnego 
otoczenia rosyjskie przedsiębiorstwa dąŜą do obiektywnej analizy zaistniałych 
okoliczności i podjęcia racjonalnych działań26. W danym przypadku innowację 
moŜna rozumieć jako celową, ukierunkowaną i sztucznie wywołaną zmianę  
w przedsiębiorstwie w celach jego przetrwania albo podwyŜszenia efektywności 
działalności27. Oznacza to, Ŝe właśnie zrozumienie problemu pozwala na określenie 
sposobów jego rozwiązania, co odbywa się poprzez wymyślenie koncepcji wew-
nątrz przedsiębiorstwa albo pozyskiwanie z zewnątrz.  

Mówiąc o innowacji w kontekście przedsiębiorstwa, naleŜy zdefiniować pojęcie 
„przedsiębiorstwo innowacyjne”. Edward Stawasz uwaŜa, Ŝe przedsiębiorstwo 
innowacyjne to takie, które w badanym okresie – najczęściej trzyletnim – 
wprowadziło przynajmniej jedną innowację techniczną (technologiczną), tj. nowy 
lub ulepszony produkt bądź nowy lub ulepszony proces, będący nowością 
przynajmniej z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa28. W myśl tej definicji do 
grona firm innowacyjnych moŜna zaliczyć wielką grupę przedsiębiorstw. MoŜna 
równieŜ przypuszczać, Ŝe w warstwie średnich przedsiębiorstw rosyjskich 
pozbawionych wsparcia finansowego odbywają się waŜne procesy ekonomiczno- 
-technologiczne określające przyszłość rosyjskiej gospodarki.  

W celu sprawdzenia tej sytuacji na przełomie lat 2010/2011 przeprowadzono 
badania ankietowe w grupie badawczej obejmującej 140 dyrektorów generalnych 
przedsiębiorstw rosyjskich. Część z nich nie mogła jednak udzielić odpowiedzi na 
niektóre pytania ankietowe wymagające konkretyzacji i szczerości. W związku  
w analizie wykorzystano dane tylko całkowicie wypełnionych ankiet (103 ankiety). 
Badania przeprowadzono na terenie centralnej Rosji przy wsparciu grantu nauko-
wego Nr 10-04-0007 ufundowanego przez Fundację Naukową Moskiewskiego 

                                                           
25 Инновации в России. Фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, http://innovation.gov.ru/page/1123 [dostęp: 03.04.2015]. 
26 В.А. Крылов, Некоторые черты и тенденции развития управленческих культур российских 

предприятий, [в]: Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ 

взаимодействия и динамики, ред. А.Б. Гофман, Росспеэн, Москва 2013, s. 185. 
27 С.С. Фролов, Социология организаций, Гардарики, Москва 2014, s. 374. 
28 E. Stawasz, Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć,  
s. 133, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/inn_transfer_tech.pdf [dostęp: 03.04.2015]. 
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Uniwersytetu Państwowego – WyŜszej Szkoły Ekonomii na przełomie lat 2010- 
-2011 przez dr. Igora Gurkowa z Uniwersytetu Państwowego – WyŜszej Szkoły 
Ekonomii w Moskwie oraz dr. Eugeniusza Morgunowa z Moskiewskiej WyŜszej 
Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych.  

Wyniki badań opracowały autorki niniejszego artykułu. W tabeli 1 zaprezen-
towano podejście kadry zarządzającej do trudności, z jakimi moŜna spotkać się na 
drodze przygotowania i wdroŜenia innowacji w średnich rosyjskich przedsiębior-
stwach. 

 
Tabela 1. Odczuwalny poziom trudności związanych z wykonywaniem wybranych działań w zakresie 

opracowania, wdroŜenia i wprowadzenia na rynek nowych produktów (w % ankietowanych) 
 

Typ działania 

Odczuwalny poziom trudności 

Łatwe Umiarkowanie trudne 
Bardzo 

skomplikowane 

Pozyskanie finansowania 
nowego projektu 

12 57 31 

Otrzymanie dostępu do 
technologii produkcyjnej 

30 51 19 

MontaŜ, wprowadzenie do 
produkcji i wdroŜenie  

18 66 16 

Pozyskanie siły roboczej  
z odpowiednimi kwalifikacjami 

22 54 24 

Zmiany zakresu obowiązków 
słuŜbowych 

50 44 6 

Osiągnięcie wymaganego 
poziomu dyscypliny 
technologicznej 

18 70 12 

Opracowanie nowego towaru 
zgodnie z wymaganymi 
specyfikacjami 

20 66 14 

Określenie optymalnej ceny 
sprzedaŜy na nowy towar 

35 53 12 

Osiągnięcie porozumienia  
z producentami podobnych 
towarów 

23 49 28 

Otrzymanie koniecznych 
państwowych licencji  
i certyfikatów  

24 60 16 

Promocja i reklama towaru 13 63 24 

Opracowanie nowych kanałów 
zbytu 

8 63 29 

Wprowadzenie nowych 
schematów opłaty za wykonaną 
pracę i premiowania 
pracowników 

46 47 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w ramach grantu naukowego Nr 10-04-0007 przez 
Fundację Naukową Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego – WyŜszej Szkoły Ekonomii na przełomie  
lat 2010-2011. 

 
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, Ŝe poziom odczuwalnych przez 

generalnych dyrektorów średnich przedsiębiorstw trudności dotyczył wprowadze-
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nia innowacji produktowych. Analizując procentowy udział odpowiedzi „bardzo 
skomplikowane” w ramach odczuwania spotykanych trudności, moŜna wywnio-
skować, Ŝe dla zahartowanych przez niestabilne otoczenie rosyjskich dyrektorów 
praktycznie nie ma sytuacji bez wyjścia. MoŜna zatem mówić o wysokim poziomie 
mobilizacji i innowacyjności dyrektorów badanych przedsiębiorstw. Jednak reali-
zatorami zadań są pracownicy firmy, których zaangaŜowanie, motywacja oraz 
oczywiście innowacyjność mają kluczowe znaczenie przy wprowadzeniu dowol-
nych typów innowacji. Zaobserwowano, Ŝe w odbiorze dyrektorów generalnych 
przedsiębiorstw rosyjskich opracowanie i początek produkcji nowych towarów jest 
sprawą wystarczająco skomplikowaną, jednak nie stwarzającą wielkich trudności. 
Wykonywanie koniecznych działań zewnętrznych (współdziałania z otoczeniem: 
pozyskanie finansowania nowego projektu, siły roboczej z odpowiednimi kwalifi-
kacjami, osiągnięcie porozumienia z producentami podobnych towarów, opraco-
wanie nowych kanałów zbytu) jest bardziej skomplikowane niŜ przeprowadzenie 
prac wewnętrznych. Za najbardziej skomplikowane zadanie na drodze do 
wprowadzenia innowacji 31% dyrektorów generalnych uwaŜa pozyskiwanie 
środków na sfinansowanie nowego projektu. Jest to tylko jedna trzecia badanej 
grupy i dla większości dyrektorów pozyskiwanie środków finansowych wewnętrz-
nych i zewnętrznych nie jest sprawą skomplikowaną, natomiast 12% badanych 
uwaŜa, Ŝe jest to nawet łatwe zadanie. Z kolei jako najtrudniejsze działanie 
wewnętrzne 16% badanych oceniło montaŜ, wprowadzenie do produkcji i uru-
chomienie produkcji nowych obiektów z wykorzystaniem planowanej mocy 
produkcyjnej. Najwięcej ankietowanych (70%) uwaŜa, Ŝe dość skomplikowanym 
działaniem wewnętrznym jest osiągnięcie wymaganego poziomu dyscypliny tech-
nologicznej. MoŜe się to wiązać m.in. z niedociągnięciami systemów zarządzania 
procesowego w przedsiębiorstwach.  

W tabeli 2 przedstawiono oczekiwane wewnątrzorganizacyjne efekty wprowa-
dzenia innowacji w postaci oczekiwań podstawowych i dodatkowych. Wynika  
z niej, Ŝe ponad 25% badanych uwaŜa, Ŝe takie efekty wprowadzenia innowacji, 
jak: nabycie nowej wiedzy i umiejętności, lepsze wykorzystywanie posiadanej 
wiedzy i umiejętności, zwiększenie autorytetu kierownictwa, unikanie monotonii  
w biznesie oraz pozyskiwanie nowych partnerów, są „automatycznymi” efektami 
innowacji. Prawie we wszystkich wymienionych powyŜej oczekiwaniach wprowa-
dzenia innowacji praktycznie połowa osób badanych widzi efekty dodatkowe. 
MoŜna to zinterpretować w ten sposób, Ŝe badaniom podlegały przedsiębiorstwa,  
w których innowacje traktuje się jako zjawisko przymusowe i mało związane  
z podstawowymi kierunkami jego działalności. Natomiast w przedsiębiorstwach 
innowacyjnych innowacje ściśle wiąŜą się z kierunkami podstawowej działalności, 
są wpisane w strategię przedsiębiorstwa, a jego sposób i struktura zarządzania są 
dostosowane do bycia innowacyjnym. Jednak w przypadku takich konsekwencji po 
innowacjach jak: pełniejsze wykorzystywanie wiedzy i umiejętności pracowników 
oraz zrozumienie przez pracowników celów organizacji, relacja procentowa  
w ramach podstawowego i dodatkowego efektu rozkłada się odpowiednio w stosun-
ku 32% do 38% oraz 31% do 48%. Ta niewielka róŜnica moŜe z kolei świadczyć  
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o tym, Ŝe w ramach nowoczesnego zarządzania coraz bardziej dostrzega się i doce-
nia rolę pracowników, którzy stanowią podstawową siłę napędową i rozwojową 
kaŜdego przedsiębiorstwa.  

 
Tabela 2. Oczekiwane wewnątrzorganizacyjne efekty od realizacji innowacji (% ankietowanych) 
 

Efekt od innowacji 

Podejście do efektu 

Nie 
myślałem/am 

o tym 

Wychodzi 
„samo z siebie” 

Oczekiwany efekt od 
innowacji 

Podstawowy Dodatkowy 

Pracownicy powinni: 
- nabywać nową wiedze  

i umiejętności 
- lepiej wykorzystywać posiadaną 

wiedzę i umiejętności 

 
2 
 
2 

 
25 
 

27 

 
15 
 

32 

 
58 
 

38 

W trakcie wprowadzenia innowacji 
udało się: 
- zwiększyć wymagania  

w stosunku do pracowników 
- wyodrębnić najbardziej zdolnych 

i kreatywnych pracowników 
- potwierdzić, Ŝe cele organizacji 

są bardziej oczywiste dla 
pracowników 

- zmobilizować zespół przez 
prowadzenie duŜej i ciekawej 
sprawy 

- zwiększyć autorytet kierownictwa 
w organizacji 

- uniknąć monotonii  
w prowadzeniu biznesu 

- zaangaŜować do współpracy  
z przedsiębiorstwem nowych 
ciekawych ludzi 

- pozyskać nowych partnerów, od 
których moŜna nauczyć się 
czegoś nowego 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 

 
 

21 
 

23 
 

18 
 
 

17 
 
 

28 
 

35 
 

20 
 
 

25 

 
 

19 
 

25 
 

31 
 
 

25 
 
 

20 
 

17 
 

12 
 
 

21 

 
 

58 
 

49 
 

48 
 
 

56 
 
 

48 
 

46 
 

65 
 
 

52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w ramach grantu naukowego Nr 10-04-0007  
przez Fundację Naukową Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego – WyŜszej Szkoły Ekonomii na przełomie 
lat 2010-2011. 

 
W tabeli 3 przedstawiono sposoby radzenia sobie dyrektorów rosyjskich 

przedsiębiorstw z „rutyną innowacyjną” obserwowaną u podwładnych podczas 
realizacji projektów innowacyjnych. Z danych wynika, Ŝe obawy przed innowa-
cjami wynikają w znacznej mierze z moŜliwości, które są przedstawiane w kate-
goriach ich realizacji zarówno w postaci moralnej (pozbycie się monotonii pracy, 
częstsze samodzielne podejmowanie decyzji, moŜliwość umocnienia pozycji  
w firmie), jak i materialnej. Ta ostatnia sfera jest bardzo waŜna: ponad połowa 
badanych uwaŜa, Ŝe pracownicy przedsiębiorstw widzą w innowacjach szansę 
podniesienia zarówno własnego zarobku (51%), jak i zarobków podwładnych 
(56%), co w praktyce oznacza rozwój systemów materialnego stymulowania 
uczestnictwa pracowników w projektach innowacyjnych w całym przedsię-
biorstwie. Ponad połowa badanych dyrektorów obserwuje u pracowników chęć 
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zwrócenia na siebie uwagi poprzez wprowadzenie innowacji (51%) oraz jedno-
cześnie wywieranie większego wpływu na kolegów (52%). MoŜe to świadczyć  
o aktywizacji pracowników, o ich innowacyjności, chęci wykazania się kreatyw-
nością w zakresie zarządzania. Kierownicy przedsiębiorstw uwaŜają, Ŝe ich pod-
władni nie wykorzystywaliby aktywności innowacyjnej jako sposobu przewar-
tościowania uprawnień w firmie (25% badanych twierdzi, Ŝe podwładni nie robią 
tego prawie nigdy) albo zwiększenia swojej popularności poza firmą (35% ankie-
towanych sądzi, Ŝe ich pracownicy nie zrobiliby tego prawie nigdy).To oznacza, Ŝe 
są oni nastawieni do innowacji bez nadmiernych obaw i są gotowi do uczestnictwa 
w nich.  

 
Tabela 3. Uogólnione doświadczenie dyrektorów przedsiębiorstw rosyjskich z obserwacji zachowania 

pracowników przy realizacji projektów innowacyjnych (% ankietowanych) 

Pracownicy firmy odbierają 
innowacje jako: 

Ocena częstotliwości 

Prawie nigdy Czasami Często 

Dodatkowy „ból głowy” 16 48 35 
Próby naruszenia 
ustabilizowanego kręgu 
uprawnień 

25 43 32 

Próby zburzenia autorytetu  
i strefy nieformalnego wpływu 
niektórych pracowników albo 
wydziałów 

40 43 17 

Pojawiającą się moŜliwość 
zwrócenia na siebie uwagi 
kierownictwa 

16 51 33 

MoŜliwość wywierania 
większego wpływu na kolegów  

16 52 32 

Częstsze samodzielne 
podejmowanie decyzji 

8 48 44 

MoŜliwość umocnienia pozycji 
w firmie i rozwoju kariery  

10 42 48 

Pozbycie się monotonnej 
rutynowej pracy 

8 46 47 

Umocnienie swojej pozycji poza 
firmą 

35 46 19 

MoŜliwość zjednoczenia wokół 
siebie podwładnych 

11 47 42 

PodwyŜszenie swojego 
osobistego zarobku  

10 39 51 

PodwyŜszenie zarobków swoich 
podwładnych 

10 34 56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w ramach grantu naukowego Nr 10-04-0007 przez 
Fundację Naukową Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego – WyŜszej Szkoły Ekonomii na przełomie lat 
2010-2011. 

 
W tabeli 4 przedstawiono odsetek dyrektorów przedsiębiorstw, określających 

cele wprowadzenia innowacji w firmie. Dane w niej zawarte świadczą o tym, Ŝe 
najczęściej innowacje są podejmowane pod wpływem motywów wewnętrznych – 
ponad 80% respondentów popiera je i kieruje się nimi podczas wprowadzania 
innowacji. Motywy zewnętrzne uznaje się za waŜne, ale przegrywają z wew-
nętrznymi. Z danych wynika, Ŝe 65% badanych nie ma złudzeń co do pozyskania 
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„łatwych pieniędzy” z wprowadzenia innowacji, a 48% widzi we wprowadzaniu 
innowacji moŜliwość naśladowania konkurencji. Nie da się zarzucić dyrektorom 
średnich rosyjskich przedsiębiorstw tego, Ŝe nie rozumieją konieczności 
podejmowania innowacji. Ich zdaniem wprowadzenie innowacji moŜe pomóc  
w pozbyciu się praktycznie wszystkich problemów przedsiębiorstwa: podnieść 
rentowność, umocnić pozycję w oczach konsumentów i dostawców, pozbyć się 
konkurencji poprzez uzyskanie przywilejów konkurencyjnych, jednak problem jest 
zdobycie dofinansowania na te działania. 

 
Tabela 4. Odsetek dyrektorów firm określających cele wprowadzenia innowacji w firmie 

Motywy 
innowacji 

Cel innowacji 
Odsetek kierowników 

popierających dany cel 
(%) 

Zewnętrzne Uzyskanie dostępu do tzw. łatwych pieniędzy 35 

Naśladowanie pomyślnych działań konkurencji 48 

Wyprzedzenie konkurencji, uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej 

56 

Zaspokojenie wymagań dostawców 65 

Uzyskanie rozwiązania, którego nie da się pozyskać  
w formie gotowej 

68 

Działanie w zgodzie z nowymi wymaganiami przepisów 
prawnych 

76 

Polepszenie swojej reputacji w branŜy 79 

Zgodność z nowymi wymaganiami nabywców 79 
Wewnętrzne Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa 83 

Osiągnięcie nowej jakości prowadzenia biznesu 83 

Osiągnięcie większych zysków przez przedsiębiorstwo 86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w ramach grantu naukowego Nr 10-04-0007 przez 
Fundację Naukową Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego – WyŜszej Szkoły Ekonomii na przełomie lat 
2010-2011. 

 
 
 

Podsumowanie 
 
 
Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród dyrek-

torów średnich rosyjskich przedsiębiorstw przedstawiono podejście dyrektorów 
średnich rosyjskich do problematyki innowacyjności i innowacji. Dane opracowa-
ne przez autorki pokazują, w jaki sposób dyrektorzy tych przedsiębiorstw odbierają 
kwestie opracowania i wdroŜenia innowacji, związane z tym procesem trudności, 
jakie są ich oczekiwania po wprowadzeniu innowacji oraz ich doświadczenia  
z obserwacji zachowań swoich pracowników w trakcie procesu wdroŜenia 
innowacji. 

Analizując wyniki badań, moŜna sformułować wniosek, Ŝe w średnich przed-
siębiorstwach rosyjskich ukształtowała się – jeśli nawet nie idealna, to w pełni 
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sprzyjająca innowacyjności i wprowadzeniu innowacji – atmosfera socjalno-psycho-
logiczna. Kadra kierownicza w realizacji innowacji widzi rozwiązanie zarówno 
ogólnych problemów prowadzenia biznesu, jak i moŜliwość wewnętrznego rozwo-
ju przedsiębiorstwa – potwierdza to ponad 80% badanych dyrektorów. Jednak 
wykonywanie koniecznych działań zewnętrznych, np. takich jak opracowanie 
nowych kanałów zbytu, promocja i reklama nowego produktu, stanowi dla ponad 
60% dyrektorów większą trudność niŜ przeprowadzanie prac wewnętrznych. 
Przedsięwzięcia innowacyjne nie wydają się zbyt skomplikowane. Istotną rolę 
odgrywa równieŜ szansa pozyskania środków finansowych na ich realizację: tylko 
31% badanych uwaŜa, Ŝe jest to bardzo skomplikowane zadanie. Około 70% 
dyrektorów uwaŜa, Ŝe dość skomplikowanym działaniem wewnętrznym jest 
osiągnięcie wymaganego poziomu dyscypliny technologicznej, co moŜe się wiązać 
m.in. z niedopracowaniem systemów zarządzania procesowego w przedsiębior-
stwach. Wyzwaniem dla kierownika kaŜdego przedsiębiorstwa jest nie tylko 
dostosowywanie się do zmian, ale teŜ ich wykorzystanie jako okazji. W związku  
z tym moŜna stwierdzić, Ŝe dyrektorzy średnich rosyjskich przedsiębiorstw cechują 
się innowacyjnością, poniewaŜ podejmują ryzyko, traktując planowane działania 
jako szansę dla swoich firm. Doświadczenie z prowadzenia działań innowacyjnych 
jest odbierane w kategoriach moŜliwości zarówno przez dyrektorów, jak i pra-
cowników średnich przedsiębiorstw rosyjskich: ponad połowa (51%) badanych 
dyrektorów obserwuje wśród swoich pracowników chęć zwrócenia na siebie uwagi 
poprzez wprowadzenie innowacji, 52% widzi u podwładnych chęć wywierania 
większego wpływu na kolegów. MoŜe to świadczyć o aktywizacji pracowników,  
o ich innowacyjności, chęci wykazania się kreatywnością w zakresie zarządzania. 
W trosce o rozwój kaŜde przedsiębiorstwo powinno dbać o wysoką kreatywność 
pracowników oraz, co idzie w ślad za tym, zdobycie przywództwa technolo-
gicznego. 

Zdaniem autorek przedsiębiorstwo będzie zdolne do wdraŜania innowacji, jeśli 
będzie posiadało wystarczające zasoby i kulturę organizacyjną sprzyjającą kreo-
waniu innowacji. Przedsiębiorstwo będzie innowacyjne wtedy, kiedy innowacje 
będą stanowiły przedmiot jego podstawowej działalności, co prowadzi do wzrostu 
poziomu nowoczesności oraz wzmocnienia konkurencyjności. W przypadku bada-
nych dyrektorów zdecydowana większość zauwaŜa dodatkowe efekty wprowa-
dzenia innowacji, co świadczy o tym, Ŝe badaniom podlegała kadra kierownicza 
przedsiębiorstw nieinnowacyjnych, traktujących innowacje jako zjawisko przymu-
sowe i mało związane z podstawowymi kierunkami działalności przedsiębiorstwa. 
Natomiast przedsiębiorstwa innowacyjne wyróŜnia wysoka zdolność do tworzenia 
i wdraŜania innowacji, jak równieŜ wysoka chłonność do przyjmowania innowacji 
z zewnątrz. Na szczególne wyróŜnienie cech przedsiębiorstw innowacyjnych 
wśród innych podmiotów gospodarczych, podkreślane w najnowszych pracach na 
temat innowacji i zarządzania zmianami, zasługuje dąŜenie do ukierunkowania na 
potrzeby rynku i klienta. W związku z tym moŜna zauwaŜyć, Ŝe współczesne 
przedsiębiorstwo za cel podstawowy powinno obrać generowanie, tworzenie  
i wdroŜenie innowacji w konfrontacji z wnikliwym rozpoznaniem potrzeb klienta. 
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Reasumując, innowacyjne przedsiębiorstwo musi być inteligentną organizacją, 
która nie tylko generuje i realizuje wszelkie przejawy innowacyjności, ale teŜ 
reaguje dynamicznie na szybkie i ciągłe zmiany otoczenia, a dzięki tym działaniom 
znajduje uznanie u odbiorców ze względu na wysoki poziom nowoczesności  
i konkurencyjności.  

W realiach współczesnego świata początku XXI w., w którym przepływ infor-
macji jest praktycznie nieograniczony, firmy zmierzające do podniesienia swojej 
konkurencyjności albo jej utrzymania na niezmienionym poziomie muszą stale 
dokonywać zmian technicznych. W takiej sytuacji wyodrębnianie z ogółu przedsię-
biorstw grona podmiotów innowacyjnych nie zawsze jest uzasadnione, poniewaŜ 
działalność innowacyjna jest wpisana w działalność gospodarczą, co ma zapewnić 
przedsiębiorstwom przetrwanie i skuteczną odpowiedź na zmiany zachodzące na 
rynku. Wykorzystując innowacyjność, przedsiębiorstwo powinno zmierzać do 
osiągnięcia sukcesu na rynku. Przedsiębiorstwa początku XXI w. właściwie nie 
mają większego wyboru – jeśli chcą się rozwijać, muszą wspierać kreatywność  
i innowacyjność, a takŜe w większym stopniu angaŜować w te działania swoich 
pracowników, muszą stawać się podmiotami innowacyjnymi nadąŜającymi za 
zmianami otoczenia i dostosowującymi się do tych zmian. Kluczowym zadaniem 
jest przeniesienie innowacyjności z poziomu jednostki na poziom przedsiębior-
stwa, a więc stworzenie wewnątrz jego struktury takich instytucjonalnych, 
społecznych, kulturowych i technicznych warunków, które stymulują i wspierają 
kreatywne myślenie oraz twórcze zachowania. 
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APPROACH TO INNOVATION OF DIRECTORS OF MEDIUM-SIZED 

RUSSIAN COMPANIES 

 
Abstract: The article presents the issue of innovativeness as the ability to introduce innovation, and 

innovation as an action undertaken by individuals and companies, as well as systematization of the 

terms related to it. The purpose of the article is to present directors’ of middle-sized Russian 
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companies approach to innovation, problems connected with introduction of innovations in these 

companies, and perceived benefits. A practical illustration is provided by the results a questionnaire 

conducted among directors of middle-sized companies in Russia. Russian directors regard innovation 

as a solution for general problems connected with running a business, but also as a means for 

internal development and company management. Directors of Russian companies do not consider 

innovation as overly complicated, it is also possible to acquire funds for this purpose. 



 

 

Marta Aniśkowicz 
 

TRANSPORT  DROGOWY  W  POLITYCE  TRANSPORTOWEJ 
UNII  EUROPEJSKIEJ 

W artykule przedstawiono genezę oraz główne załoŜenia wspólnotowej polityki transportowej. 
Przedstawiono inicjatywy podejmowane głównie przez Komisję Europejską w ramach tej polityki 
sektorowej mające wyeliminować kongestie, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz ograniczyć 
zanieczyszczenie środowiska. 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
 
W ujęciu krajowym polityka transportowa to działalność państwa i reprezentu-

jących go organów, mająca na celu zapewnienie ilościowej i przestrzennej 
dostępności usług transportowych o optymalnej strukturze przy danych zasobach 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych1.  

Z punktu widzenia procesu integracji europejskiej, w aspekcie przestrzennym, 
polityka transportowa Unii Europejskiej (UE) odnosi się do celów i zadań  
o zasięgu międzynarodowym. Jest postrzegana jako jeden z głównych czynników 
wpływających na integrację państw europejskich, poniewaŜ umoŜliwia realizację 
podstawowych załoŜeń jednolitego rynku wewnętrznego UE, tj. swobodnego 
przepływu towarów, usług i osób. Wspólna polityka transportowa ma zapewnić 
spójność ekonomiczną i terytorialną UE poprzez skoordynowany rozwój sieci 
infrastruktury transportowej oraz zrównowaŜony rozwój poszczególnych regionów 
poprzez ułatwienie przepływu dóbr i osób w obrębie jednolitego rynku. 
Szczególnie istotne znaczenie ma to dla regionów słabiej rozwiniętych, dla których 
koszty transportu są kluczowym elementem rywalizacji o odbiorców dóbr i usług 
oraz o lokalizację inwestycji2. Rozbudowa infrastruktury oraz efektywne funkcjo-
nowanie rynku przewozów moŜe zminimalizować lub znacznie złagodzić 
peryferyzację takich obszarów. Wspólna polityka transportowa określa zasady 
działania wspólnego rynku transportowego, który ma dwojaką funkcję: nie tylko 
warunkuje działanie jednolitego rynku wewnętrznego poprzez wzmacnianie 
mechanizmów rynkowych3, ale jest takŜe jego integralną częścią, poniewaŜ pełni  
w gospodarce trzy podstawowe funkcje: 

                                                           
1 T. Szczepaniak, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 168.  
2 J. Rakowska, Transformacja Wspólnej Polityki Transportowej UE, „Logistyka” 2010, nr 3, s. 1-11. 
3 W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 121. 
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• funkcję konsumpcyjną, polegającą na zaspokajaniu potrzeb transportowych; 
• funkcję produkcyjną, polegająca na zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych, czyli 

na kreowaniu warunków do działalności gospodarczej; 
• funkcję integracyjną, prowadzącą do integracji państwa i społeczeństwa. 

Pomimo swego ogromnego znaczenia dla procesu integracji oraz faktu, iŜ jest 
jedną z trzech najstarszych polityk wspólnotowych, wspólna polityka transportowa 
podlegała bardzo niewielkim i powolnym zmianom aŜ do lat 80. XX w. Dopro-
wadziło to do nawarstwienia się problemów istniejących wcześniej oraz pow-
stawania nowych, pojawiających się wraz z przystępowaniem do wspólnoty 
kolejnych państw, szczególnie w przypadku krajów o znacznie niŜszym poziomie 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Negatywne skutki takiego stanu skłoniły 
instytucje wspólnotowe oraz państwa członkowskie do podjęcia radykalnych 
działań w tym zakresie, co w ciągu ostatnich 25 lat doprowadziło do przełamania 
wielu barier w rozwoju wspólnej polityki transportowej, realizacji pewnej części 
pierwotnych celów oraz do weryfikacji poprzednich i nadania nowych kierunków 
jej rozwoju. 

Historia rozwoju wspólnej polityki transportowej potwierdza słuszność załoŜe-
nia, Ŝe „Rozwój transportu, zarówno w sensie sieci komunikacyjnej, jak i w sensie 
zdolności transportowej, powinien wyprzedzać ogólny rozwój gospodarczy, tak 
aby stać się czynnikiem pobudzającym, a nie hamującym ogólny rozwój gospo-
darczy i społeczny, a więc aby nie stać się barierą tego rozwoju”4.  

 
 
 

1. Główne cele i załoŜenia wspólnej polityki transportowej 
 
 

Celem wspólnej polityki transportowej jest sukcesywne usuwanie wszelkich 
barier w kaŜdej gałęzi transportu poprzez ujednolicenie przepisów technicznych, 
podatkowych i socjalnych, promowanie swobodnej konkurencji między operato-
rami wszystkich państw członkowskich oraz znoszenie dyskryminacji przewoźnika 
z powodu jego siedziby. Po wielu latach od rozpoczęcia przez Komisję Europejską 
(KE) procesu liberalizacji w sektorze transportu osiągnięto znaczne sukcesy w tej 
dziedzinie. Wraz z postępem technologicznym i zwiększeniem mobilności 
identyfikowane są jednak nowe problemy w tym obszarze (m.in. kongestia  
i zanieczyszczanie powietrza), które oczywiście istniały wcześniej, jednak miały 
wtedy drugoplanowe znaczenie ze względu najistotniejszy problem, jakim była 
wówczas jak najszybsza liberalizacja sektora. Warto podkreślić, iŜ te nowe wyzwa-
nia są realizowane na innych płaszczyznach niŜ wcześniej prowadzona polityka 
transportowa. Poprzednio bowiem działania koncentrowały się przede wszystkim 
na problemach poszczególnych gałęzi transportu, obecnie KE projektuje swoje 

                                                           
4 M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, Transport. Rozwój i integracja, Wydawnictwo Komu-
nikacji i Łączności, Warszawa 1978, s. 8. 
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działania na bazie segmentów transportu, czyli transportu na długie odległości, 
średnie odległości oraz transportu miejskiego5. Jak juŜ zaznaczono, wiąŜe się to  
z dostrzeganiem odmiennych niŜ dotychczas problemów sektora transportu i po-
szukiwaniem środków rozwiązywania tak określonych wyzwań. NaleŜy stwierdzić, 
Ŝe mamy do czynienia ze swego rodzaju przeniesieniem punktu cięŜkości  
z podejścia sektorowego na podejście horyzontalne w polityce transportowej UE. 
Nie oznacza to oczywiście zarzucenia podejmowania dalszych inicjatyw i działań 
w ramach poszczególnych sektorów transportu, jednakŜe zostały one przesunięte 
na drugi plan w kontekście poszukiwania kompleksowych rozwiązań dla 
określonych problemów horyzontalnych odnoszących się do całej polityki tran-
sportowej. 
 
 
 
2. Geneza polityki transportowej w Unii Europejskiej w zakresie 
transportu drogowego 
 
 

Temat transportu pierwotnie został poruszony juŜ w rezolucji z Messyny  
w 1955 r.: „Ekspansja handlu oraz przepływ osób wskazują na konieczność wspól-
nego utworzenia zakrojonych na szeroką skalę dobrych warunków komunikacji. 
Mając na uwadze ten cel, zostaną przedsięwzięte wspólne badania dotyczące 
europejskiej sieci kanałów, autostrad, elektrycznych linii kolejowych oraz standa-
ryzacji wyposaŜenia […]”, stwierdzono takŜe, iŜ „ze względu na swój transgra-
niczny charakter, transport implikuje współpracę międzynarodową”6. 

Dwa lata później polityka transportowa, jako jedna z trzech polityk określonych 
mianem „wspólnej”, została opisana w traktacie rzymskim z 25 marca 1957 r., 
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą7. Ustanowione regulacje 
obejmowały przyjęcie jednolitych zasad dotyczących międzynarodowego transpor-
tu na lub z terenu państwa członkowskiego, tranzytu, warunków świadczenia usług 
transportowych na terenie Wspólnoty przez firmy spoza Unii oraz środków 
zwiększających bezpieczeństwo transportu. Pierwotne ramy traktatowe koncentro-
wały się głównie na transporcie drogowym i kolejowym, wspominały transport 
śródlądowy, pomijały natomiast transport lotniczy i morski. Wynikało to zarówno 
z lokalizacji i potrzeb transportowych państw załoŜycielskich, jak i z charakteru 
ówczesnych przewozów pasaŜerskich i towarowych. Bardzo ogólne załoŜenia 
traktatowe określały zasady przyznawania przewoźnikom pomocy państwa, wspo-
minały o obowiązku słuŜby publicznej pełnionej przez transport publiczny oraz 
podkreślały konieczność uwzględnienia ekonomicznych warunków działania 

                                                           
5 A. Jaskulski, ZałoŜenia polityki transportowej Unii Europejskiej w XXI wieku. Uwarunkowania, 

wyzwania, strategie działania, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7, s. 281. 
6 J. Rakowska, op. cit., s. 3. 
7 Art. 3 ust. 1 pkt f, art. 70-80, art. 154-156 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja 
ujednolicona po traktacie nicejskim). 
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przewoźników. Począwszy od lat 50. XX w., rozpoczął się dynamiczny rozwój 
transportu drogowego, wspierany przez rządy państw. Standard infrastruktury 
poprawiał się z roku na rok, zaczęto budowę obwodnic miast, Ŝeby usprawnić 
komunikację dalekobieŜną8. 

W kolejnych latach opracowano wiele raportów i programów, spośród których 
najwaŜniejsze to:  
• Memorandum Schausa z 1961 r., w którym wytyczono trzy główne cele 

ówczesnej wspólnej polityki transportowej: wyeliminowanie wszystkich barier 
uniemoŜliwiających utworzenie jednolitego, wspólnego rynku transportowego, 
zapewnienie swobody przepływu usług transportowych na obszarze Wspólnoty 
oraz zagwarantowanie w ramach UE wspólnej organizacji transportu9; 

• Program działania w zakresie wspólnej polityki transportowej z 1962 r., który 
nakreślił podstawowe, w duŜej mierze obowiązujące do chwili obecnej, zasady 
wspólnej polityki transportowej, tj. wolną, ale kontrolowaną konkurencję, 
wolność wyboru środka transportu przez uŜytkownika, równe traktowanie 
środków transportowych i przewoźników przez władze, koordynację inwestycji 
strukturalnych w skali Wspólnoty10; 

• Decyzja Rady nr 65/27/EEC – wprowadzająca w Ŝycie harmonizację niektórych 
warunków mieszczących się w sferze fiskalnej, interwencji państwowej i spraw 
socjalnych – decyzja dotyczyła tylko lądowych gałęzi transportu publicznego; 

• Rozwój wspólnej polityki transportowej z 1972 r., który dodał do obowiązu-
jącego zakresu wspólnej polityki transportowej takŜe transport lotniczy i morski, 
co w duŜej mierze wynikało z faktu, iŜ w 1972 r. podpisano traktaty akcesyjne  
o przystąpieniu do Wspólnoty Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, uznawanych 
powszechnie za państwa morskie.  

Realizacja wielu zaplanowanych uzgodnień przerosła jednak moŜliwości 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Dołączały do niej kraje o gorszym stanie 
infrastruktury, komplikował się proces decyzyjny, a procedury jednogłośności 
uniemoŜliwiły wynegocjowanie i przyjęcie zasad integrujących i liberalizujących 
politykę transportową zgodnie z wytycznymi traktatu rzymskiego11. Cele i zadania 
postawione wspólnej polityce transportowej w powyŜszych dokumentach nie 
znalazły jednakŜe odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach instytucji 
wspólnotowych. Doprowadziło to do bezprecedensowej sytuacji, gdy Parlament 
Europejski spowodował, Ŝe KE wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości 
przeciwko Radzie z zarzutem o jej bezczynność prowadzącą do niewypełnienia 
postanowień traktatu o utworzeniu Wspólnoty w kwestiach wspólnej polityki 
transportowej. Trybunał uznał zasadność skargi i nakazał Radzie wzmocnienie dzia-
łań w zakresie wspólnej polityki transportowej, co doprowadziło do opracowania  

                                                           
8 M. Garlikowska, Ewolucja celów polityki transportu kolejowego w Europie, „Problemy Kolej-
nictwa” 2009, z. 149, s. 115-116. 
9 Schaus Memorandum, European Commission, 1961. 
10 J. Rakowska, op. cit.  
11 R. Barcik, G. Biesok, Polityka transportowa Państw Unii Europejskiej (cz. 1), „Logistyka” 2004, 
nr 2, s. 10. 
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w 1985 r. Białej Księgi pt. Zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego zakłada-
jącej utworzenie wspólnego europejskiego rynku transportowego do stycznia 1993 r. 

Bardzo istotnym dokumentem była opracowana w 1992 r. Biała Księga – 
Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej12, upowszechniająca całościowe, 
globalne podejście do systemu zrównowaŜonego przemieszczania. Zakładała ona, 
Ŝe transport naleŜy rozpatrywać przez pryzmat zintegrowanego systemu, polega-
jącego na zachowaniu równowagi między rozwojem gospodarczym a ochroną 
środowiska naturalnego i odpowiednią jakością Ŝycia. Za najwaŜniejsze problemy 
uznano wówczas przeciąŜenie sieci infrastruktury transportowej, nierównomierne 
rozłoŜenie ruchu (popytu) między gałęziami transportu, istnienie „wąskich gardeł”, 
występowanie licznych „obszarów peryferyjnych”, niedostateczne i malejące 
finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, rosnące zanieczyszczenie atmosfery 
powodowane przez transport oraz niski poziom bezpieczeństwa na drogach. Do 
ówczesnych celów polityki transportowej zaliczono: 
• likwidację istniejących barier w kabotaŜu dla przedsiębiorstw działających na 

terenie UE; 
• rezygnację z ograniczeń ilościowych i kontyngentów dwustronnych w przewo-

zach towarów; 
• eliminację czynników zakłócających konkurencję, w celu stworzenia systemu 

gałęziowej równowagi w transporcie; 
• ograniczenie emisji CO2 do atmosfery przez środki transportu; 
• podniesienie bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach transportu; 
• liberalizację transportu morskiego i lotniczego w obrębie Wspólnoty; 
• podniesienie standardów socjalnych poprzez m.in. wprowadzenie Karty Spo-

łecznej w dziedzinie transportu; 
• wzmocnienie połączeń transportowych z krajami spoza wspólnego rynku UE, 

szczególnie ze Szwajcarią i niektórymi krajami sąsiadującymi z Grecją13. 

Zielona Księga KE z grudnia 1995 r. (W kierunku sprawiedliwych i efektyw-
nych cen w transporcie – warianty internalizacji zewnętrznych kosztów transportu 
w Unii Europejskiej) poświęcona była przede wszystkim kwestii zewnętrznych 
kosztów transportu14. W dokumencie tym KE starała się ustalić podstawy do 
utworzenia efektywnego i uczciwego systemu pobierania opłat dla potrzeb sektora 
transportu, który odzwierciedlałby te koszty, redukując tym samym zakłócenia 
konkurencji w ramach poszczególnych rodzajów transportu oraz pomiędzy nimi. 

                                                           
12 COM(92) 494 z 2 grudnia 1992 r.: Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej, Biała Księga. 
Księgi – Białe i Zielone – są dokumentami UE nieposiadającymi statusu aktów prawnych. Wyzna-
czają one w sposób ramowy ogólny zarys polityki Wspólnoty w danej dziedzinie, np. transporcie. 
Księgi Zielone i Księgi Białe poświęcone danej dziedzinie róŜnią się jedynie stopniem szczegóło-
wości. Często kwestie określone w Księgach Białych (o mniejszym stopniu szczegółowości), a potem 
Księgach Zielonych (o większym stopniu szczegółowości) znajdują swoje doprecyzowanie w aktach 
prawnych Wspólnoty. 
13 Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004, s. 261. 
14 COM (95) 691 z grudnia 1995 Green Paper – Towards Fair and Efficient Pricing in Transport 

Policy – Options for Internalising the External Cost of Transport in the European Union, Komisja 
Europejska, Bruksela. 
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W tym kontekście dyskusji poddane zostały zwłaszcza środki podatkowe. W nas-
tępnych latach okazało się, Ŝe niezwykle trudnym zadaniem jest internalizacja tych 
kosztów. W opublikowanej następnie Zielonej Księdze z lipca 1998 r. (Sprawied-
liwa odpłatność za korzystanie z infrastruktury – załoŜenia do wspólnego systemu 
opłat za infrastrukturę transportu w Unii Europejskiej15) KE zwróciła uwagę na 
znaczne róŜnice pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie nakładania opłat 
transportowych, które doprowadziły do licznych zakłóceń konkurencji w ramach 
poszczególnych rodzajów transportu oraz pomiędzy nimi. Ponadto istniejące 
systemy pobierania opłat nie uwzględniały w wystarczającym stopniu ekologicz-
nych i społecznych aspektów transportu16. Pierwszym europejskim aktem wprowa-
dzającym opłaty transportowe była Dyrektywa z dnia 19 czerwca 1999 r. nr 62/1999 
w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy cięŜarowe17. Dyrektywa miała na celu harmonizację systemów poboru 
opłat w państwach członkowskich, utworzenie uczciwego mechanizmu obciąŜają-
cego jednakowo przewoźników kosztami budowy dróg i utrzymania infrastruktury 
transportowej. Akt prawny regulował nie tylko opłaty za korzystanie z infra-
struktury, ale takŜe ustalał minimalną kwotę rocznego podatku od środków 
transportowych. Ustanowiono dwa rodzaje opłat dla pojazdów o masie całkowitej 
nie mniejszej niŜ 12 t18: 
• opłatę za przejazd (myto) – kwotę naleŜną do zapłaty za przejazd pomiędzy 

dwoma punktami drogi, przejazd mostami tunelami oraz przełęczami górskimi; 
• opłatę za korzystanie z infrastruktury (winietę) – kwotę, po opłaceniu której 

pojazd ma prawo do korzystania przez dany okres z dróg w danym kraju.  

ZastrzeŜono, Ŝe winiety i myta nie mogą być nakładane w tym samym czasie 
za korzystanie z tej samej infrastruktury. W kraju, w którym obowiązywały 
winiety, przejazd płatnymi autostradami powinien być bezpłatny. 

W praktyce wiele sformułowań dyrektywy 62/1999 okazało się niejasnych  
i nieprecyzyjnych. W maju 2006 r. ukazała się nowa dyrektywa nr 38/2006 znacznie 
zmieniająca postanowienia swojej poprzedniczki19. Dzięki jej zapisom państwa 
członkowskie miały większą swobodę w wyznaczaniu dróg, które miały zostać 
objęte opłatami. Wprowadzono moŜliwość nakładania opłat na pojazdy o masie 
całkowitej powyŜej 3,5 t. Obie dyrektywy przewidywały zobowiązanie państw 
członkowskich do powszechnego stosowania systemów elektronicznych poborów 
opłat zamiast manualnego poboru myta na bramkach wjazdowych. Systemy  
te powinny wykorzystywać pozycjonowanie satelitarne oparte na GPS lub 

                                                           
15 COM (98) 466 z lipca 1998 r. Fair Payment for Infrastructure Use: A Phased Approach to  

A Common Transport Infrastructure Charging Framework in the EU – White Paper. 
16 D. Miłaszewicz, B.Ostapowicz, Warunki zrównowaŜonego rozwoju transportu w świetle dokumen-

tów UE, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” 2011, nr 24, s.108-109. 
17 Dz.Urz. WE 1999 Nr 187. 
18 J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2010, s. 190-191. 
19 Dz.Urz. UE 2006 Nr 157. 
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technologię mikrofalową z wykorzystaniem łączności GMS-GPRS20. Systemy 
wykorzystywane w poszczególnych krajach członkowskich róŜnią się od siebie  
i nie są ze sobą kompatybilne. W praktyce pojazdy wykorzystywane do transportu 
międzynarodowego mają najczęściej na szybie przymocowane po kilka urządzeń 
do opłaty myta w róŜnych krajach członkowskich. Wyjątkiem jest tu system TIS PL, 
pozwalający na pobór myta we Francji i Hiszpanii równocześnie, i nowy Toll2Go, 
stanowiący połączenie poboru opłat w Niemczech i Austrii. Unia Europejska dąŜy 
do wprowadzenia ogólnoeuropejskiego systemu poboru opłat drogowych (EETS, 
European Electronic Toll Service), co ma oznaczać21: 
• jednego dostawcę usługi opłaty elektronicznej; 
• jedną umowę zawieraną z dostawcą, obejmującą obszar wszystkich państw 

członkowskich; 
• jedno urządzenie OBU odbierające sygnały i przetwarzające, przechowujące  

i wysyłające dane. 

System EETS ma objąć zasięgiem całą Europę i w jednym urządzeniu integro-
wać dwie technologie – satelitarną i mikrofalową22. Unia planuje wprowadzić 
EETS w pierwszej kolejności w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii, Włoszech, 
Danii oraz Polsce. Wynika to z pełnej gotowości do współpracy na poziomie 
regionalnym pośród tych państw. Planowo ma to nastąpić w latach 2014-201623. 

Równolegle opracowywano kolejne akty stanowiące o unijnej polityce tran-
sportowej, następna Biała Księga (Europejska polityka transportowa do 2010 – 
czas na decyzje), została opublikowana 12 września 2001 r.24 Przedstawiono w niej 
bardziej skonkretyzowaną koncepcję wspólnej polityki transportowej Wspólnoty. 
Szczególny nacisk połoŜono na: 
• rozwój sieci infrastruktury transportu (TEN-T, Trans-European Transport 

Networks); 
• deregulację sektora transportu25; 
• dalszą liberalizację rynków transportowych. 

W czasie kiedy powstawały regulacje dotyczące opłat za przejazdy i korzystanie 
z infrastruktury drogowej, opracowano trzecią Białą Księgę, która ukazała się  
w 2011 r. (Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dąŜenie 

                                                           
20 Jedynym krajem, który dotychczas zastosował technologię satelitarną, są Niemcy i ich system 
TollCollect. Pozostałe państwa instalują systemy tańsze, bazujące na technologii radiowej 
(mikrofalowej). Wówczas funkcję satelitów pełnią czujniki umieszczone w bramownicach nad 
drogami łączące się z urządzeniem OBU znajdującym się w pojeździe. W Polsce 1 lipca 2011 r. 
wprowadzono system viaTOLL, bazujący na technologii mikrofalowej. 
21 J. Neider, op. cit., s. 192-193. 
22 Urządzenie łączące w sobie obie technologie juŜ istnieje na europejskim rynku to DKV Box – 
urządzenie operatora kart paliwowych DKV. 
23 M. Bałakier, Polscy przewoźnicy ostroŜniejsi, „TSL Biznes” 2014, nr 4, s. 57. 
24 COM(2001) 370 z 12 września 2001 r.: Europejska polityka transportowa do 2010 – czas na 
decyzje, Biała Księga. 
25 Deregulacja oznacza zmniejszenie i ograniczenie do niezbędnego minimum róŜnego rodzaju 
uregulowań prawnych, kreowanych przez Wspólnotę, co daje przedsiębiorstwom większą swobodę 
działalności na rynku.  
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do osiągnięcia konkurencji i zasobooszczędnego systemu transportu)26. ZauwaŜono 
w niej wiele pozytywnych zmian, które zaszły na przestrzeni lat w unijnym 
sektorze transportu. Wskazano takŜe istniejące niedociągnięcia, zbyt duŜą liczbę 
wypadków na drogach, zatory, zanieczyszczenie środowiska oraz nadmierną 
emisję gazów cieplarnianych27.  

W księdze zawarto wiele celów, które powinny zostać zrealizowane do końca 
2050 r. Stwierdzono, Ŝe w tym okresie w sektorze transportu niezbędne jest 
ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 60% w porównaniu z 1990 r. Osiągnięciu 
tego celu słuŜyć ma 10 zadań ujętych w trzech grupach. Pierwsza grupa obejmuje 
działania zmierzające do poprawy struktury zuŜywanych w transporcie paliw  
i systemów napędowych. Druga dotyczy działań zmierzających do lepszego wyko-
rzystania przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii przewozu. Trzecia grupa 
słuŜyć ma szerszemu wykorzystaniu Inteligentnych Systemów Transportowych dla 
zwiększania efektywności transportu i jego bezpieczeństwa28. W dokumencie tym 
przedstawiono wizję KE dotyczącą przyszłości transportu europejskiego, która 
sprowadza się do zapewnienia: 
• wzrostu sektora transportu i wspierania mobilności przy jednoczesnym osiąg-

nięciu celu obniŜenia emisji spalin o 60%; 
• efektywnej sieci multimodalnego podróŜowania i transportu między miastami; 
• równych szans na całym świecie dla podróŜowania na dalekie odległości i między-

kontynentalnego transportu towarów; 
• ekologicznego transportu miejskiego i dojazdów do pracy. 

Według załoŜeń dokumentu główne cele do osiągnięcia w dziedzinie transpor- 
tu to: 
• rozwój i wprowadzenie nowych paliw i systemów napędowych zgodnych z za-

sadą zrównowaŜonego rozwoju; 
• optymalizacja działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez 

wykorzystanie w większym stopniu bardziej energooszczędnych środków tran-
sportu; 

• wzrost efektywności korzystania z transportu i infrastruktury dzięki systemom 
informacji i zachętom rynkowym. 
 
 
 

Podsumowanie 
 
 

Transport stanowi fundament europejskiej gospodarki i społeczeństwa, a mobil-
ność odgrywa niezwykle istotną rolę nie tylko dla rynku wewnętrznego, ale takŜe 
                                                           
26 COM (2011) 144 z 28 marca 2011 r. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu 
– dąŜenie do osiągnięcia konkurencji i zasobooszczędnego systemu transportu. 
27 J. Neider, op. cit., s. 176. 
28 K. Wojewódzka-Król, Polski transport w świetle załoŜeń Białej Księgi UE z 2011, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2012, nr 18, s. 279-295. 
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jakości Ŝycia obywateli, którzy mogą swobodnie podróŜować. Transport umoŜliwia 
wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, a jego rozwój, w świetle nowych 
wyzwań, musi być zrównowaŜony. Skuteczne działania w tym zakresie wymagają 
jednak ścisłej współpracy międzynarodowej, poniewaŜ jest to sektor globalny. 
Poruszane w Białej Księdze dotyczącej transportu kwestie dotyczą między-
narodowych aspektów, które nie mogą zostać rozwiązane w zadowalający sposób 
na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Aspekty te powinny być 
zatem koordynowane na szczeblu UE. Działania te – ze względu na ich skalę – 
mogą przynieść lepsze rezultaty i wzmocnić starania podejmowane w wielu 
dziedzinach, takich jak tworzenie potencjału, badania, gromadzenie informacji  
i danych, wymiana najlepszych praktyk, rozwój i współpraca. Formalnie rozpo-
częcie funkcjonowania wspólnego rynku transportowego datuje się na 1 stycznia 
1993 r., wraz z ustanowieniem jednolitego rynku europejskiego. W praktyce 
ujednolicenie zasad i liberalizacja przepisów zakończyły się u schyłku lat 90. 
Dotychczasowe osiągnięcia przyniosły juŜ zauwaŜalne korzyści, zarówno jeśli 
chodzi o przewozy towarowe, jak i pasaŜerskie. Dla podróŜujących oznacza to 
niŜsze ceny biletów oraz wyŜszą jakość usług transportowych, osiągnięte dzięki 
większej konkurencji na rynku. W wyniku tych udogodnień znacznie wzrosła 
mobilność Europejczyków. Najbardziej znane projekty realizowane w UE w ramach 
rozwoju dziedziny transportu to utworzenie sieci superszybkich pociągów oraz 
koncepcja satelity nawigacyjnego Galileo.  
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Grzegorz Pawłowski 
 

STABILIZACJA  MAKROEKONOMICZNA  A  WZROST 
GOSPODARCZY  W  POLSCE 

Polityka gospodarcza moŜe być realizowana w ujęciu narzędziowym lub celowym, czyli teleologicz-

nym. W artykule omówiono dynamikę zmian wskaźników ekonomicznych, determinujących osiągnięcie 

stabilizacji makroekonomicznej polskiej gospodarki i skonfrontowano je z podstawowym wskaźnikiem 

wzrostu ekonomicznego w latach 2008-2014. Zbadano teŜ korelację pomiędzy tymi wskaźnikami. 
 
 
 

Wprowadzenie 
 

 

Polityka gospodarcza moŜe być realizowana w dwóch wymiarach. O ile  
w wymiarze krótkookresowym najczęściej wykorzystywane jest ujęcie narzędziowe, 
o tyle w wymiarze strategicznym często zastosowanie ma ujęcie teleologiczne, 
akcentujące główne załoŜenia tej polityki. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie 
dynamiki zmian wskaźników ekonomicznych, determinujących osiągnięcie stabili-
zacji makroekonomicznej polskiej gospodarki, i skonfrontowanie ich z podstawo-
wym wskaźnikiem wzrostu ekonomicznego w latach 2008-2014 oraz ustalenie 
zachodzących pomiędzy nimi relacji. 
 

 

 

1. Strategiczne czynniki stabilizacji makrogospodarczej  
i ich wzajemne powiązania 

 
 
Polityka gospodarcza na szczeblu państw dąŜy do realizacji działań operacyj-

nych, składających się na wytyczoną strategię gospodarczą1. JeŜeli strategię 
gospodarczą będziemy traktowali jako proces złoŜony z refleksji, decyzji i działań 
mających na celu określenie kluczowych celów i zadań realizacyjnych oraz dobór 
adekwatnych środków do ich realizacji, a takŜe podjecie konkretnych 
przedsięwzięć i kontrolowanie osiągniętych efektów związanych z wytyczonymi 
celami, to moŜna stwierdzić, Ŝe tak rozumiana strategia stanowi wyznacznik dla 

                                                           
1 Por. np. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2004, s. 23. 
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polityki gospodarczej w najszerszym wymiarze2. Na uŜytek analizy strategicznych 
celów polityki gospodarczej moŜna zaadaptować definicję strategii bazującą na 
tzw. wątku celu3. Strategiczna polityka gospodarcza w takim ujęciu oznacza 
wyznaczenie długofalowych celów i określenie zadań dla instytucji publicznych 
zarządzających systemem gospodarczym, dobór określonych polityk cząstkowych  
i alokację zasobów, co ma słuŜyć osiągnięciu załoŜonych zadań w moŜliwie 
najlepszy sposób. Taka definicja jest bliska klasycznemu sformułowaniu przyto-
czonemu przez Alfreda D. Chandlera i akcentującemu kluczową rolę wyznaczania 
długofalowego celu4.  

U podstaw strategii polityki gospodarczej w ujęciu teleologicznym leŜą cztery 
podstawowe cele składające się na tzw. magiczny czworokąt: stabilizacja cen, 
stabilizacja rynku pracy, równowaŜenie bilansu płatniczego oraz trwałość wzrostu 
gospodarczego5. Trzy pierwsze ściśle dotyczą równowaŜenia systemu gospodar-
czego, a czwarty wiąŜe się ze wspieraniem trwałego wzrostu ekonomicznego. 

 
Gospodarka 

ustabilizowana 

 

 

Gospodarka zdestabilizowana   

 Gospodarka rosnąca Gospodarka kurcząca się 

Rysunek 1. Podstawowe modele systemów gospodarczych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Przyjmując wcześniej wymienione cztery cele jako długookresowe wyznaczniki 

polityki gospodarczej, moŜna przyjąć dwa kryteria budowy strategicznego modelu 
polityki gospodarczej:  
• stabilność gospodarki; 
• wzrost gospodarki. 

Na ich podstawie wyróŜnia się cztery warianty modelowe polityki gospodarczej. 
Graficzną ilustrację kryteriów determinujących te cztery modele gospodarki zapre-
zentowano na rysunku 1. 

Model gospodarki ustabilizowanego wzrostu charakteryzuje polityka gospodar-
cza, zmierzająca długofalowo do realizacji wyŜej wymienionych celów „magicz-
nego czworokąta”. Jej efektem jest gospodarka konkurencyjna, systematycznie 
rozwijająca się, o zrównowaŜonych cenach oraz rynkach pracy i ustabilizowana 
pod względem handlu zagranicznego. 

                                                           
2 Por. M. Marchesnay, Zarządzanie strategiczne – geneza i rozwój, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 
1994, s. 14. 
3 Bardzo duŜą liczbę definicji strategii moŜna uporządkować według czterech nurtów: celu, zmiany, 
otoczenia i planu. 
4 A.D. Chandler, Strategy and structure, Cambridge-MIT Press, Cambridge 1962, s. 123. 
5 Por. H. Bąk, Z. Marciniak, R. Michalski, D. Rosati, Wstęp do polityki gospodarczej, IKiCHZ, 
Warszawa 1990, s. 13-14. 
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Model gospodarki ustabilizowanej charakteryzuje się zrównowaŜeniem salda 
bilansu płatniczego, brakiem zjawisk inflacyjno-deflacyjnych i równowagą rynku 
pracy. Tego typu stabilizacja nie jest w tym przypadku wsparta odpowiednim 
poziomem konkurencyjności gospodarki, co nie pozwala na powstanie warunków 
dla wzrostu gospodarczego. 

Model gospodarki zdestabilizowanej charakteryzuje wzrost ekonomiczny, 
„okupiony” jednak nierównowagą na wcześniej wymienionych rynkach. Bardzo 
często model ten w dłuŜszym czasie prowadzi do popadnięcia systemu gospo-
darczego w kryzys strukturalny. 

Model gospodarki w strukturalnym kryzysie charakteryzuje się zarówno nie-
równowagą na poszczególnych rynkach, jak i niską konkurencyjnością gospodarki, 
a przez to brakiem warunków dla rozwoju gospodarczego. Jakkolwiek model ten 
nie jest wynikiem oficjalnie podejmowanych strategii, bywa on skutkiem źle 
przyjętych priorytetów i działań w sferze polityki gospodarczej. Od tego wariantu 
strategicznego polityki gospodarczej najtrudniej jest w praktyce odejść i wymaga 
on podjęcia najbardziej złoŜonych działań transformacyjnych systemu ekonomicz-
nego. Z całą pewnością skutki takiego wdraŜania modelu moŜna obserwować we 
współczesnej gospodarce Grecji. 

Jakakolwiek forma polityki gospodarczej, dąŜąca do powiązania stabilizacji 
gospodarczej z trwałym wzrostem ekonomicznym, powinna umoŜliwiać podmio-
tom gospodarczym swobodny rozwój, a przez to wzrost wytwarzanego produktu 
narodowego. Produkt ten jest bowiem sumą wartości dodanej, wytwarzanej przez 
konkretne podmioty gospodarcze. Kluczowym wyzwaniem dla polityki gospodar-
czej staje się w tym wypadku podejście do racjonalności podmiotów gospo-
darczych6. Jeśli politycy przyjmą załoŜenie, Ŝe przedsiębiorcy nie są in corpore 
grupą nieracjonalnych, bezmyślnych jednostek, to moŜna przyjąć za strategiczne 
zadanie państwa, aby znosić jak najwięcej barier, utrudniających tym podmiotom 
podejmowanie roztropnych decyzji, zgodnie z regułami nauk ekonomicznych.  
W strategicznym kontekście polityka gospodarcza, dąŜąca do realizacji celu trwałe-
go wzrostu gospodarczego, powinna kłaść nacisk na ochronę wolności gospodaro-
wania oraz znoszenie barier równego dostępu do informacji rynkowej. Jeśli cele 
stabilizacji systemu gospodarczego skonfrontujemy z poziomem wolności gospo-
darowania, moŜemy wyszczególnić cztery warianty, zaprezentowane na rysunku 2. 

Porównując podział przedstawiony na rysunku 1 z segmentacją na rysunku 2, 
moŜemy utoŜsamić model zrównowaŜonego wzrostu z modelem stabilnej gospo-
darki rynkowej, opartej na ochronie wolności gospodarowania (np. w Stanach 
Zjednoczonych). Przez analogię model gospodarki w strukturalnym kryzysie 
moŜna utoŜsamiać z modelem zdestabilizowanej gospodarki regulowanej (np. 
współczesna Grecja). W wyniku tak przeprowadzonej analizy nasuwa się wniosek, 
Ŝe najlepszym modelem długookresowej polityki gospodarczej w ujęciu 

                                                           
6 Racjonalność podmiotów gospodarujących nie jest (wbrew pozorom) powszechnie akceptowanym 
załoŜeniem w ekonomii. Szerzej o dylematach wynikających z koncepcji racjonalności podmiotów 
gospodarczych wspomina np. G. Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi – wprowadzenie do 

Szkoły Austriackiej, Fijorr Publishing, Warszawa 2012 (rozdział XI). 
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teleologicznym jest stabilizacja gospodarki nienaruszająca wolności gospodarowa-
nia i pozwalająca podmiotom gospodarczym na swobodne działania adaptacyjne, 
wzmacniające fundamenty trwałego wzrostu gospodarczego. Tak przyjęty wniosek 
jest moŜliwy do akceptacji zarówno przez zwolenników wolnego rynku, jak i przez 
kontynuatorów myśli keynesowskiej, opierającej się na tzw. pięciokącie celów 
polityki gospodarczej, wprowadzonym przez Albana W. Phillipsa i Roberta  
A. Mundella. NajwaŜniejsze parametry tego modelu obejmują7: 
• stopę wzrostu gospodarczego, mierzoną najczęściej za pomocą wskaźnika 

produktu krajowego brutto (PKB) mierzonego w procentach; 
• stopę bezrobocia mierzoną najczęściej w procentach siły roboczej; 
• stopę inflacji lub deflacji, mierzoną najczęściej zharmonizowanymi wskaźni-

kami cen konsumpcyjnych (HICP, harmonised index of consumer proces); 
• relację salda budŜetu do PKB w procentach; 
• relację salda rachunku obrotów bieŜących do PKB w procentach. 

 
Gospodarka 

ustabilizowana 

 

 

Gospodarka zdestabilizowana   

 
Ochrona 

wolności gospodarczej 
Ograniczanie 

wolności gospodarczej 

Rysunek 2. Modele gospodarcze uwzględniające teleologiczne ujecie polityki gospodarczej 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Model ten rozpropagował w Polsce Grzegorz W. Kołodko. Graficznie zaleŜności 

pomiędzy tymi celami zilustrowano na rysunku 3. Jak widać, cele polityki gospo-
darczej i współzaleŜności pomiędzy nimi są zbieŜne z wcześniej przedstawionymi 
priorytetami strategicznymi tej polityki. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe badanie poziomu 
stabilizacji gospodarczej kaŜdej gospodarki moŜna prowadzić na podstawie analizy 
takich wskaźników, jak: PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji, deficyt budŜetowy  
i saldo bilansu obrotów bieŜących. Analizę taką warto jednak uzupełnić o opis 
konkretnych działań władz gospodarczych, wpływających na ogólny poziom 
wolności gospodarowania w danym państwie. 

                                                           
7 Szerzej: D. Graj, Polityka stabilizacyjna USA – sukces czy poraŜka?, [w:] Wyzwania dla polityki 

makroekonomicznej na początku XXI wieku, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 43-45. 
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Rysunek 3. Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej według Grzegorza Kołodki 

GDP – stopa wzrostu w procentach, U – stopa bezrobocia w procentach siły roboczej, CPI – stopa inflacji 
(wskaźnik wzrostu cen konsumpcji), G – relacja salda budŜetu do PKB w procentach, CA – relacja salda rachunku 
obrotów bieŜących do PKB w procentach 

Źródło: G.W. Kołodko, Kwadratura pięciokąta, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993, s. 52. 

 
 
 

2. Stabilizacja makroekonomiczna jako główny wyznacznik kryteriów 
konwergencji z Maastricht 

 
 

Budowa strefy euro wywołała dyskusję dotyczącą teorii optymalnego obszaru 
walutowego (TOOW) R. Mundella. Klasyczne załoŜenia tej teorii przewidywały 
istnienie czterech elementów, wpływających na optymalność takiego obszaru. 
Według Mundella uniknięcie trwałego wzrostu bezrobocia w momencie wystą-
pienia asymetrycznego szoku8 jest moŜliwe w przypadku spełnienia następujących 
warunków:9 
• wysokiego stopnia elastyczności płac; 
• wysokiego stopnia mobilności siły roboczej, wysokiego stopnia mobilności 

kapitału; 
• wysokiego poziomu rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego (tzn. eksportu i im-

portu o charakterze kooperacyjnym). 

                                                           
8 To znaczy takiego pogorszenia sytuacji gospodarczej, która dotknie kraj wstępujący do unii waluto-
wej, a nie dotknie pozostałych krajów tworzących obszar wspólnej waluty. 
9 Teoria optymalnych obszarów walutowych, http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/Economics 
EntryDetails?entryId=37&pageId=608 [dostęp: 19.03.2015]. 
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MoŜna zatem uznać, Ŝe TOOW w duŜym stopniu współgrała z teoriami 
stabilizacji gospodarczej. Znacząco rozwinięto ją w ostatnim dziesięcioleciu, 
zwracając szczególną uwagę na endogeniczny charakter kryteriów optymalizacji 
unii walutowej. Modyfikacja TOOW wskazuje na to, Ŝe im większy jest stopień 
otwartości gospodarki oraz integracji handlowej, tym bardziej skorelowane są 
cykle koniunkturalne poszczególnych państw, a w konsekwencji mniejsza jest 
podatność na tzw. asymetryczne szoki10. Zatem korzyści z unii walutowej 
przewaŜają nad jej kosztami, gdy w danym obszarze występuje wysoki poziom 
korelacji cykli koniunkturalnych oraz otwartości gospodarki11. Wskutek wzrostu 
wymiany handlowej dzięki eliminacji ryzyka kursowego (co sugeruje teoria 
endogeniczności kryteriów optymalnego obszaru walutowego) nastąpić powinno 
wyrównywanie poziomu dochodów12. Niespełnienie oczekiwań związanych  
z TOOW moŜe wynikać m.in. z niezdolności do trwałego wypełnienia kryteriów 
nominalnych z Maastricht13. Wydaje się więc, Ŝe dla państw pragnących przystąpić 
do unii walutowej oraz juŜ w niej będących kluczową rolę odgrywa stabilizacja 
gospodarki. W tym modelu nominalnie opiera się ona na następujących zało-
Ŝeniach14: 
• przeciętna stopa inflacji notowana w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, mie-

rzona za pomocą wskaźnika cen konsumpcyjnych, nie moŜe przekraczać więcej 
niŜ o 1,5 punktu procentowego (p.p.) średniej z trzech państw członkowskich  
o najniŜszym tempie wzrostu cen; 

• wysokość deficytu budŜetowego danego państwa nie moŜe przekroczyć pozio-
mu 3% PKB, a jego dług publiczny nie moŜe być wyŜszy niŜ 60% PKB; 

• w ciągu jednego roku przed badaniem nominalna długookresowa stopa procen-
towa nie moŜe przekraczać więcej niŜ o 2 p.p. średniego poziomu stóp 
procentowych z trzech krajów o najniŜszej inflacji; 

• waluta państwa kandydującego do strefy euro przez okres co najmniej 2 lat 
uczestniczyła w mechanizmie wymiany walut (ERM II, European Exchange 
Rate Mechanism II). W tym czasie nie moŜe podlegać dewaluacji wobec euro,  
a jej kurs wymiany wobec wspólnej waluty nie moŜe odbiegać od centralnego 
parytetu o więcej niŜ 15%. 
 

Analiza wypełnienia powyŜszych kryteriów zbieŜności przez Polskę stanowić 
moŜe element oceny stabilizacji makroekonomicznej w kontekście modelu gospo-
darki, do jakiego zmierza nasz kraj. O ile według pierwszego modelu gospodarek 
Polska powinna zmierzać w kierunku gospodarki zrównowaŜonego wzrostu, o tyle 
według drugiego modelu kryteria konwergencji nominalnej i realnej skłaniają nasz 
kraj w kierunku ustabilizowanej gospodarki regulowanej. 
                                                           
10 K. Sum, Teoria optymalnych obszarów walutowych, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki 
Światowej” 2011, nr 29, s. 148. 
11 Są to tzw. kryteria konwergencji realnej. 
12 G. Tchorek, Czy moŜna odnosić korzyści z integracji walutowej?, [w:] Mechanizmy funkcjo-
nowania strefy euro, red. S. Owsiak, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Kraków 2013, s. 145, passim. 
13 Ibidem, s. 147. 
14 http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/B9D419008362B8E2C1256E830046EEB2? 
Open [dostęp: 19.03.2015]. 
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3. Wskaźniki stabilizacji gospodarki polskiej oraz ich związek  
ze wskaźnikiem wzrostu ekonomicznego 

 
 
Traktat akcesyjny zobowiązuje Polskę do implementacji kryteriów konwergen-

cji z Maastricht. Komisja Europejska (KE) monitoruje wypełnienie tych kryteriów 
i zgodnie z prawem komunikuje swoją opinię w publikowanych raportach15. 
Najnowszy raport ukazał się w 2014 r. (poprzedni w 2012 r.) i dotyczył takŜe 
wskaźników osiąganych przez Polskę16. Kryteria te stanowić mogą istotny element 
wyjaśniający poziom stabilności gospodarki polskiej. 

 
 

3.1. Deficyt sektora finansów publicznych 
 

Według oficjalnych dokumentów rządu, zgodnie z prognozą na 2015 r. 
deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych nadal będzie 
przekraczał nominalne zalecenia KE17. Wskaźniki dla badanego okresu lat 2008- 
-2014 oraz prognozę zmian tego wskaźnika na rok 2015 przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce (w %) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 

-3,7 -7,5 -7,8 -5,1 -3,9 -4,3 -4,0 -2,9 

*prognoza Komisji Europejskiej z marca 2015 r. 
Źródło: Convergence Report 2014, European Commision, „European Economy” 2014, no. 4, s. 122 oraz „Monitor 

Konwergencji Nominalnej” 2015, nr 2 i 3. 

 
Jak moŜna zaobserwować na podstawie danych zawartych w tabeli 1, nawet 

operacja przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) części środków  
z Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) w lutym 2014 r. nie przyniosła 
oczekiwanego skutku18. NaleŜy przy tym uznać, Ŝe waŜnym negatywnym czyn-
nikiem wpływającym na kontynuację wysokiego poziomu deficytu budŜetowego 
oraz zadłuŜenia publicznego w Polsce było utrzymywanie się niekorzystnego kursu 
PLN, wynikające z napiętej sytuacji międzynarodowej, mającej związek z kryzy-
sem ukraińskim. Problem kursu walutowego ma jednakŜe wtórne znaczenie wobec 

                                                           
15 Zgodnie z art.140(1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
16 Convergence Report 2014, European Commision, „European Economy” 2014, no. 4. 
17 Monitor konwergencji nominalnej w UE 28, Ministerstwo Finansów, marzec 2015, s. 1. 
18 W dniu 3 lutego 2014 r. OFE musiały przekazać ZUS-owi ponad połowę swoich aktywów. Na 
konta ZUS-u trafiło ponad 153 mld zł w obligacjach i papierach gwarantowanych przez Skarb 
Państwa. Poza tym zmiany prawne dokonane juŜ w 2011 r. zmniejszyły udział składki przekazywanej 
do OFE, a zwiększyły strumień środków płynących do ZUS-u. Celem tej zmiany było pogodzenie 
moŜliwości finansowych budŜetu państwa refundującego kwotę składek przekazywanych do OFE  
i oczekiwanej adekwatności przyszłych emerytur. 
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źle prowadzonej polityki budŜetowej, w wyniku której z jednej strony nawarstwia 
się nominalny poziom deficytu budŜetowego, a z drugiej systematycznie utrzymuje 
się relatywnie wysokie zadłuŜenie publiczne, o czym wspomniane będzie w dalszej 
części artykułu. Najnowsze programy rządowe zakładają, Ŝe wskaźnik dotyczący 
deficytu budŜetowego w 2015 r. powinien być obniŜony do poziomu akcepto-
walnego przez KE i Europejski Bank Centralny (EBC), stosownie do zaleceń 
zawartych w traktacie z Maastricht19. Według prognoz nie ma być to stan pełnej 
równowagi budŜetowej, ale mieścić ma się on poniŜej progu 3%. Jest to o tyle 
istotne, Ŝe Polska objęta jest decyzją Rady UE w sprawie nadmiernego deficytu 
budŜetowego, przekraczającego 3% PKB20. W dniu 7 lipca 2009 r. Rada Ministrów 
postanowiła, zgodnie z art. 104 (6) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej-
ską (TWE), Ŝe w Polsce występuje nadmierny deficyt finansów publicznych  
i wystosowała zalecenia, aby zgodnie z art. 104 (7) TWE rząd podjął działania w 
celu redukcji nadmiernego deficytu do końca 2012 r. W dniu 21 czerwca 2013 r. 
Rada stwierdziła, Ŝe Polska podjęła właściwe działania, ale niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze przyniosły powaŜne konsekwencje dla finansów publicznych i wydano 
ponowne zalecenie, aby Polska zredukowała nadmierny deficyt budŜetowy do 
2014 r. W dniu 10 grudnia 2013 r. Rada stwierdziła, Ŝe Polska nie podjęła 
skutecznych działań i zaleciła, aby Polska zredukowała nadmierny deficyt 
finansów publicznych do końca 2015 r. Najnowsze prognozy KE wskazują, Ŝe 
Polska powinna wypełnić kryterium fiskalne w 2016 r. (na podstawie danych za 
2015 r.)21. PowyŜsze prognozy mogą być w pełni adekwatne do przyszłej sytuacji 
gospodarki polskiej wobec utrzymującej się sytuacji umiarkowanego wzrostu 
ekonomicznego w naszym kraju. MoŜna się więc spodziewać, Ŝe prognozowany na 
koniec 2015 r. wskaźnik deficytu finansów publicznych (2,9%) moŜe być jeszcze 
nieosiągnięty. Zatem ten obszar stabilizacji gospodarczej jest nadal niespełniony, 
chociaŜ rząd wykazuje pewną dozę determinacji w kierunku jego realizacji. 

 
 

3.2. ZadłuŜenie sektora publicznego 
 

Dług instytucji publicznych w Polsce, obliczany według zaleceń UE, w ostat-
nich latach spełniał kryterium konwergencji z Maastricht. Prognozy rządowe zakła-
dają utrzymanie tego stanu przez najbliŜsze lata, a nawet nieznaczne obniŜenie 
udziału tego zadłuŜenia w stosunku do PKB22 (tab. 2). Jak moŜna zauwaŜyć na 
podstawie danych zawartych w tabeli 2, nie jest to stan równowagi w tej sferze. 
Optymistycznym akcentem jest determinacja rządu w zakresie systematycznej 
poprawy tego wskaźnika w przyszłości, jakkolwiek poziom długu publicznego 
sięgający 50% PKB oznacza osiąganie niepokojącej wartości z punktu widzenia 
stabilności finansów publicznych. 

                                                           
19 Ibidem, s. 1-3 oraz: Convergence Report 2014. 
20 Convergence Report 2014, s. 122. 
21 Monitor konwergencji nominalnej w UE 28, Ministerstwo Finansów, marzec 2015, s. 1. 
22 Na lata 2015-2017 prognozy UE przewidują odpowiednio: 49,5%, 47,5%, 45,5%. Cyt. za: 
Convergence Report 2014. 
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Tabela 2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce stosunku do PKB 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Dług publiczny jako 
procent PKB 

47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 57,0 49,2 50,0 

*prognoza Komisji Europejskiej z marca 2015 r. 
Źródło: Convergence Report 2014, European Commision, „European Economy” 2014, no. 4, s. 122 oraz „Monitor 

Konwergencji Nominalnej” 2015, nr 2 i 3. 

 
Jak wynika z danych zawartych na rysunku 4, finanse publiczne Polski stanowią 

obecnie specyficzny przypadek, w którym permanentnie przekraczany jest reko-
mendowany poziom deficytu budŜetowego przy balansowaniu w pobliŜu granicy 
zalecanego poziomy długu publicznego. 

 

 
Rysunek 4. Mapa wypełnienia kryteriów fiskalnych w Unii Europejskiej (UE 28) – stan na styczeń 2015 r. 

Źródło: Monitor konwergencji nominalnej w UE 28, Ministerstwo Finansów, marzec 2015, s. 2. 

 
Dane zamieszczone na rysunku 4 pozwalają na stwierdzenie, Ŝe większość 

państw sąsiadujących z Polską wypełnia kryterium fiskalne. Spośród naszych sąsia-
dów tylko Niemcy nie wypełniają tego kryterium w obszarze długu publicznego. 

 
 

3.3. RównowaŜenie poziomu cen 
 

Zarówno raport KE, jak i raport Narodowego Banku Polskiego (NBP) potwier-
dzają nie tylko zmniejszenie inflacji, ale występowanie niewielkich procesów 
deflacyjnych w 2014 r. (tab. 3). Prognoza NBP zakłada moŜliwość występowania 
niestabilności deflacyjnej takŜe w 2015 r. Taki typ nierównowagi cenowej dotknął 
głównie sektor handlu detalicznego, a zwłaszcza sieci handlowe. Pozornie 
paradoksalnie utrzymywaniu niskiego poziomu cen sprzyjał światowy kryzys 
gospodarczy, z jednej strony skutecznie hamujący presję płacową, a z drugiej 
strony wymuszający redukcję cen na wielu rynkach cząstkowych. Utrzymywanie 
zrównowaŜonego poziomu cen kłóci się z długookresowym celem strategicznym 
Rady Polityki PienięŜnej określonym na poziomie 2,5% (±1%). Warto zaznaczyć, 
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Ŝe cel ten odbiega od pełnej równowagi cenowej i opiera się na załoŜeniu wzrostu 
gospodarczego, wspieranego niewielką inflacją. 

 
Tabela 3. Poziom wzrostu cen konsumpcyjnych (HICP) w Polsce (w %) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Zharmonizowany wskaźnik 
cen konsumpcyjnych  
(HICP, harmonised index  
of consumer prices)  

4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 0,8 -1,0 -0,5 

*prognoza NBP z marca 2015 r. 
Źródło: Convergence Report 2014, European Commision, „European Economy” 2014, no. 4, s 119 oraz Raport  

o inflacji, NBP, Warszawa, marzec 2015, s. 93. 

 
Generalnie moŜna uznać, Ŝe w 2014 r. powyŜszy wskaźnik był bliski równo-

wagi polskiego systemu pienięŜnego, ale niewielkie procesy deflacyjne stały się 
przyczyną niekorzystnych procesów zahamowania inwestycji w niektórych 
obszarach gospodarki. Od 2008 do 2014 r. (poza rokiem 2010) nie udało się 
spełnić celu strategicznego, wyznaczonego przez Radę Polityki PienięŜnej, co 
wskazuje na umiarkowaną skuteczność polityki pienięŜnej prowadzonej przez ten 
organ. Czterokrotnie poziom cen był powyŜej wyznaczonego celu, a dwukrotnie 
poniŜej. Jakkolwiek w ciągu dwóch ostatnich lat poziom cen był bliski stabilizacji, 
to jednocześnie nadal odbiegał on od długofalowego celu strategicznego, 
wyznaczonego jeszcze w 2003 r. MoŜna w tym kontekście zastanowić się nad 
rozwaŜeniem korekty strategii polityki pienięŜnej w kierunku długofalowego celu 
wyznaczonego przez EBC (poniŜej 2%). 

 
 

3.4. Długoterminowe stopy procentowe 
 

Kolejny wskaźnik konwergencji dla polskiej gospodarki, dotyczący wysokości 
stóp procentowych, takŜe spełniał warunki brzegowe. Przez lata 2008-2014 długo-
okresowa stopa procentowa w Polsce w zasadzie spełniała kryterium konwergencji 
(rys. 5). MoŜna zatem uznać, Ŝe w zakresie stóp procentowych w tym okresie 
odnotować moŜna stabilizację polskiego systemu gospodarczego. Dane za styczeń 
2015 r. (rys. 6) takŜe wskazują na stabilny poziom tej stopy. Średnia długoter-
minowa stopa procentowa w latach 2013-2014 wynosiła nieco ponad 4%, czyli 
była wyraźnie niŜsza od wartości referencyjnej dla tego kryterium konwergencji. 
Podczas kryzysu finansowego długoterminowa stopa procentowa w Polsce była 
stosunkowo zmienna, a ustabilizowała się w drugim półroczu 2009 r. i na początku 
2010 r. Od połowy 2011 r. do połowy 2013 r. stopa ta wykazywała tendencję 
spadkową, a potem nieco wzrosła. Na początku 2014 r. stopa długoterminowa  
w Polsce była o 1,7 p.p. wyŜsza niŜ średnia dla strefy euro23.  

                                                           
23 Raport o konwergencji, EBC, czerwiec 2014, s. 93. 
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Rysunek 5. Długoterminowe kryterium stóp procentowych dla Polski 

Źródło: Convergence Report 2014, European Commision, „European Economy” 2014, no. 4, s. 125. 

 

 
Rysunek 6. RóŜnica 12-miesięcznej średniej długookresowej stopy procentowej i wartości referencyjnej 

(dane za styczeń 2015 r.) 
Źródło: Monitor konwergencji nominalnej w UE 28, Ministerstwo Finansów, marzec 2015, s. 2. 

 
Wydaje się, Ŝe polityka pienięŜna w sferze oddziaływania na stopy procentowe 

wykazuje charakter stabilizujący, czego dowodem mogą być powyŜsze poziomy 
tego wskaźnika w poszczególnych latach. 

 
 

3.5. Kurs walutowy 
 

Polityka kursu walutowego w Polsce od 2001 roku oparta jest na jego 
płynności. W ciągu ostatnich dwóch lat kurs złotego wobec euro wykazywał sto-
sunkowo duŜą zmienność. Do sierpnia 2012 r. następowała stopniowa aprecjacja 
złotego w relacji do euro. Później, w połowie 2013 r., nastąpiła jego deprecjacja 
połączona ze wzmoŜonymi wahaniami. Następnie do początku 2014 r. złoty 
stopniowo się umacniał. W dłuŜszym ujęciu zarówno realny efektywny kurs 
złotego, jak i jego realny dwustronny kurs wobec euro były w połowie 2014 r. 
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zbliŜone do swoich średnich dziesięcioletnich. Na osłabienie kursu złotego na 
przełomie 2014 i 2015 r. istotny wpływ wywarła ogólna niestabilność polityczna  
w regionie, spowodowana konfliktem na Ukrainie. Mimo duŜych napięć poli-
tycznych kurs polskiej waluty nie doznał jednak silniejszych napięć i uznać moŜna, 
ze utrzymywał się w obszarze względnej stabilności. NaleŜy się jednak liczyć  
z tym, Ŝe ewentualne pogorszenie sytuacji międzynarodowej w regionie mogłoby 
odbić się niekorzystnie na wartości złotego.  

 
 

3.6. Stopa bezrobocia 
 
Rynek pracy w Polsce charakteryzuje się strukturalną nierównowagą. Polska 

gospodarka jest permanentnie niestabilna w sferze rynku pracy. Niski wskaźnik 
zatrudnienia ogółem (oscylujący od lat w pobliŜu 60%) na tle gospodarek UE 
moŜna jednak uznać za przeciętny. 

 
Tabela 4. Stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia w Polsce (w %) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Stopa rejestrowanego 
bezrobocia ogółem  
(stan na koniec roku)  

9,5 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,5 12,0 

Wskaźnik zatrudnienia ogółem 
(15-64) wg BAEL  

59,2 59,3 59,3 59,7 59,7 60,0 .  

*luty 2015 r.; BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
Źródło: dane makroekonomiczne GUS, a takŜe: http://wyborcza.biz/Gieldy/0,123099.html [dostęp: 25.03.2015]. 

 
 

3.7. Saldo bilansu płatniczego 
 
Bilans płatniczy stanowi zestawienie wszystkich transakcji dokonanych między 

rezydentami a nierezydentami w danym okresie. Jego saldo jest syntetycznym 
wyznacznikiem równowagi zewnętrznej. Kluczową częścią jest bilans obrotów 
bieŜących zawierający wszystkie transakcje pomiędzy rezydentami a nierezyden-
tami danego kraju, obejmujące saldo obrotów towarowych, saldo usług, saldo 
dochodów oraz saldo transferów bieŜących. Jak wynika z tabeli 5, saldo rachunku 
bieŜącego w latach 2008-2014 było permanentnie ujemne, chociaŜ skala tej 
nierównowagi była zmienna. Znacząca nierównowaga występowała w latach 2008 
i 2010-2011, a dwa ostatnie lata przyniosły wyraźne zmniejszenie negatywnego 
wyniku tego salda. 
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Tabela 5. Saldo bilansu obrotów bieŜących (w mln euro) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/2015 (II-I) 

Rachunek bieŜący 
bilansu płatniczego 

-23 799 -12 152 -18 129 -18 519 -14 191 -5328 -4181 

Źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wstepne/wstepne.html [dostęp: 25.03.2015]. 

 
 

3.8. Dynamika wzrostu gospodarczego 
 
O ile poprzednie części przeprowadzonej analizy dotyczyły obszarów stabiliza-

cji makroekonomicznej, o tyle analiza PKB obejmuje odrębny cel, niejako 
„spajający” wspomniany na początku „magiczny czworokąt” celów polityki 
gospodarczej. Analiza dynamiki wzrostu PKB uzupełniona została o zestawienie 
akumulacji brutto, określającej przyrost majątku narodowego w określonym czasie. 
Jak wynika z tabeli 6, dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2008- 
-2014 była na relatywnie niskim poziomie. O ile w porównaniu z wysokoroz-
winiętymi państwami europejskimi takie wskaźniki byłyby całkiem pozytywnie 
odbierane, o tyle w zestawieniu z dynamicznie rozwijającymi się państwami 
„średniego” szczebla tempo wzrostu PKB w Polsce uznać moŜna za niewielkie. 
Tak niski wzrost gospodarczy nie gwarantuje w Ŝadnym razie dogonienia poziomu 
PKB na mieszkańca w „starej piętnastce” UE. Uzupełniając analizę o obserwacje 
akumulacji brutto, moŜna zaobserwować duŜą niestabilność trendu dotyczącego 
tego wskaźnika. Dynamika akumulacji w latach 2012-2013 przyjmowała dodat-
kowo ujemną wartość, co moŜe być niepokojącym sygnałem długookresowym, 
mimo Ŝe wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego sygnalizują pozytywne 
odwrócenie tego trendu w 2014 r. 

 
Tabela 6. Dynamika wzrostu PKB oraz akumulacji brutto w Polsce (w %) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produkt krajowy brutto 
(ceny stałe) 

103,9 102,6 103,7 104,8 101,8 101,7 103,3 

Akumulacja brutto  
(ceny stałe) 

102,2 87,3 109,7 112,2 95,7 96,3 111,6 

Źródło: dane makroekonomiczne GUS, marzec 2015. 

 
 
 

4. Cele stabilizacyjne a wzrost gospodarczy w Polsce 
 
 
Na podstawie wyŜej analizowanych danych liczbowych moŜna dodatkowo prze-

prowadzić badanie korelacji pomiędzy wskaźnikami stabilizacji makroekonomicz-
nej oraz wskaźnikiem dynamiki PKB. Wykorzystano w tym celu współczynnik 
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korelacji Pearsona pozwalający na sprawdzenie, czy dwie zmienne ilościowe są 
powiązane ze sobą zaleŜnością liniową. 

 
Tabela 7. Korelacja pomiędzy podstawowymi wskaźnikami stabilizacji  

a dynamiką wzrostu PKB w Polsce 

Relacja Współczynnik korelacji Pearsona 

Poziom cen/dynamika PKB 0,24 

Deficyt budŜetowy/dynamika PKB -0,15 

Stopa bezrobocia/dynamika PKB -0,53 

Saldo bilansu obrotów bieŜących/dynamika PKB -0,68 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych w tabelach 1, 3, 3 i 5. 

 
W przypadku analizy relacji zmian ogólnego poziomu cen oraz dynamiki zmian 

PKB zaobserwowano słabą korelację pomiędzy tymi zmiennymi. Zatem w bada-
nym okresie zmiany ogólnego poziomu cen w Polsce nie miały istotnego wpływu 
na dynamikę wzrostu gospodarczego. Podobnie nieistotny związek z tą dynamiką 
miały zmiany poziomu deficytu budŜetowego. MoŜna zatem uznać, Ŝe kreacja 
deficytu budŜetowego w Polsce nie ma pozytywnego wpływu na wzrost gospo-
darczy. Umiarkowany wpływ na dynamikę wzrostu gospodarczego miał spadek 
poziomu bezrobocia. Wzrost aktywności zawodowej i spadek bezrobocia moŜna 
zatem uznać za istotny czynnik wpływający na poziom wzrostu gospodarczego. 
Podobnie umiarkowany stopień korelacji odnotowano pomiędzy spadkiem deficytu 
w bilansie obrotów bieŜących a wzrostem gospodarczym. W badanym okresie 
wzrost eksportu miał więc istotne znaczenie dla wzrostu dynamiki PKB, a zatem 
waŜnym elementem wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki były rynki 
zewnętrzne. 

Analizie poddano takŜe korelację pomiędzy dynamiką zmian cen a zmianami 
stopy bezrobocia. ZaleŜność ta znana jest jako tzw. krzywa Phillipsa. Badanie 
gospodarki polskiej nie potwierdziło występowania istotnej korelacji pomiędzy 
tymi wskaźnikami. MoŜna zatem uznać, Ŝe polityka gospodarcza zmierzająca do 
stymulacji wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie procesów inflacyjnych nie 
jest skutecznym narzędziem w Polsce. Wniosek taki pokrywa się z poglądami tzw. 
szkoły racjonalnych oczekiwań, akcentującej racjonalność podmiotów gospodar-
czych trafnie identyfikujących zamierzenia regulacyjne władz gospodarczych. 

 
Tabela 8. Relacje dotyczące tzw. krzywej Phillipsa w polskiej gospodarce 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dynamika zmian cen (w %) 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 0,8 -1,0 

Stopa bezrobocia (w %) 9,5 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,5 

Współczynnik korelacji Pearsona -0,15 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych tabelach 3 i 4. 
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Podsumowanie 
 
 
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały na niejednoznaczne efekty zarówno 

polityki stabilizacji makroekonomicznej, jak i polityki wzrostu gospodarczego. 
Element monetarny stabilizacji w duŜej części wykazywał pozytywne wyniki. 

Cel stabilizacji cen był relatywnie dobrze realizowany mimo drobnych napięć 
inflacyjno-deflacyjnych. Podobnie pozytywnie moŜna ocenić stabilizację długofa-
lowej stopy procentowej. Nie udało się za to zapewnić pełnej stabilizacji kursu 
walutowego, zwłaszcza w okresie napięć politycznych w 2014 r. Za poraŜkę 
moŜna uznać politykę stabilizacji budŜetowej. Przez cały badany okres nie udało 
się zrównowaŜyć salda finansów publicznych ani nawet przybliŜyć go do 
rekomendowanego wskaźnika deficytu 3% PKB. Zatem cele polityki stabilizacji 
makroekonomicznej moŜna uznać za spełnione częściowo. Podobnie trzeba ocenić 
dynamikę wzrostu PKB. Jakkolwiek Polska nie doświadczyła w badanym okresie 
spadku PKB, to dynamika jego wzrostu jest skromna i nie odpowiada potencjałowi 
polskiej gospodarki. Aktualnie przyjmuje ona model posiadający cechy dwóch 
wzorców teoretycznych: ustabilizowanej gospodarki regulowanej oraz zdestabilizo-
wanej gospodarki regulowanej. Jest on bliski wzorca zdestabilizowanej gospodarki 
rynkowej. Biorąc pod uwagę te wnioski, naleŜy rekomendować w kontekście 
strategicznym skupienie się na stabilizacji makroekonomicznej polskiego systemu 
gospodarczego.  

Przeprowadzone badania pozwoliły na zaobserwowanie umiarkowanej ujemnej 
zaleŜności pomiędzy stopą bezrobocia a dynamiką wzrostu PKB, a takŜe umiar-
kowanej ujemnej zaleŜności pomiędzy saldem bilansu obrotów bieŜących a dyna-
miką wzrostu PKB. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe spadek bezrobocia oraz stabili-
zacja bilansu płatniczego stanowiły istotne elementy polityki stabilizacji makro-
ekonomicznej, wpływające korzystnie na wzrost gospodarczy. Nie stwierdzono 
natomiast występowania istotnej zaleŜności pomiędzy zmianami poziomu cen 
(CPI, consumer price index) a stopą bezrobocia, czyli nie stwierdzono występo-
wania w gospodarce polskiej zaleŜności zwanej jako tzw. krzywa Phillipsa. Trzeba 
zatem odrzucić załoŜenie, Ŝe tzw. luźna polityka pienięŜna moŜe w polskiej 
gospodarce stanowić skuteczny instrument aktywizacji wzrostu gospodarczego 
oraz zwalczania bezrobocia. 
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Abstract: Economic policy can be developed in the instrumental or teleological. The article discusses 

the dynamics of economic indicators that determined of macroeconomic stability of the Polish 

economy and confronted them with the indicator of economic growth in the period 2008-2014. The 

correlation between these indicators has been also examined. 



 

 

Anetta Waśniewska 
 

STARZENIE  SIĘ  SPOŁECZEŃSTW  PAŃSTW   
UNII  EUROPEJSKIEJ 

Jednym z wyzwań demograficznych jest starzenie się społeczeństw. Problem ten nie dotyczy tylko Unii 

Europejskiej (UE), ale zaczyna on być równieŜ odczuwalny w innych częściach świata. Na wzrost 

liczby osób w wieku 65+ wpływa wiele czynników, do których naleŜy zaliczyć m.in. wzrost 

przeciętnego trwania Ŝycia, poprawę jakości Ŝycia, spadek liczby urodzeń czy wzrastający wiek kobiet 

rodzących pierwsze dziecko. 

Celem artykułu jest analiza procesu starzenia się społeczeństw UE na podstawie: struktury populacji 

względem podziału na biologiczne grupy wieku, medianę wieku oraz tzw. współczynnik starości 

demograficznej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych Eurostatu. 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 
Jednym z podstawowych wyzwań demograficznych, przed którymi stają obec-

nie państwa naleŜące do Unii Europejskiej (UE), jest starzenie się społeczeństwa  
i związane z tym zarządzanie wiekiem. Maleje liczba osób w wieku aktywności 
zawodowej, a obecny wiek emerytalny ulega wydłuŜeniu. Przykładem moŜe być 
sytuacja w Polsce, gdzie wiek emerytalny kobiet i męŜczyzn zrównano i wydłu-
Ŝono do 67 lat. Starzenie się populacji zaleŜy m.in. od fazy rozwoju społeczeństwa, 
a samo zjawisko naleŜy do powszechnych i nieodwracalnych. 

Pierwsze zmiany związane ze starzeniem się społeczeństw zaobserwowano juŜ 
w XIX w. i były one spowodowane ewolucją gospodarczą, a przede wszystkim 
postępem w naukach medycznych i przyrodniczych, rozwojem przemysłu i miast. 
Funkcjonujące w XVIII i XIX w. warsztaty rzemieślnicze oraz manufaktury 
zaczęły być wypierane przez fabryki, w których produkcja odbywała się za pomocą 
maszyn. Towarzyszyły temu przemiany ludnościowe, które były zróŜnicowane pod 
względem czasowym i przestrzennym1. 

W XX w. zmiany postaw i systemów wartości, jakie zaszły w Europie, ale 
równieŜ w Stanach Zjednoczonych, doprowadziły do zmiany zachowań demogra-
ficznych. Dotyczyły one głównie2: 
• sfery rozpadu i formowania się rodzin; 
• opóźniania wieku zawierania związków małŜeńskich; 

                                                           
1 M. Okólski, A. Fihel: Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa 2012, s. 30-34. 
2 Prognoza ludności na lata 2014-2050. Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014, s. 124-125. 
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• opóźnienia wieku rodzenia dzieci; 
• spadku płodności. 

Zmiany zachowań demograficznych dotyczyły przede wszystkim modelu demo-
graficznego rodziny, który moŜna odnieść do kwestii3: 
• ekonomiczno-społecznych, gdzie występuje wzrost kosztu związanego z posia-

daniem dziecka, a jednocześnie wzrost zapotrzebowania rodziców na wiedzę, 
podnoszenie kwalifikacji czy kompetencji; 

• ideowych – rozpatrywanych poprzez zmiany norm, wartości czy postaw wpły-
wających na intencje i decyzje dotyczące płodności i rodziny; 

• niepoŜądanych zmian, które przyczyniają się do zmniejszenia chęci związanych 
z posiadaniem dzieci. 

NaleŜy podkreślać, Ŝe po II wojnie światowej wydłuŜeniu uległa równieŜ prze-
ciętna długość Ŝycia. Wpłynęły na to przede wszystkim postęp medycyny i wzrost 
dostępu do usług świadczonych przez system ochrony zdrowia. Istotną rolę ode-
grała równieŜ polepszająca się jakość Ŝycia mieszkańców Europy4. 

 
 
 

1. Liczba ludności Unii Europejskiej w latach 2004-2013 
 
 
Analiza postępującego procesu starzenia się społeczeństwa UE zostanie prze-

prowadzona na podstawie danych statystycznych Eurostatu za lata 2004-2013. 
Liczba ludności w UE w latach 2004-2013 miała tendencję rosnącą, co przed-

stawiono na wykresie 1. W 2004 r. państwa Unii zamieszkiwało łącznie 
492 709 300 osób, w 2013 r. wartość ta wyniosła 507 162 571 osób (wzrost  
o 14 453 271). Przyczyną tego zjawiska był spadek liczby zgonów (średni wiek 
mieszkańców wzrósł), jak równieŜ napływ emigrantów z krajów nienaleŜących do 
Unii. W wielu państwach członkowskich w analizowanym okresie odnotowało 
ujemny przyrost naturalny5. 

Więcej kobiet zamieszkuje obszar UE niŜ męŜczyzn. WiąŜe się to m.in. między 
z dłuŜszym przeciętnym trwaniem ich Ŝycia. Zakłada się, Ŝe kobiety Ŝyją średnio  
o 6-8 lat dłuŜej niŜ męŜczyźni. 

                                                           
3 A. Waśniewska, Economic aspects of reproductive decisions in the Baltic Sea Region in years 2002- 

-2012, [w:] Development of the enterprises’ competitiveness in the context of demographic challenges, 

red. M. Grzesiak, A. Richert-Kaźmierska, Baltic Sea Academy e.V, Hamburg 2014, s. 95-96. 
4 J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003, s. 208-209. 
5 A. Waśniewska, The potential of the population in the Region of Baltic Sea in the years 2001-2011, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 286. 
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Rysunek 1. Liczba ludności z podziałem na płeć w Unii Europejskiej w latach 2004-2013 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 30.11.2014]. 

 
 
 

2. Starość demograficzna społeczeństw Unii Europejskiej –  
dane statystyczne 

 
 

W literaturze przedmiotu moŜna wyróŜnić kilka wskaźników pomiaru starości 
w ujęciu demograficznym. Najczęściej wykorzystuje się miary klasyczne6, spośród 
których wśród odnoszących się do analizy starości populacji naleŜą7: 
• struktura populacji z uwzględnieniem podziału na biologiczne grupy wieku; 
• mediana wieku populacji (median age of population); 
• współczynnik starości demograficznej (old-age rate); 
• współczynniki obciąŜenia demograficznego – całkowity, dziećmi, osobami star-

szymi (total dependency ratio, youth dependency ratio, old-age dependency ratio); 
• generacyjne współczynniki wsparcia (potential support ratio, parent support 

ratio); 
• udział osób najstarszych (w wieku 80 i więcej lat) w populacji w wieku powyŜej 

65 lat (double ageing). 

W celach analizy procesu starzenia się ludności państw UE w niniejszym 
artykule uwzględniono następujące wskaźniki: struktura populacji ze względu na 
biologiczne grupy wieku, mediana wieku populacji oraz współczynnik starości 
demograficznej. 
                                                           
6 W. Jarecki, M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka, P. Zwiech, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, 
Economicus, Szczecin 2011, s. 69-71. 
7 Prognoza ludności na lata 2014-2050. Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014, s. 126-135. 
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Analizując starość demograficzną, naleŜy uwzględnić podział na biologiczne 
grupy wieku. W tym przypadku wyróŜnia się trzy grupy wiekowe: 0-14, 15-64,  
65 lat i więcej. Liczbę ludności UE w grupie wiekowej 0-14 scharakteryzowano  
w tabeli 1. Porównując liczbę ludności w wieku 0-14 lat w 2004 r. z tą samą grupą 
wieku, ale z roku 2013 moŜna stwierdzić, Ŝe: 
• w dziesięciu krajach liczba ludności wzrosła – dotyczy to przede wszystkim 

Irlandii i Hiszpanii, gdzie wzrost liczby ludności dla tej grupy wiekowej 
odpowiednio wyniósł 16% i 13%. W pozostałych ośmiu krajach (Belgia, 
Czechy, Francja, Luksemburg, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy) 
odnotowano wzrost liczby ludności w przedziale od 1% do 5%; 

• w pozostałych państwach UE liczba ludności w tej grupie wiekowej wykazuje 
tendencję malejącą – największy spadek liczby ludności odnotowano na Litwie 
(spadek o 37%), a następnie na Łotwie, Malcie, w Polsce i Słowacji 
(odpowiednio spadek o 21%, 19%, 14% i 14%). W pozostałych krajach liczba 
ludności w wieku 0-14 zmalała od 3% do 12%. 
 

Tabela 1. Liczba ludności w wieku 0-14 lat w Unii Europejskiej w latach 2004-2013 (w tys.) 

Państwo 
Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Austria 1329,8 1323,0 1312,6 1295,3 1277,2 1261,2 1245,2 1234,4 1224,1 1219,4 

Belgia 1797,4 1794,9 1796,1 1797,7 1800,5 1814,9 1832,2 1867,3 1885,9 1898,1 

Bułgaria 1105,8 1073,2 1047,1 1002,5 986,9 977,9 976,2 975,1 980,0 990,0 

Chorwacja 694,9 686,5 680,5 672,4 668,2 664,0 660,7 654,9 645,2 636,5 

Cypr 147,5 146,0 144,1 142,9 141,2 140,7 140,8 141,3 142,2 141,8 

Czechy 1551,0 1523,1 1496,8 1474,8 1472,6 1477,1 1493,9 1521,8 1541,2 1560,3 

Dania 1017,6 1018,1 1015,9 1014,2 1009,9 1008,1 1001,3 995,1 986,5 977,6 

Estonia 216,5 209,0 203,1 199,9 198,4 199,7 201,6 204,1 205,6 206,8 

Finlandia 920,1 914,6 906,9 901,2 894,6 891,2 888,3 887,7 889,0 891,4 

Francja 11691,5 11707,9 11724,0 11786,4 11835,6 11926,4 12007,5 12069,4 12117,1 12171,2 

Grecja 1648,7 1638,4 1630,3 1626,5 1625,5 1629,9 1637,5 1628,3 1629,7 1622,0 

Hiszpania 6163,7 6261,7 6380,3 6525,8 6682,4 6835,3 6933,8 7013,7 7076,9 7090,0 

Holandia 3015,7 3008,6 2984,6 2958,6 2935,7 2923,1 2912,9 2907,1 2896,7 2877,9 

Irlandia 841,5 851,1 862,2 879,4 907,4 932,1 953,3 972,1 990,0 1004,3 

Litwa 598,9 573,6 545,0 520,7 497,6 481,7 470,0 454,4 444,1 436,6 

Luksemburg 85,2 85,8 86,5 87,3 87,8 88,6 89,1 90,0 90,0 91,2 

Łotwa 352,6 336,8 323,6 313,8 307,1 304,6 300,3 294,5 292,2 292,3 

Malta 72,9 71,1 69,3 67,3 65,6 64,3 63,3 62,2 61,7 61,3 

Niemcy 12162,1 11924,7 11649,9 11441,4 11281,7 11139,1 11022,6 10941,2 10832,1 10737,0 

Polska 6580,2 6377,2 6189,2 6022,4 5900,9 5829,4 5782,8 5855,8 5819,0 5796,6 

Portugalia 1680,8 1675,8 1669,0 1657,0 1643,8 1631,0 1618,0 1595,2 1572,9 1550,2 

Rumunia 3512,7 3377,8 3287,0 3226,5 3141,6 3106,5 3093,0 3080,4 3058,2 3139,6 

Słowacja 944,7 919,7 895,8 873,0 854,3 839,8 835,2 831,6 832,6 830,6 

Słowenia 291,5 286,7 283,2 281,1 280,4 284,1 287,3 290,9 294,1 298,1 

Szwecja 1599,0 1583,6 1560,8 1549,6 1541,7 1542,4 1549,4 1565,0 1584,3 1611,9 

Węgry 1606,1 1579,7 1553,4 1529,7 1508,8 1492,6 1476,9 1457,2 1440,3 1430,9 

W. Brytania 10957,4 10922,5 10887,7 10877,0 10911,0 10959,7 11017,8 11084,7 11165,0 11245,8 

Włochy 8138,5 8179,1 8201,0 8218,0 8257,2 8311,5 8342,7 8352,2 8325,2 8348,3 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 30.11.2014]. 

 
Z kolei analizując dane dotyczące liczby ludności w wieku 15-64 lata (tab. 2)  

z lat 2004 i 2013, moŜna zauwaŜyć: 
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• spadek liczby ludności w tej grupie wiekowej w 10 państwach – największy 
spadek odnotowano w przypadku Łotwy i Litwy (odpowiednio o 13% i 12%). 
Liczba ludności zmalała równieŜ w Czechach, Estonii, Grecji, Holandii, 
Niemczech, Portugali, Rumuni i na Węgrzech; 

• wzrost liczby ludności w tej grupie wiekowej odnotowano w 16 krajach – naj-
większy wzrost miał miejsce na Cyprze (o 25%) oraz w Luksemburgu (o 21%). 

 
Tabela 2. Liczba ludności w wieku 15-64 lata w Unii Europejskiej w latach 2004-2013 (w tys.) 

Państwo 
Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Austria 5551,8 5570,4 5584,1 5589,1 5606,8 5624,8 5633,1 5663,2 5687,6 5705,2 

Belgia 6818,9 6851,5 6906,3 6976,7 7046,7 7101,4 7147,5 7250,2 7284,0 7303,9 

Bułgaria 5361,8 5357,0 5343,2 5235,4 5193,5 5147,2 5097,1 5033,8 4966,2 4899,1 

Chorwacja 2875,5 2877,2 2876,3 2879,0 2875,1 2874,8 2874,6 2874,3 2865,5 2852,5 

Cypr 489,3 498,8 509,3 521,3 538,7 556,9 575,6 591,9 609,3 609,6 

Czechy 7221,5 7241,6 7270,8 7297,4 7358,2 7392,4 7368,6 7328,0 7262,8 7188,2 

Dania 3575,5 3580,8 3588,6 3598,2 3612,8 3627,9 3630,6 3631,8 3626,0 3625,2 

Estonia 928,5 924,8 919,8 911,0 906,4 903,3 899,2 893,6 885,0 875,3 

Finlandia 3486,4 3491,1 3507,5 3507,1 3530,7 3543,1 3552,7 3546,6 3532,6 3517,1 

Francja 40514,4 40827,1 41164,3 41469,0 41683,0 41808,7 41912,1 42032,8 41976,3 41887,0 

Grecja 7400,7 7411,8 7430,0 7446,2 7474,7 7466,1 7432,0 7349,4 7302,1 7214,4 

Hiszpania 29237,1 29864,8 30305,6 30851,7 31480,3 31746,0 31742,4 31670,5 31613,2 31375,8 

Holandia 37280,6 37250,2 37232,4 37220,5 37196,9 37152,6 37096,2 37045,4 36934,4 36845,2 

Irlandia 2739,6 2804,0 2884,5 2991,9 3070,0 3094,4 3085,8 3071,9 3048,6 3024,4 

Litwa 2275,9 2250,5 2208,9 2188,2 2169,1 2154,4 2127,0 2052,9 2016,2 1993,1 

Luksemburg 306,2 310,4 316,6 322,1 328,3 336,0 342,9 350,7 361,6 370,7 

Łotwa 1554,1 1538,6 1525,6 1510,8 1499,1 1472,8 1436,0 1398,9 1373,1 1351,7 

Malta 274,9 278,0 279,9 282,1 285,5 288,2 289,0 287,6 287,2 287,8 

Niemcy 55509,6 55208,7 54918,0 54574,3 54417,4 54134,2 53877,9 53966,1 54131,1 54280,7 

Polska 26659,1 26778,3 26892,1 26986,6 27083,4 27160,1 27223,1 27483,7 27394,5 27249,0 

Portugalia 7018,3 7015,5 7018,4 7027,9 7039,1 7033,7 7025,1 7001,1 6961,9 6904,5 

Rumunia 14829,6 14782,0 14719,2 14645,9 14231,2 14077,0 13935,0 13868,2 13768,2 13622,3 

Słowacja 3805,9 3825,4 3842,2 3857,3 3871,1 3883,5 3884,8 3882,4 3881,1 3870,0 

Słowenia 1404,8 1404,4 1407,3 1409,7 1402,9 1414,3 1421,4 1420,4 1416,3 1408,6 

Szwecja 5835,4 5873,5 5921,6 5982,2 6032,8 6068,9 6100,5 6113,4 6113,9 6115,8 

Węgry 6943,5 6940,3 6932,4 6931,4 6912,7 6898,1 6874,0 6857,4 6815,7 6776,3 

W. Brytania 39316,7 39677,3 40098,0 40497,7 40842,2 41099,8 41325,1 41577,3 41680,7 41664,6 

Włochy 38312,7 38396,9 38334,9 38300,6 38545,1 38706,5 38755,0 38831,8 38698,2 38697,1 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 30.11.2014]. 

 
Kolejną grupę wiekową stanowią osoby w wieku 65 lat i więcej. W tym 

przypadku, porównując tylko dane za rok 2004 z danymi z 2013 r., moŜna 
stwierdzić, iŜ we wszystkich państwach UE odnotowano wzrost liczby ludności 
(tab. 3). Największy procentowy wzrost w tej grupie odnotowano w przypadku 
Malty (39%), a następnie Cypru (33%). Równie wysokie wzrosty odnotowano  
w Irlandii (26%), w Finlandii i Holandii wzrost wyniósł 25%, a w przypadku 
Czech i Dani – 24%. 

Najmniejsze wzrosty w ujęciu procentowym dla analiowanych dwóch lat 
odnotowano w przypadku Rumuni (2%), Łotwy i Litwy (po 3%) oraz Bułgarii  
i Chorwacji (po 5%). 
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Tabela 3. Liczba ludności w wieku 65 i więcej lat w Unii Europejskiej w latach 2004-2013 (w tys.) 

Państwo 
Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Austria 1260,9 1307,9 1357,6 1398,6 1424,0 1449,1 1473,4 1477,6 1496,4 1527,3 

Belgia 1780,1 1799,5 1809,0 1810,1 1819,7 1836,8 1860,2 1883,2 1924,9 1959,7 

Bułgaria 1333,7 1330,8 1328,5 1334,8 1337,6 1342,1 1348,5 1360,5 1381,1 1395,5 

Chorwacja 735,3 747,1 755,7 762,0 768,7 770,9 767,6 760,7 765,4 773,1 

Cypr 86,1 88,3 90,6 93,7 96,4 99,3 102,7 106,5 110,4 114,4 

Czechy 1422,8 1434,1 1455,9 1482,1 1512,6 1556,3 1599,5 1637,0 1701,4 1767,6 

Dania 804,6 812,5 823,0 834,7 853,0 875,5 902,9 933,8 968,1 999,8 

Estonia 221,3 225,1 227,9 232,1 233,7 232,8 232,5 232,0 234,6 238,1 

Finlandia 813,2 830,9 841,2 868,7 875,2 892,1 910,4 941,0 979,6 1018,2 

Francja 10086,4 10237,8 10341,4 10389,6 10488,6 10615,1 10739,3 10876,5 11194,5 11520,6 

Grecja 1988,4 2023,5 2051,9 2071,1 2082,0 2094,6 2114,1 2145,7 2191,2 2226,1 

Hiszpania 7146,7 7169,9 7324,1 7407,2 7506,3 7658,0 7810,4 7983,0 8128,0 8262,1 

Holandia 2251,2 2288,7 2330,5 2368,4 2414,8 2471,8 2538,3 2594,9 2716,4 2824,3 

Irlandia 447,7 456,6 461,5 468,9 480,4 494,8 510,3 526,9 544,2 562,4 

Litwa 524,1 531,1 535,9 541,1 545,9 547,7 544,9 545,3 543,3 542,2 

Luksemburg 63,6 65,0 66,0 66,8 67,7 68,9 70,0 71,1 73,3 75,1 

Łotwa 369,8 374,3 378,7 384,2 385,7 385,5 384,2 381,1 379,5 379,8 

Malta 52,1 53,6 55,8 56,2 56,7 58,5 61,8 65,2 68,7 72,3 

Niemcy 14860,0 15367,5 15870,1 16299,3 16518,7 16729,0 16901,7 16844,3 16880,6 17002,9 

Polska 4951,3 5018,3 5075,8 5116,5 5131,4 5146,3 5161,5 5190,4 5325,0 5487,7 

Portugalia 1773,9 1803,4 1824,6 1847,7 1870,4 1898,3 1930,4 1976,4 2007,6 2032,6 

Rumunia 3178,9 3222,6 3250,8 3258,1 3262,7 3256,8 3266,7 3250,5 3269,7 3258,2 

Słowacja 621,3 627,6 635,0 642,9 650,7 659,0 670,4 678,4 690,7 710,2 

Słowenia 300,2 306,5 312,9 319,6 327,0 334,0 338,3 338,9 345,0 352,1 

Szwecja 1541,3 1554,3 1565,4 1581,4 1608,4 1645,1 1690,8 1737,2 1784,7 1828,3 

Węgry 1567,1 1577,6 1590,7 1605,1 1623,9 1640,3 1663,5 1671,1 1675,9 1701,7 

W. Brytania 9519,6 9582,3 9634,6 9698,7 9818,4 9982,8 10167,3 10360,5 10649,6 10985,7 

Włochy 11044,7 11298,7 11528,3 11705,2 11850,7 11982,6 12092,4 12180,7 12370,8 12639,8 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 30.11.2014]. 

 
Następną miarą mówiącą o starości demograficznej jest mediana wieku, czyli 

inaczej wiek środkowy. Analizuje się w tym przypadku wiek populacji, gdy jedna 
połowa jeszcze nie osiągnęła, a druga juŜ przekroczyła wartość mediany wieku.  
W tabeli 4 przedstawiono medianę wieku ludności UE w latach 2004-2013. 

W 2004 r. średnia mediana wieku w państwach Unii wynosiła 39,2 roku, aby 
w 2013 r. osiągnąć poziom 41,9 roku (wzrost o 2,7 roku). Najstarszym społeczeń-
stwem zamieszkującym UE w analizowanym okresie są Niemcy, następni w kolej-
ności byli Włosi, Chorwaci, Finowie i Bułgarzy (w całym analizowanym okresie 
mediana wieku wynosiła powyŜej 40 lat). 

Natomiast najmłodszym społeczeństwem zamieszkującym UE są Irlandczycy. 
W ich przypadku mediana wieku w całym analizowanym okresie mieściła się  
w przedziale między 33,3 a 35,5 roku. 

Do równie młodych społeczeństw moŜna zaliczyć mieszkańców Słowacji  
i Polski. Mediana wieku w przypadku ludności Słowacji w latach 2004-2013 
mieściła się w przedziale 35,0-38,2 roku, w przypadku Polski 36,2-38,7 roku. 
Jednak w ciągu analizowanego okresu mediana wieku Słowaka wzrosła o 3,2 roku, 
a Polaka jedynie o 2,5 roku.  
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W ciągu dziesięciu lat najbardziej zestarzeli się mieszkańcy Litwy i Rumunii 
(mediana wieku odpowiednio wzrosła o 4,4 roku i 4 lata), a najmniej – mieszkańcy 
Szwecji, gdzie mediana wieku wzrosła jedynie o rok, oraz Luksemburga, Belgii  
i Wielkiej Brytanii (wzrost odpowiednio o: 1,2; 1,3 i 1,3 roku). 

 
Tabela 4. Mediana wieku populacji Unii Europejskiej w latach 2004-2013 (w latach) 

Państwo 
Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Austria 39,4 39,7 40,1 40,5 40,9 41,2 41,6 42,0 42,4 42,6 

Belgia 39,8 40,1 40,3 40,5 40,7 40,8 40,9 40,9 41,0 41,1 

Bułgaria 40,5 40,7 40,9 41,7 41,9 42,0 42,2 42,5 42,7 42,9 

Chorwacja 40,6 40,8 41,0 41,3 41,5 41,7 41,9 42,1 42,2 42,4 

Cypr 34,7 34,9 35,1 35,2 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 36,2 

Czechy 38,6 38,8 39,0 39,2 39,3 39,4 39,6 39,8 40,1 40,4 

Dania 39,1 39,4 39,7 40,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,0 

Estonia 38,9 39,1 39,3 39,6 39,8 39,9 40,1 40,4 40,7 41,0 

Finlandia 40,5 40,8 41,1 41,3 41,5 41,8 42,0 42,1 42,2 42,3 

Francja 38,4 38,6 38,9 39,1 39,3 39,6 39,8 40,0 40,3 40,5 

Grecja 39,2 39,5 39,8 40,1 40,4 40,8 41,1 41,5 42,0 42,4 

Hiszpania 38,3 38,6 38,8 39,0 39,2 39,4 39,9 40,3 40,8 41,3 

Holandia 38,5 38,9 39,2 39,6 40,0 40,3 40,6 41,0 41,3 41,6 

Irlandia 33,3 33,5 33,5 33,3 33,4 33,6 34,0 34,5 35,0 35,5 

Litwa 37,7 38,2 38,8 39,2 39,6 39,9 40,3 41,1 41,7 42,1 

Luksemburg 37,9 38,1 38,3 38,5 38,6 38,7 38,9 39,0 39,1 39,1 

Łotwa 39,0 39,3 39,5 39,8 39,9 40,2 40,8 41,4 41,8 42,1 

Malta 37,7 38,0 38,6 39,0 39,3 39,5 39,7 40,1 40,4 40,5 

Niemcy 41,4 41,8 42,3 42,8 43,2 43,7 44,2 44,6 45,0 45,3 

Polska 36,2 36,5 36,7 37,0 37,3 37,5 37,7 38,0 38,4 38,7 

Portugalia 38,8 39,2 39,6 40,0 40,4 40,8 41,2 41,7 42,1 42,6 

Rumunia 36,5 37,1 37,6 38,2 39,0 39,5 39,9 40,3 40,7 40,5 

Słowacja 35,0 35,4 35,7 36,0 36,3 36,6 37,0 37,4 37,7 38,2 

Słowenia 39,4 39,9 40,2 40,6 41,0 41,2 41,4 41,7 42,0 42,2 

Szwecja 39,9 40,1 40,3 40,5 40,6 40,7 40,7 40,8 40,8 40,9 

Węgry 38,8 38,9 39,0 39,2 39,4 39,6 39,8 40,1 40,8 41,1 

W. Brytania 38,5 38,6 38,8 38,9 39,1 39,2 39,4 39,5 39,7 39,8 

Włochy 41,3 41,5 41,8 42,4 42,7 43,0 43,3 43,7 44,0 44,4 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 30.11.2014]. 

 
Kolejna wskaźnikiem pomiaru starości jest współczynnik starości demogra-

ficznej (old-age rate). W literaturze pojęcie starzenia się populacji wiąŜe się ze 
wzrostem odsetka osób w wieku starszym w stosunku do spadku odsetka dzieci 
zamieszkujących analizowany obszar. Istnieje kilka skal starości demograficznej, 
dzięki którym moŜna ocenić stopień zaawansowania starzenia się populacji8. 

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) za starą uznaje się 
populację, w której odsetek osób w wieku starszym (65 lat i więcej) przekracza 
7%, natomiast gdy osiągnięty jest poziom 10% mówi się o fazie zaawansowanej sta-
rości. Zgodnie z tą skalą w populacji młodej odsetek będzie wynosił do 4%, a w przy-
padku populacji dojrzałej od 4% do 7% w wieku powyŜej 65 lat.  

                                                           
8 J. Jóźwiak, I.E. Kotowska, Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. 

i ich skutki ekonomiczne, Narodowa Rada Rozwoju, Warszawa 2010, s. 2. 
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Natomiast podając za Edwardem Rossetem, naleŜy analizować ludność w wieku 
powyŜej 60 lat9. Gdy odsetek osób powyŜej 60. roku Ŝycia przyjmie wartości do 
8%, mówi się o młodości demograficznej. Natomiast sytuację, gdy przyjmie 
wartości z przedziału między 8% a 10%, określa się mianem przedpola starości, 
10-12% – starzeniem rzeczywistym, a powyŜej 12% – starości demograficznej. 

W artykule wyliczono współczynnik starości demograficznej według ONZ. 
Wartości współczynnika starości demograficznej zamieszczone w tabeli 5 wska-
zują, Ŝe ludność zamieszkująca państwa UE naleŜy do populacji o zaawansowanej 
starości, gdyŜ wartości współczynnika mieszczą się w przedziale między 10,8%  
a 21,2%. NajniŜsze wartości współczynnika osiągnięto w Irlandii w latach 2007- 
-2008, a najwyŜsze we Włoszech w 2013 r. 

 
Tabela 5. Współczynnik starości demograficznej w państwach Unii Europejskiej według ONZ  

w latach 2004-2013 (w %) 

Państwo 
Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Austria 15,49 15,95 16,45 16,89 17,14 17,39 17,64 17,64 17,80 18,07 

Belgia 17,12 17,23 17,21 17,10 17,06 17,08 17,16 17,12 17,35 17,56 

Bułgaria 17,10 17,15 17,21 17,63 17,79 17,97 18,17 18,46 18,85 19,16 

Chorwacja 17,08 17,33 17,52 17,67 17,83 17,89 17,84 17,73 17,90 18,14 

Cypr 11,91 12,05 12,18 12,36 12,41 12,46 12,54 12,68 12,81 13,22 

Czechy 13,96 14,06 14,24 14,45 14,62 14,93 15,29 15,61 16,20 16,81 

Dania 14,91 15,01 15,16 15,32 15,58 15,89 16,31 16,79 17,35 17,85 

Estonia 16,19 16,57 16,87 17,28 17,46 17,43 17,43 17,45 17,70 18,03 

Finlandia 15,58 15,87 16,01 16,46 16,51 16,75 17,01 17,51 18,14 18,76 

Francja 16,19 16,31 16,36 16,32 16,39 16,50 16,61 16,74 17,15 17,57 

Grecja 18,01 18,27 18,47 18,58 18,62 18,72 18,90 19,29 19,70 20,12 

Hiszpania 16,80 16,56 16,64 16,54 16,44 16,56 16,80 17,11 17,36 17,68 

Holandia 13,85 14,04 14,27 14,48 14,72 14,99 15,31 15,58 16,24 16,83 

Irlandia 11,11 11,10 10,97 10,80 10,78 10,94 11,22 11,53 11,88 12,25 

Litwa 15,42 15,83 16,29 16,65 16,99 17,20 17,34 17,86 18,09 18,24 

Luksemburg 13,99 14,08 14,07 14,03 13,99 13,96 13,95 13,89 13,96 13,98 

Łotwa 16,24 16,64 17,00 17,39 17,60 17,82 18,12 18,37 18,56 18,77 

Malta 13,04 13,30 13,77 13,86 13,91 14,22 14,92 15,70 16,44 17,15 

Niemcy 18,01 18,63 19,25 19,80 20,09 20,40 20,66 20,60 20,63 20,73 

Polska 12,96 13,15 13,30 13,42 13,46 13,49 13,52 13,47 13,82 14,24 

Portugalia 16,94 17,18 17,36 17,54 17,72 17,97 18,26 18,69 19,04 19,38 

Rumunia 14,77 15,07 15,29 15,42 15,81 15,93 16,10 16,09 16,27 16,27 

Słowacja 11,57 11,68 11,82 11,96 12,10 12,24 12,44 12,58 12,78 13,13 

Słowenia 15,03 15,34 15,62 15,90 16,26 16,44 16,53 16,53 16,78 17,10 

Szwecja 17,17 17,25 17,30 17,35 17,52 17,77 18,10 18,45 18,82 19,13 

Węgry 15,49 15,62 15,79 15,95 16,17 16,35 16,61 16,74 16,87 17,17 

W. Brytania 15,92 15,92 15,89 15,88 15,95 16,09 16,27 16,44 16,77 17,19 

Włochy 19,21 19,52 19,85 20,10 20,20 20,31 20,43 20,52 20,83 21,18 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu {dostęp: 30.11.2014]. 
 
Analizując wartości współczynnika starości demograficznej w latach 2004- 

-2013, moŜna zauwaŜyć, Ŝe przyjął on najniŜsze wartości w całym analizowanym 
okresie dla Irlandii. Niskie wartości odnotowano równieŜ w przypadku Słowacji  
i Cypru (odpowiednio w przedziałach: 11,6-13,1% i 11,9-13,2%). Natomiast 
                                                           
9 E. Rosset, Proces starzenia się ludności, PWN, Warszawa 1959, s. 501. 
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najwyŜsze wartości w całym analizowanym okresie odnotowano we Włoszech 
(19,2-21,2%). RównieŜ wysokie wartości odnotowano w przypadku Niemiec  
i Grecji, odpowiednio współczynnik przyjął wartości w przedziale 18,0-20,7%  
i 18,0-20,1%. 

We wszystkich państwach naleŜących do UE odnotowano wzrost wartości 
współczynnika starości demograficznej w analizowanym okresie. 

 
 
 

Podsumowanie 
 
 
Istnieje wiele czynników wpływających na starzenie się społeczeństw. Podkreś-

lić naleŜy, Ŝe jest to proces nieodwracany i powszechny. Jego natęŜenie zaleŜy od 
faz rozwoju społeczeństwa. Im wyŜsza jakość Ŝycia, tym prawdopodobieństwo 
doŜycia późnej starości wzrasta.  

RównieŜ w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmianom uległy zachowania 
demograficzne, które moŜna przeanalizować np. pod względem modelu rodziny 
nuklearnej czy kwestii ekonomiczno-społecznych lub ideowych. 

Na podstawie zawartych w artykule danych moŜna wysnuć wniosek, Ŝe spo-
łeczeństwo UE starzeje się, ale proces starzenia się ten przebiega w róŜnym tempie 
i zaleŜy od połoŜenia geograficznego danego państwa i jego przeszłości poli-
tyczno-gospodarczej. 
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THE AGEING OF THE POPULATION OF THE EUROPEAN UNION 

COUNTRIES 

 
Abstract: One of the challenges of demographic is ageing of the population. This problem does not 

concern only the European Union, but it begins to be felt in other parts of the world. The increase in 

the number of people aged 65+ is affected by many factors, which include, inter alia, an increase in 

average duration of life, improving the quality of life, decrease in the number of births, and the 

increasing age of women giving birth to their first child. 

The purpose of this article is to present the ageing population of the EU on the basis of: the structure 

of the population in relations to the division between biological age groups, median age and 

demographic ageing factor. An analysis was conducted on the basis of the data obtained from 

Eurostat. 
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„BORY  BAGIENNE  NAD  PASŁĘKĄ”  
OBIEKTEM  GODNYM  OCHRONY 

W pracy przedstawiono wyniki badań przyrodniczych terenu zlokalizowanego nad górną Pasłęką na 

obszarze Pojezierza Olsztyńskiego. Opisano charakter siedlisk oraz fitocenoz boru bagiennego. 

Wskazano aktualne zagroŜenia dla tego unikalnego obiektu przyrodniczego, wyodrębniając czynniki 

lokalne i antropogeniczne. 

 

 
 

Wprowadzenie 
 
 

Bory bagienne to fitocenozy leśne powstające na torfach wysokich w wyniku 
naturalnej sukcesji torfowiska. W warunkach klimatycznych Pomorza Wschod-
niego są to składniki przestrzennego rozwoju torfowisk wysokich. W skrajnych 
warunkach bór bagienny moŜe porastać całą powierzchnię torfowiska. 

Bory bagienne sosnowe Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929 na terenie 
Polski dzielą się wyraźnie na dwa odrębne podzespoły: typowy i trzęślicowy. 
Przyczyną zróŜnicowania jest głównie miąŜszość torfu [1, 2]. Fitocenozy boru 
bagiennego wykazują ponadto silny geografizm; wyróŜnia się tu dwie odmiany: 
śródlądową i nadmorską. W obrębie odmiany śródlądowej moŜna wydzielić posta-
cie regionalne, takie jak pomorską, środkowopolską i subborealną.  

W przeciwieństwie do innych fitocenoz borowych siedliska boru bagiennego 
praktycznie nie są niszczone i przekształcane w ramach gospodarki leśnej. Gene-
ralnie sosnowy bór bagienny występuje dość rzadko, rzeczywisty areał w Polsce 
szacuje się na około 250 km2. Jedynie większa od przeciętnej jest rola borów 
bagiennych w zasięgu odmiany subborealnej [1]. 

Ze względu na rzadkość występowania oraz podatność na degradację na skutek 
odwodnienia siedliska bór bagienny sosnowy naleŜy do ekosystemów zagroŜo-
nych. Ten typ siedliska został umieszczony w załączniku 2 Dyrektywy siedlisko-
wej i podlega ochronie w ramach sieci Natura 2000 (kod siedliska: 91D0-2). 

W trakcie terenowych penetracji zarejestrowano dobrze zachowaną postać 
sosnowego boru bagiennego występującą w Nadleśnictwie Jagiełek (oddziały 142  
i 143) na Pojezierzu Olsztyńskim, liczącą łącznie 31,65 ha powierzchni.  
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1. Charakterystyka terenu badań 
 
 
Opisywany sosnowy bór bagienny połoŜony jest w północno-wschodniej części 

Polski w makroregionie Pojezierze Mazurskie, mezoregion Pojezierze Olsztyńskie 
[3]. Administracyjnie jest to województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyń-
ski, gmina Stawiguda. Teren ten przylega do rzeki Pasłęki i graniczy bezpośrednio 
z obszarem specjalnej ochrony (OSO) Natura 2000 „Ostoja Bobrów na Rzece 
Pasłęce” (kod siedliskowy: plh 280006), równieŜ jest to teren ostoi ptasiej „Dolina 
Pasłęki” (kod siedliskowy: plb 280002). Ponadto jest to rezerwat przyrody pod 
nazwą „Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce” utworzony w 1970 r. jako typ fauni-
styczny o statusie ochrony częściowej [4].  

Obszar występowania sosnowego boru bagiennego stanowi płaską nieckę 
połoŜoną na wysokości 134,5 m n.p.m. otoczoną falistym terenem z pagórkami 
morenowymi. Wysokość wzgórz morenowych sięga maksymalnie w bezpośrednim 
otoczeniu torfowiska od 140 m do 174 m n.p.m. Lustro wody rzeki Pasłęki 
połoŜone jest na wysokości 119,6 m n.p.m. (rys. 1).  

 

 
 

Rysunek 1. Granice i połoŜenie projektowanego uŜytku ekologicznego „Bory Bagienne nad Pasłęką” 
Źródło: modyfikacja autorów. 
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Torfowisko wysokie utworzyło się w miejscu dawnego jeziora wytopiskowego 
w momencie ustępowania lodowca na terenie Pojezierza Mazurskiego. Wytapianie 
martwych brył lodu rozpoczęło się w fazie subborealnej (ocieplenia klimatu) 
równocześnie z tworzeniem górnego odcinka Pasłęki [5]. Jedno z tych zagłębień 
zawieszone między wzgórzami morenowymi stało się torfowiskiem, które w toku 
sukcesji przekształciło się w bór bagienny. Na terenie badanego obiektu zachowała 
się dawna sieć kanałów melioracyjnych, z których największy w formie opaskowej 
odprowadza wody torfowiska do rzeki Pasłęki (rys. 2). W toku sukcesji nadmiar 
wód opadowych i roztopowych z torfowiska wytworzył głęboki erozyjny wąwóz. 
W sumie na terenie boru bagiennego istnieją zachowane dość dobrze cztery kanały 
melioracyjne, które obecnie zarastają torfowcami. Jest to pozostałość dawnych 
działań gospodarczych mających na celu odwodnienie tego obszaru poprzez wyko-
panie rowów i ich faszynowanie. Większość z rowów zarosła i obecnie wypełniona 
jest stagnującą wodą, jedynie udroŜniono rów opaskowy połączony z rzeką Pasłęką 
(rys. 2). Woda stagnująca w dawnych kanałach melioracyjnych ma barwę 
czerwono-brunatną, a jej pH wynosi 4,2-4.4 (badania własne).  

 

 
Rysunek 2. Kanały melioracyjne wraz z ciekiem odpływowym do rzeki Pasłęki  

projektowanego uŜytku ekologicznego „Bory Bagienne nad rzeką Pasłęką” 
Źródło: modyfikacja autorów. 
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Na omawianym terenie rzeka Pasłęka znajduje się na wysokości 119,6 m 
n.p.m., natomiast płyta torfowiska na wysokości 134,5 m n.p.m. Otaczające 
torfowisko wzgórza morenowe osiągają maksymalną wysokość 143 m n.p.m. 
RóŜnica wyniosłości pomiędzy torfowiskiem a rzeką wynosi 14,9 m, stąd 
intensywny spływ wody szczególnie roztopowej przez wąwóz do rzeki Pasłęki.  

Torfowisko połoŜone jest w obszarze fazy III zlodowacenia bałtyckiego 
ciągnącego się na wschód od doliny Pasłęki w kierunku na Gryźliny pod 
Olsztynkiem, dzieląc się na dwa ciągi, przy czym ten drugi równoległy wał 
morenowy występuje pomiędzy Stawigudą a Jeziorem Wulpińskim [6]. Omawiany 
obszar jest ponadto niezwykle interesujący geomorfologicznie, gdyŜ stanowi 
fragment przełomu rzeki Pasłęki przez linię moren czołowych pomiędzy jeziorem 
Wymój a jeziorem Sarąg.  

Na badanym obszarze dominują gleby powstałe z osadów polodowcowych, 
głównie piasków drobnoziarnistych oraz frakcji ilastych [6, 7]. Gleby tego rejonu 
moŜna zaliczyć do typu gleb rdzawych, często o charakterze bielicowanym, mniej 
Ŝyznych, porośniętych borami sosnowymi Vaccinio myrtilli – Pinetum. Jedynie  
w rynnie Pasłęki notuje się gleby organogeniczne oraz na omawianym torfowisku 
gleby torfowe w róŜnych podtypach.  

Klimat lokalny Pojezierza Olsztyńskiego cechuje częste działanie zimnych mas 
powietrza arktycznego, co skutkuje stosunkowo długą zimą i krótkim okresem 
wegetacyjnym lata. Średnia temperatura z wielolecia (30-lecia) nie przekracza 
+6,9ºC, najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą –4ºC, 
najcieplejszym natomiast lipiec ze średnią temperaturą +18ºC. Pokrywa śniegowa 
zalega średnio przez 81 dni, okres przedwiośnia występuje o 3 tygodnie później niŜ 
na zachodzie Polski. Okres wegetacyjny trwa średnio 208 dni i jest krótszy niŜ  
w innych regionach kraju nawet o 30 dni [8]. Czas trwania okresu wegetacyjnego 
w latach 1966-2005 nieznacznie się zmienił, szczególnie jego początek (opóźnianie 
się), co wskazuje na niewielkie skracanie się długości okresu wegetacyjnego [9]. 

Na Pojezierzu Olsztyńskim notuje się znaczną zmienność w występowaniu opa-
dów oraz ich zróŜnicowanie przestrzenne w zaleŜności od pory roku. Średnia roczna 
suma opadów wynosiła 600 mm w czterdziestoleciu 1966-2005, natomiast roczne 
sumy opadów wahały się od 568 do 610 mm. Średnie roczne maksimum usło-
necznienia osiąga wartość do 4,6 godziny, w miesiącach jesiennych i zimowych 
usłonecznienie jest o 1 godzinę niŜsze od występującego na zachodzie Polski. Panu-
jące wiatry wieją głównie z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego [8].  

 
 
 

2. Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna obiektu 
 
 
Na obszarze boru bagiennego stwierdzono występowanie 52 gatunków roślin,  

z czego rośliny naczyniowe liczą 30 gatunków, mchy – 19, wątrobowce – 3. Gatunki 
stwierdzone na badanym terenie stanowią jedynie 1,1 % wszystkich gatunków 
roślin naczyniowych występujących w Polsce. Wynika to z faktu, iŜ bory bagienne 
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zawierają stosunkowo nieliczną grupę gatunków higrofilnych [10, 11]. We florze 
roślin naczyniowych badanego terenu najliczniej występowały gatunki z rodziny 
Ericaceae (5 gatunków), Caryophyllaceae (4 gatunki), Rosaceae i Poaceae  
(3 gatunki). Jest to typowy udział gatunków dla flory borów bagiennych [1]. 

Flora mszaków liczy 19 gatunków naleŜących do 8 rodzin, co stanowi jedynie 
2,4 % wszystkich mchów występujących w Polsce, jednak ta liczba jest typowa dla 
specyficznych siedlisk bagiennych [12]. Najliczniej reprezentowaną grupą była 
rodzina Sphagnaceae licząca 8 gatunków, co naleŜy uznać za typowe dla borów 
bagiennych w których rośliny te stanowią najliczniejszy element muskoflory 
naziemnej [11, 13]. 

Na omawianym terenie stwierdzono występowanie gatunków objętych na 
obszarze Polski ochroną prawną (na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 r.): Shagnum capilifolium, Sph. fimbriatum, 
Sph. girgensohnii, Sph. magellanum, Sph. palustre, Sph. russowii, Sph. riparium, 
Lycopodium annotinum, Ledum palustre. 

Gatunki objęte ochroną częściową to: Ptilidium ciliare, Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi, Aulacomnium palustre, Ptilium crista-castrensis, Sphagnum 

fallax, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium, Frangula alnus.  
 

Tabela 1. Fitosocjologiczne zróŜnicowanie boru bagiennego 

Numer zdjęcia w tabeli  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba gatunków w zdjęciu  23 23 23 31 22 19 20 21 22 

W tym: naczyniowych  17 16 14 22 16 13 13 16 15 

mchów  6 7 9 9 6 6 7 5 7 

Pokrycie w warstwach % a 50 40 60 50 20 35 55 10 45 

  a1 40 60 40 – – 20 40 – – 

  b 15 35 15 10 40 75 10 < 5 40 

  c 90 95 95 85 75 85 95 85 90 

  d 85 90 100 50 75 80 80 75 100 

wysokość warstwy [m] a 18 20 18 18 17 17 18 18 18 

  a1 11 14 12 – – 7 10 – – 

  b 2 3 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 3 

  c 0,2 0,3 0,3 0,25 0,4 0,3 0,3 0,25 0,25 

  d – – – – – – – – – 

Drzewa i krzewy           

Pinus sylvestris a 2 3 4 3 2 3 4 2 3 

Picea abies a1 1 3 · · · 1 · · · 

Picea abies b 2 2 2 2 2 · · 1 · 

Picea abies c + 1 + + · · 1 + + 

Betula pendula a1 · 2 2 · · · · · · 

Betula pendula b · · 2 · · · 2 · 3 

Betula pendula c · + 1 · · · · · · 

Betula pubescens a 2 · · 2 2 · · 2 · 

Betula pubescens a1 1 · 2 · · 3 3 · · 

Betula pubescens b · · · 1 2 3 · 1 · 

Betula pubescens c · · · + + + · · · 

Frangula alnus b 3 2 · 2 3 · · 1 2 

Frangula alnus c 1 · · 1 · · + + · 

Sorbus aucuparia a1 1 · 2 · · · · · · 

Sorbus aucuparia b · 2 · · + · · · · 

Sorbus aucuparia c · 1 · + + · · + + 

Quercus robur c + · · 1 · · · + + 
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cd. tab 1. 

Ch.: Vaccinio-Piceetea et Vacinio-

Piceetalia et Dicrano- 
-Pinion 

 
 

 
 

Vaccinium myrtillus c 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

Pleurozium schreberi d + 3 3 3 3 4 4 4 4 

Dicranum polysetum d 2 · 2 2 2 2 2 1 2 

Hylocomium splendens d · 2 3 2 2 2 1 2 2 

Trientalis europaea c 2 + 1 2 1 1 · 1 + 

Vaccinium vitis-ideae c · · · 1 2 · · + · 

Ptilium cristra-castrensis d · · · 1 · · · 1 2 

Dicranum scoparium d · 1 · · · · · · · 

Ch.D.Ass.: Vacinio uliginosi- 
-Pinetum: 

          

Ledum palustre c · · 4 1 2 3· 3 2 3 

Vaccinium uliginosum c · + + 2 3 2 · 3 2 

Sphagnum capilifolium d + 3 2 2 2 2 2 · · 

Aulacomnium palustre d · · 1 2 1 1 · 1 · 

Eriophorum vaginatum c · · + + · · + · · · 

Sphagnum russowii d 2 · · · 2 1 · · + 

Sphagnum magellanum d · 3 · · · 1 2 · · 

Sphagnum fimbriatum d · · · + · · · · · 

Ch.Ass. Molinio-Pinetum           

Molinia caerulea c 4 3 + 2 2· · · · 1 

Ch.Vaccinio-Piceion           

Dryopteris dilatata c 2 2 · 2 + + 2 2 2 

Lycopodium annotinum c · 2 · 2 · 1 · 2 · 

Ch.D Sphagno girgensohnii- 
-Piceion 

          

Sphagnum girgensohnii d · 2 · + · · · · · 

Sphagnum fallax d · 2 2 · · · · · · 

Sphagnum palustre d · · 2 1 · · 2 · 2 

Gatunki towarzyszące:           

Deschampsia flexuosa c · · 2 · · · 1 · 1 

Hypnum cupressiforme c · · · · · · · · 1 

Deschampsia caespitosa c 1 + · 2 2 2 · 3 · 

Rubus plicatus c 2 1 · + 1 · · · + 

Rubus idaeus c + · · + + · · 2· · 

Plagiomnium affinae c + · + · · · · · · 

Calluna vulgaris d · · + + + + · · · 

Stelaria uliginosa c 1· + · · · · · · · 

Oxalis acetosella c 2 · · 1 · · + · · 

Meringria trinervia c + · · + · · + · · 

Melampyrum preterse c · + · · · · · 1 · 

Brachythecium oedipodium d 4 · + · · · · · · 

Plagiomnium undulatum d · · + · · · · · · 

Stelaria longifolia d · · · · · · + · · 

Pteridium aquilinum c · · + · · · · · · 

Polytrichum formosum c · · · · · · + · · 

Dryopteris filix-mas d + · · · · · · · · 

Cerastin vulgatum c · · · r · · · · + 

Carex nigra c · 1 · · · · + · · 

 
 
Badany bór bagienny wykazuje pewne zróŜnicowanie ekologiczne związane  

z róŜnorodnością warunków hydrologicznych, troficznych oraz – co naleŜy pod-
kreślić – występowaniem świerka Picea abies. Na podstawie przeprowadzonych 
badań wyróŜniono następującą fitocenozę (tab. 1): bór bagienny typowy Vaccinio 

uliginosi-Pinetum.  
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3. Vaccinio uliginosi-Pinetum – Kleist 1929 

 
 
Sosnowy bór bagienny na badanym torfowisku tworzy drzewostan dwuwar-

stwowy, wyŜszy poziom drzew osiągających około 18 m wysokości stanowi sosna 
zwyczajna z domieszką brzozy omszonej (tab. 1). NiŜsza warstwa drzewostanu 
osiąga zwykle około 10 m wysokości i tworzy ją świerk, brzoza omszona oraz jarzę-
bina. Warstwa krzewów jest stosunkowo dobrze rozwinięta, w jej skład wchodzi 
podrost świerka, brzozy brodawkowatej i omszonej, kruszyna, jarząb pospolity i sto-
sunkowo rzadko notowany dąb szypułkowy. Warstwa roślin zielnych pokrywa 
średnio 85% powierzchni płatów, dominuje w niej Vaccinium myrtillus, towarzy-
szą jej acydofity borowe, takie jak: Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea, 
Deschampsia caespitosa. Gatunki charakterystyczne i wyróŜniające zespół to 
łącznie 8 gatunków, z czego 3 naleŜą do roślin naczyniowych, 5 to mchy. Z tej 
grupy dominuje ilościowo Ledum palustre, Vaccinium uliginosum oraz Sphagnum 

capilifolium. Warstwa mszysta pokrywa zwykle około 75% płatów, dominują 
fizjonomicznie takie gatunki, jak: Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, 
Hylocomium splendens. Torfowce stanowią stały element runa, zazwyczaj 
występują w postaci nieduŜych kęp pomiędzy dominującymi mchami właściwymi.  

Porównując omawiany bór bagienny z postaciami borów opisanymi przez 
Sokołowskiego [14], J.M. Matuszkiewicza [1], Herbicha [11] czy Duriasz [15], 
moŜna stwierdzić duŜe podobieństwo florystyczne. Bór bagienny nad Pasłęką róŜni 
się od innych postaci borów bagiennych dominacją Vaccinium myrtillus oraz 
mchów brunatnych. W ujęciu geograficznym moŜna przyjąć, Ŝe na omawianym 
terenie występuje odmiana śródlądowa zespołu i jej postać subborealna poprzez 
udział świerka w strukturze drzewostanu i warstwie krzewiastej [1].  

Na badanym terenie w południowo-wschodniej części torfowiska wzdłuŜ rowu 
odwadniającego występowały płaty zespołu z dominacją ilościową Molinia 

caerulea (tab. 1). Płaty te charakteryzowały się drzewostanem dwuwarstwowym 
osiągającym w górnym piętrze około 20 m wysokości przy średnim zwarciu 50%. 
Drzewostan tworzyła głównie sosna zwyczajna z udziałem brzozy omszonej, jego 
warstwę niŜszą natomiast świerk, brzoza omszona i jarzębina (tab. 1). Warstwa 
krzewów osiąga wysokość około 2 m przy stosunkowo niewielkim pokryciu 
płatów, tworzyły ją głównie kruszyna pospolita i podrost świerka. Dobrze 
rozwinięta warstwa runa pokrywała 90% powierzchni fitocenozy, miała charakter 
trawiasto-krzewinkowy i w jej skład wchodziło 10 gatunków roślin. Dominującej 
ilościowo Molinia caerulea towarzyszyły Vaccinium myrtillus oraz inne acydofity 
borowe, takie jak: Trientalis europaea, Dryopteris dilatata, Rubus plicatus. 
Warstwa mszysta była dobrze rozwinięta, pokrywała 85% powierzchni fitocenozy, 
tworzył ją głównie Brachytecium oedipodium pokrywający około 50% powierzchni 
płatów.  

Dominacja ilościowa Molinia caerulea przypuszczalnie wiąŜe się z wykonanym 
w 2007 r. zrębem całkowitym przy granicy torfowiska. Spowodowało to zmianę 
warunków świetlnych ekosystemu torfowiskowego oraz wyraźne przesuszenie 
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okrajka. Zanotowano ponadto płaty z duŜym udziałem świerka w zachodniej części 
torfowiska. Dwuwarstwowy drzewostan składał się głównie ze świerka i sosny 
zwyczajnej, jego wysokość wynosiła 20-21 m w warstwie najwyŜszej. Warstwa 
krzewów była dość słabo rozwinięta, dobrze rozwinięte runo pokrywało 95% 
powierzchni płatów. W jego skład wchodziły głównie Vaccinium myrtillus i Moli-

nia caerulea, którym towarzyszyły Dryopteris dilatata, Lycopodium annotinum, 
Carex nigra, Rubus plicatus (tab. 1). Warstwa mszysta była bardzo dobrze rozwi-
nięta i pokrywała około 90% powierzchni.  

Wysoki udział świerka w drzewostanie i warstwie krzewiastej oraz obecność 
Sphagnum girgenshoni, a takŜe charakterystyczny typ gleby torfowej mogą 
wskazywać, Ŝe opisane płaty stanowią lokalno-siedliskowy wariant zespołu. 

 
 
 

Wnioski 
 
 
Charakteryzowany obszar borów bagiennych w Nadleśnictwie Jagiełek, jeden  

z nielicznych na terenie Pojezierza Olsztyńskiego, cechuje się florą, glebą i hydro-
logią typowymi dla obszarów bagiennych porośniętych drzewostanem sosnowym. 
Ekosystem ten uzaleŜniony jest od reŜymu hydrologicznego, proces jego osuszania 
oznacza degradację boru bagiennego i sukcesję w kierunku borów świeŜych. 
Pilnym staje się utrzymanie poziomu wód boru bagiennego na obecnym poziomie, 
co gwarantuje zachowanie populacji cennych gatunków chronionych. NaleŜy pod-
jąć następujące działania ochronne:  
• wybudować zastawki o regulowanym poziomie odpływu z kanału opaskowego 

torfowiska; 
• ograniczyć pozyskanie drewna z oddziałów sąsiadujących z torfowiskiem, 

wprowadzić rębnie gniazdową i utworzyć otulinę leśną.  

W sferze organizacyjnej ten niezwykle cenny obszar powinien zostać włączony 
do sieci Natura 2000 obszaru siedliskowego plh 280006 „Rzeka Pasłęka”, poprzez 
korektę granic obszaru chronionego „Natura 2000”.  
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Abstract: The paper presents the nature studies results of area located above upper Pasłęką in  

the Olsztyn Lakeland Region. The swamp forest nature habitats and phytocoenosis were described. 

The current threats to this unique area by local factors and anthropogenic have been indicated. 
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WPŁYW  NAGNIATANIA  ŚLIZGOWEGO   
NA  CHROPOWATOŚĆ  ZEWNĘTRZNYCH  POWIERZCHNI 

OBROTOWYCH  W  CZĘŚCIACH  MASZYN 

W artykule zaprezentowano wyniki testów technologicznych nagniatania ślizgowego wałków ze stali 

C45. Obróbkę przeprowadzono na tokarce CNC z uŜyciem nagniataka własnej konstrukcji z tenso-

metrycznym pomiarem siły nagniatania. Opracowano wytyczne umoŜliwiające dobór parametrów 

obróbki według kryterium chropowatości powierzchni. 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 

 W nowoczesnej technologii maszyn w celu zwiększenia efektywności obróbki 
w 6–7 klasie dokładności dąŜy się m.in. do koncentracji operacji obróbkowych na 
jednym stanowisku roboczym, np. na centrach tokarskich CNC [1]. Istnieje jednak 
trudność w uzyskiwaniu chropowatości powierzchni w zakresie Ra = 0,1÷0,4 µm [2]. 
Z tego powodu w wielu przypadkach obróbki dokładnej części w stanie twardym 
konieczne jest zastosowanie dodatkowej operacji wykończeniowej przez szli-
fowanie lub dogładzanie oscylacyjne [3]. Rozwiązaniem tego problemu jest 
zastosowane w operacjach tokarskich, realizowanych na obrabiarkach CNC, pro-
cesu nagniatania ślizgowego [4-6]. Wskutek plastycznego odkształcania nierów-
ności [7] umoŜliwia ono uzyskanie bardzo małych chropowatości powierzchni 
równieŜ dla materiałów o twardości do 60 HRC. Problemem moŜe jednak być 
dostęp do narzędzi do nagniatania ślizgowego, które są konstrukcjami specjalnymi 
[5, 8, 9]. Ponadto proces ten jest bardzo „wraŜliwy” na warunki obróbki – nawet 
niewielkie zmiany parametrów nagniatania powodują duŜe zmiany w zakresie 
osiąganej chropowatości powierzchni.  

W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję narzędzia do nagniatania 
ślizgowego przystosowanego do mocowania w głowicach tokarek CNC, umoŜ-
liwiającego pomiar siły nagniatania. Podano ogólne wytyczne dotyczące doboru 
warunków obróbki stali węglowych róŜnej twardości oraz przedstawiono przykła-
dowe zestawy parametrów nagniatania i uzyskane przy ich uŜyciu efekty obróbki, 
które mogą ułatwić praktyczne stosowanie nagniatania ślizgowego.  
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1. Narzędzie do nagniatania ślizgowego 
 
 
Na potrzeby obróbki zewnętrznych powierzchni obrotowych poprzez nagnia-

tanie ślizgowe elementem diamentowym zaprojektowano i wykonano narzędzie 
specjalne (rys. 1), którego konstrukcję przystosowano do uŜycia na tokarce CNC  
z głowicą narzędziową posiadającą gniazda VDI 40. W korpusie narzędzia (1) 
znajduje się suwak (2), w którym mocowany jest element nagniatający (3) o kuli-
stej części roboczej wykonanej z diamentu syntetycznego CARBONADO (rys. 2). 
Siła docisku diamentu do obrabianej powierzchni wywierana jest za pośrednic-
twem spręŜyny (4), która jest uginana przez suwak podczas dosuwu narzędzia do 
obrabianego przedmiotu. Śruba regulacyjna (5) słuŜy do ustawiania napięcia 
wstępnego spręŜyny (50 N). Ruch suwaka (2) powoduje takŜe uginanie elementu 
pomiarowego w kształcie płaskiej belki z naklejonymi tensometrami foliowymi 
(układ półmostkowy) (7). W wyniku odkształcenia tensometrów uzyskujemy syg-
nał pomiarowy odprowadzany przewodami do gniazda (8), do którego podłączony 
jest mostek tensometryczny (rys. 3 i 4). Narzędzie kalibrowano mechanicznie  
z uŜyciem siłomierza, co umoŜliwiło określanie wartości siły nagniatania na 
podstawie bezwymiarowych wskazań mostka tensometrycznego. Siły nagniatania 
mogą przyjmować zakres od 60 N do 300 N. Narzędzie umoŜliwia obróbkę zew-
nętrznych powierzchni walcowych na obrabiarkach CNC, powierzchni stoŜkowych 
i łuków o duŜych promieniach. Usytuowanie suwaka (3) w korpusie narzędzia pod 
kątem 17º oraz zatoczenie stoŜkowe korpusu elementu nagniatającego (2) umoŜ-
liwia obróbkę wałków wielostopniowych z opcją dojścia do odsadzenia (kołnierza) 
na odległość 3-5 mm (w zaleŜności od promienia części roboczej diamentu). 
Konstrukcję standardowego elementu nagniatającego (bez zatoczenia stoŜkowego) 
przedstawiono na rysunku 3. Najczęściej stosuje się diamentowe elementy 
nagniatające o promieniu (Rk) wynoszącym: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 i 4 mm. 

Pomiar siły nagniatania z uŜyciem siłomierza tensometrycznego wymaga zasto-
sowania mostka tensometrycznego. MoŜna w tym celu zastosować urządzenia 
laboratoryjne, jednakŜe w warunkach warsztatowych jest to kłopotliwe, a w warun-
kach produkcyjnych wiąŜe się z duŜymi kosztami. W związku z tym wykonano 
specjalne urządzenie elektroniczne do pomiaru siły nagniatania, którego schemat 
przedstawiono na rysunku 3. Widok narzędzia z podłączonym układem pomia-
rowym przedstawiono na rysunku 4. Układ pomiarowy posiada wyjście cyfrowe, 
stwarzające moŜliwość rejestracji sygnałów na komputerze oraz wykorzystania ich 
do ewentualnego sterowania adaptacyjnego procesem nagniatania. Przyrząd i na-
rzędzie nagniatające po wspólnej kalibracji mechanicznej stanowią integralną 
całość. JednakŜe istnieje moŜliwość uproszczonego stosowania narzędzia (bez 
układu pomiarowego) przez wykorzystanie wcześniej wyznaczonej charakterystyki 
narzędzia – ujmującą wartość siły nagniatania w funkcji dosuwu narzędzia do 
powierzchni obrabianej (np. w postaci wykresu). Ugięcie spręŜyny (4) niezbędne 
do uzyskania wymaganej siły nagniatania osiąga się poprzez dosuw narzędzia do 
powierzchni przedmiotu o wartość wyznaczoną z charakterystyki narzędzia.  
W programie NC dosuw narzędzia moŜe być zapisany podobnie jak głębokość 
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skrawania przy toczeniu lub jako korekta wymiaru narzędzia nagniatającego w osi X 
(dane narzędziowe wpisywane do układu sterowania CNC). Zakres sił nagniatania 
dla wyŜej opisanego narzędzia wynosi 40-320 N. 

 

 
Rysunek 1. Konstrukcja narzędzia do nagniatania ślizgowego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2. Konstrukcja ślizgowego elementu nagniatającego 
Źrodło: opracowanie własne. 

Rk 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 



Nauki przyrodniczo-techniczne 

 

120 

 

 
Rysunek 3. Schemat blokowy elektronicznego urządzenia do pomiary siły nagniatania 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek 4. Narzędzie do nagniatania ślizgowego z urządzeniem do pomiaru siły 

Źródło: opracowanie własne. 
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2. Próby technologiczne nagniatania ślizgowego  
 
 
Praktyczna przydatność opracowanego narzędzia została zweryfikowania na 

tokarce TUR 50 CNC (rys. 5), podczas nagniatania próbek o konstrukcji 
przestawionej na rysunku 6. Próbki były wykonane ze stali C45 o róŜnej twardości 
(200-700 HV) osiągniętej w wyniku obróbki cieplnej przez hartowanie i odpusz-
czanie w róŜnych temperaturach. 

KaŜda próbka była toczona kształtująco i wykończeniowo w celu uzyskania 
wymaganej średnicy i chropowatości powierzchni w zakresie Rat

 
= 0,7÷1,7 µm. 

Wartości dosuwu narzędzia nagniatającego do przedmiotu, niezbędnego do 
wywarcia Ŝądanej siły nagniatania, ustalano podczas próbnego dojazdu narzędzia  
z jednoczesnym pomiarem siły. Ustaloną wartość wpisywano jako korektę wymia-
ru narzędzia do pamięci układu CNC, a następnie realizowano cykl nagniatania. 
Powierzchnie nagniatane były smarowane olejem maszynowym 26. 

 

 
 

Rysunek 5. Stanowisko badawcze – tokarka TUR 50 CNC z oprzyrządowaniem do nagniatania 
ślizgowego (1) z aktywnym pomiarem siły nagniatania (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Po wykonaniu obróbki nagniataniem zmierzono chropowatość powierzchni 

toczonych i nagniatanych przy uŜyciu profilografometru Hommel Tester T1000. 
Najmniejsze chropowatości powierzchni nagniecionych uzyskane w próbach 

miały zakres Ran = 0,12÷0,2 µm, w zaleŜności od zastosowanych parametrów 
obróbki i materiału obrabianego. Wskazuje to na przydatność proponowanego 
narzędzia i obróbki nagniataniem do realizacji zabiegów obróbki wykończeniowej, 
a nawet bardzo dokładnej, pod warunkiem osiągnięcia wymaganej dokładności 
wymiarowo kształtowej w zabiegu lub operacji poprzedzających nagniatanie. 
Średnica próbki nagniecionej zmniejsza się o 0,008–0,012 mm, co powinno być 
uwzględniane przy ustalaniu wymiaru przed zabiegiem nagniatania. Przykładowe 
wyniki nagniatania oraz zastosowane parametry obróbki przedstawiono w punkcie 3. 
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NaleŜy podkreślić, Ŝe w próbach osiągano takŜe chropowatości z zakresu  
Ran = 0,4÷0,5 µm – przy nieodpowiednio dobranych warunkach obróbki. 
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Rysunek 6. Konstrukcja próbek stosowanych w testach technologicznych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Na rysunku 7 zamieszczono przykładowe profilogramy chropowatości powierz-

chni próbek o róŜnej twardości, przedstawiające strefy przejściowe między po-
wierzchniami toczonymi i nagniatanymi. MoŜna na nich zaobserwować efekt 
wygładzenia powierzchni, polegający na zmniejszeniu chropowatości (wyjściowej) 
po toczeniu wskutek plastycznego odkształcenia nierówności podczas procesu 
nagniatania. 

 

 
Rysunek 7. Profilogramy chropowatości w strefie przejściowej między powierzchnią toczoną 
i nagniataną ślizgowo dla próbek ze stali C45 o róŜnej twardości: a) 283 HV, Rat = 1,71 µm,  

Ran = 0,24 µm; b) 395 HV, Rat = 0,70 µm, Ran = 0,13 µm 
Źródło: opracowanie własne. 

a)

b)
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3. Wytyczne dotyczące doboru parametrów nagniatania ślizgowego 
 
 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i doświadczenia autorów [5] 

moŜna stwierdzić, Ŝe proces nagniatania ślizgowego jest bardzo „wraŜliwy” na 
stosowane parametry technologiczne oraz własności materiału obrabianego. TakŜe 
zastosowanie narzędzia o innej konstrukcji najczęściej wymusza ponowny dobór 
warunków obróbki. Modele doświadczalne najczęściej dotyczą konkretnych 
warunków obróbkowych (materiał, narzędzie, stanowisko) i trudno jest je stosować 
w praktyce przemysłowej, mogą być jednak wykorzystane np. do wstępnego 
ustalenia parametrów nagniatania. Podobnie wygląda sytuacja z praktycznym 
zastosowaniem modeli teoretycznych spotykanych w literaturze, które zbyt mało 
dokładnie wyznaczają rzeczywiste warunki obróbki. W celu uzyskania Ŝądanych 
efektów obróbki, szczególnie po zmianie materiału obrabianego lub narzędzia, 
konieczne jest przeprowadzenie próby technologicznej polegającej na nagniataniu 
kilku powierzchni przy róŜnych nastawach narzędzia i obrabiarki. 

W przypadku nagniatania ślizgowego przedmiotów ze stali węglowej C45  
o twardościach w zakresie 200-700 HV moŜna wykorzystać opracowane przez 
autorów artykułu następujące zalecenia: 
1. Chropowatość powierzchni przed nagniataniem nie powinna przekraczać  

Rat = 1,6 µm. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe im mniejsza chropowatość i falistość 
powierzchni przed nagniataniem, tym łatwiej uzyskać wysoką gładkość powierz-
chni nagniecionej – szczególnie na powierzchniach utwardzonych. Toczenie 
narzędziami z płytkami skrawającymi typu Wiper umoŜliwia stosunkowo łatwe 
osiąganie chropowatości Rat = 0,6÷0,8 µm [10]. JeŜeli chce się osiągnąć 
chropowatość Ran ≤ 0,16 µm, chropowatość powierzchni przed nagniataniem 
(po toczeniu) nie powinna przekraczać Rat = 0,4 µm, szczególnie w przypadku 
materiałów w stanie twardym. JednakŜe jej uzyskanie w wyniku toczenia moŜe 
być trudne. 

2. Siła nagniatania ślizgowego: F = 60÷180 N. Dobór siły nagniatania powinien 
być skorelowany z doborem promienia narzędzia i posuwu, gdyŜ parametry te 
wspólnie wpływają na wartość napręŜeń uplastyczniających w warstwie wierz-
chniej przedmiotu nagniatanego. Obróbka materiałów twardych – trudniej 
odkształcalnych plastycznie – wymaga zastosowania większych sił nagniatania. 
Podczas nagniatania stali miękkich uzyskanie małych chropowatości utrudnia 
oddziaływanie tzw. efektu plastycznego skaŜenia powierzchni. Polega on na 
tworzeniu się wtórnych nierówności powierzchni z części metalu wyciskanego 
spod elementu nagniatającego w kierunku przeciwnym do kierunku posuwu 
nagniatania. Uzyskanie małych chropowatości wymaga w takim przypadku 
zastosowania mniejszych wartości sił nagniatania (F) i większych promieni 
elementu nagniatającego (Rk). Wraz ze wzrostem twardości materiału, a tym 
samym mniejszej jego plastyczności, efekt skaŜenia powierzchni maleje.  

3. Promień elementu nagniatającego: Rk = 1,5÷4 mm. Mniejsze wartości 
promieni stosuje się dla materiałów twardych, wymagających wytworzenia 
większych wartości napręŜeń uplastyczniających niezbędnych do odkształcenia 
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nierówności powierzchni. Ponadto przy obróbce przedmiotów cienkościennych 
małe promienie umoŜliwiają stosowanie mniejszych sił nagniatania, co wpływa 
na zmniejszenie odkształceń przedmiotu obrabianego. Większe promienie Rk 
naleŜy stosować do nagniatania materiałów o mniejszej twardości.  

4. Posuw: f = 0,03÷0,10 mm/obr. Wielkość posuwu powinna być skorelowana  
z promieniem elementu nagniatającego Rk. Z reguły większe posuwy stosuje się 
wraz ze zwiększeniem promienia elementu nagniatającego. Zmniejszenie posu-
wu sprawia, Ŝe element nagniatający intensywniej odkształca obrabiany materiał.  

5. Prędkość nagniatania: V = 40÷120 m/min. Wartość prędkości nagniatania 
wpływa w mniejszym stopniu na osiąganą chropowatość powierzchni niŜ siła F, 
posuw f oraz promień Rk. Małe wartości prędkości nagniatania zapewniają 
stabilniejsze warunki obróbki, ale zmniejszają wydajność. Większe wartości  
V powodują większe zuŜycie elementów nagniatających narzędzia. 

6. Liczba przejść roboczych: i = 1 lub 2. Ze względu na wydajność obróbki 
korzystne jest stosowanie jednego przejścia. JednakŜe w przypadku obróbki 
twardych materiałów kolejne przejście nieznacznie zwiększa wartość odkształ-
cenia plastycznego powierzchni, co umoŜliwia osiąganie mniejszych chropowa-
tości i większy przyrost twardości powierzchni. 

7. Dokładność obróbki musi zapewniać operacja (lub zabieg) przed nagniataniem. 
Zmiana wymiarów (średnicy) po nagniataniu najczęściej dotyczy zakresu od 
0,005 do 0,014 mm (większe wartości przy większych chropowatościach po 
toczeniu), stąd obróbka poprzedzająca nagniatanie wałów powinna być realizo-
wana na „górny wymiar graniczny”. 

W wyniku nagniatania ślizgowego uzyskuje się takŜe przyrost twardości po-
wierzchni obrobionej [3, 7]. Nie jest to jednakŜe przedmiotem rozwaŜań niniej-
szego artykułu, w którym skoncentrowano się na tzw. nagniataniu wygładzającym. 
Obserwowane kilkuprocentowe przyrosty twardości powierzchni moŜna jednak 
potraktować jako dodatkową zaletę procesu nagniatania ślizgowego.  

Przedstawione zasady mają charakter ogólny i mogą być wykorzystane przy 
analizie warunków nagniatania dobieranych dla innych materiałów stosowanych  
w budowie maszyn. 

W tabeli 1 przedstawiono trzy przykładowe zestawy parametrów nagniatania śliz-
gowego, które umoŜliwiają osiągnięcie chropowatości po nagniataniu Ran ≤ 0,2 µm. 
Dane te mogą posłuŜyć jako punkt wyjściowy przy ustalaniu zalecanych parame-
trów nagniatania ślizgowego. 

 
Tabela 1. Przykładowe parametry nagniatania ślizgowego powierzchni próbek stali C45  

i osiągane chropowatości powierzchni 

Twardość Parametry nagniatania ślizgowego Chropowatość 

HV 
(%) 

F 
[N] 

Rk 
[mm] 

f 
[mm/obr] 

i 
 

V 
[m/min] 

Rat 
[µm] 

Ran 
[µm] 

255 100 4 0.07 1 100 0,9 0,16 

470 130 2,5 0,05 1 50 0,8 0,18 

695 180 2 0,03 1 40 0,8 0,18 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wnioski 
 
 
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, Ŝe nagniatanie ślizgowe moŜe być 

stosowane jako zabieg obróbki gładkościowej w złoŜonej operacji realizowanej na 
tokarce CNC. UmoŜliwia to w wielu przypadkach wyeliminowanie z procesu 
technologicznego operacji obróbki wykończeniowej na szlifierkach, gdyŜ moŜliwe 
jest osiąganie chropowatości Ra ≤ 0,32 µm i dokładności wymiarowo-kształtowej 
osiąganej na współczesnych tokarkach CNC w zakresie klas 6–7. DuŜe wartości 
nacisków powierzchniowych osiągane przy małych promieniach narzędzia Rk  
i niewielkich siłach nacisku (60-180 N) umoŜliwiają obróbkę przedmiotów utwar-
dzonych o duŜej smukłości oraz cienkościennych. 

Konstrukcja narzędzia z zastosowaniem nagniataków o kulistych zakończeniach 
powierzchni roboczych umoŜliwia obróbkę powierzchni walcowych, stoŜkowych 
oraz częściowo o zarysie kołowym (przy profilu wznoszącym). Narzędzie nagnia-
tające moŜe być mocowane w głowicach narzędziowych współczesnych tokarek 
CNC, co znacznie skraca proces obróbki.  

NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe nagniatanie jest procesem bardziej ekologicznym  
w porównaniu z tradycyjnym szlifowaniem. Jest mniej energochłonne, nie wymaga 
stosowania obfitego chłodzenia, nie wytwarza wiórów i wysokiej temperatury  
w strefie obróbki. 
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INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS OF SLIDING BURNISHING  

ON THE SURFACE ROUGHNESS OF OUTTER CYLIDRICAL  

SURFACES OF MACHINE PARTS 

 
Abstract: Results of research on the influence of sliding burnishing shafts, made of steel C45, are 

presented in this article. Research was carried out on samples (Φ56 mm in diameter), using CNC 

lathe and burnishing tool with tensometric measuring device for the burnishing force measurement. 

The instruction of recommended burnishing parameters was prepared according to the minimum 

surface roughness.  

 



 

 

Kamil śyliński 
 

WYKORZYSTANIE  PROGRAMU  MATLAB  JAKO  APLIKACJI 

WSPOMAGAJĄCEJ  HARMONOGRAMOWANIE  BUDOWY 

W artykule omówiono moŜliwości wykorzystania programu Matlab do tworzenia harmonogramu 

budowy i sporządzania wykresu obciąŜenia poszczególnych pracowników brygad budowlanych. 

Inspiracją do podjęcia prób rozwiązania tego typu problemu w programie ogólnodostępnym dla 

studentów było zagadnienie poruszane na zajęciach z przedmiotu technologia i organizacja robót 

budowlanych oraz własne aspiracje autora. Aplikacja jest dostępna w programie Matlab głównie ze 

względu na duŜą liczbę zmiennych. W podobnym celu moŜna uŜyć programu uŜytkowego takiego jak 

np. Excel bądź wykorzystać języki programowania C++ lub Pascal. Skrypt został zaprogramowany 

tak, by elementami wejściowymi były czynności wraz z numerami z Katalogu Numerów Rzeczowych 

wprowadzone w kolejności technologicznej. Pozostałe uwzględnione kryteria obejmowały: czas 

roboczej zmiany, liczbę brygad budowlanych, liczbę pracowników w poszczególnej załodze oraz czas 

końcowy odbioru robót budowlanych. W efekcie program przestawia wykres trwania kaŜdej czynności 

i obciąŜenie robotami kaŜdego pracownika w poszczególnych porach dnia roboczego. 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 
Harmonogram budowy odgrywa kluczową rolę przy zarządzaniu budową przez 

kierownika oraz inwestora. Właściwe zarządzanie czasem oraz kontrola postępu 
robót w etapach budowy stanowią niezbędny warunek poprawnego i terminowego 
wykonania zamówienia. Przydatnym narzędziem staje się harmonogram budowy, 
który jest popularnym narzędziem przy realizacji róŜnych inwestycji.  

Na rynku łatwo dostępne są płatne (Planista) i demonstracyjne (TelkomBud) 
wersje programów do sporządzania nie tylko harmonogramów, ale teŜ cyklogra-
mów [1] oraz wykresów sieciowych. Autorzy programu Planista pomyśleli o wielu 
aspektach i dodatkowych opcjach, tworząc wersję Plus, która wspiera niemalŜe 
kaŜdy rodzaj budowy. Minusem dla przyszłych uŜytkowników tych programów 
jest wysoki koszt zakupu, co ogranicza dostęp i zmniejsza ich popularność wśród 
młodych inŜynierów. PotęŜnym narzędziem dla wykonawców inwestycji jest 
platforma TelkomBud, która nie tylko oferuje takie opcje jak harmonogramowanie 
i kosztorysowanie, ale równieŜ umoŜliwia przechowywanie wszystkich danych 
firmy w jednym miejscu (tzw. chmura danych) i zapewnia do nich łatwy dostęp 
przez internet.  
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1. Propozycja aplikacji przeznaczonej do harmonogramowania  
z wykorzystaniem programu Matlab 

 
 
Program Matlab [2] jako potęŜne narzędzie obliczeniowe znajduje wiele zasto-

sowań w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień inŜynierskich. Elementarna 
wiedza z zakresu matematyki połączona ze znajomością obsługi i programowania 
moŜe znacznie ułatwić modelowanie obiektów z zakresu geotechniki, konstrukcji 
betonowych i wielu innych. Okazuje się, Ŝe napisanie odpowiedniego skryptu 
moŜe być alternatywą dla sporządzania harmonogramu i wykresu obciąŜenia 
pracowników. Zagadnienie to wiąŜe się ściśle z technologią i organizacją robót 
budowlanych, a więc dotyczy podstaw budownictwa, które powinien znać kaŜdy 
inŜynier. 

Autor uŜył wersji programu Matlab2014a, lecz aplikacja działa z kaŜdą dostęp-
ną wersją programu [4, 5]. Program wykorzystuje kilka plików-funkcji, by w rezul-
tacie przestawić graficznie wykres zatrudnienia (obciąŜenia pracowników) i har-
monogram ogólny budowy (kafelki pionowe z dokładnością do 1 godziny). Czas 
roboczej zmiany został zdefiniowany na początku. Jednostką są roboczogodziny.  
 

 

Rysunek 1. Lista plików niezbędna do działania programu 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Pliki: StanRobot.m, Praca.m, Obsada.m oraz Gantt.m są funkcjami, które odpo-

wiadają poszczególnym składowym do uzyskania harmonogramu. Wykres Gannt’a 
pełni funkcję wyświetlającą wyniki. Procedura liczenia i rysowania jest zapisana  
w kodzie źródłowym. 

NajwaŜniejsze miejsce, w którym uŜytkownik musi zdefiniować wszystkie dane 
wejściowe, to plik Harmonogram.m. Zaleca się nadanie mu nazwy indywidualnej.  
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Rysunek 2. Widok okna aplikacji do wprowadzania danych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
KaŜda czynność jest definiowana jako kolejny punkt wedle struktury zapisu: 

%1. Podaj liczbę czynności ,n’ – liczba czynności powinna być nie większa niŜ 
100. Liczbę czynności definiuje się na starcie, a następnie przy wprowadzaniu  
n danych. W przypadku gdy liczba na starcie będzie inna od liczby wpisanych 
pozycji, program naliczy jedynie n-pierwszych pozycji, które zauwaŜy. Pozwala to 
uniknąć błędów, jakie mogą powstawać przy błędnej konfiguracji warunków 
brzegowych.  

Objaśnienie definicji tekstowych zawartych na rysunku są następujące: 
• %n.1. Wprowadź dane n-tej czynności; 
• %n.1.1. Wprowadź nazwę n-tej czynności; 
• ‘Czynność pierwsza’ – nazwa czynności według Katalogów Nakładów Rzeczo-

wych (KNR) lub własna; 
• %n.1.2. Wprowadź jednostkę 1 czynności "r-g" – w przypadku programu wszę-

dzie uŜyto r-g (roboczogodziny); 
• %n.1.3. Wprowadź liczbę n-tej czynności – wartość danej czynności wyliczona 

w programie do kosztorysowania lub na podstawie kalkulacji własnych; 
• %n.1.4. Wprowadź namiar w KNR dla n-tej czynności "KNR000001" – Katalog 

Nakładów Rzeczowych i jego numer; 
• %n.1.5. Wprowadź nakład jednostkowy n-tej czynności – wartość z KNR. 

Postępując według tego schematu, moŜemy zdefiniować n-liczbę pozycji 
kosztorysowych, które będą później wyświetlone w harmonogramie. RóŜnice będą 
widoczne dzięki kolorom i rozmiarom zaleŜnym od nakładów jednostkowych oraz 
ilości przedmiarowych. Ułatwia to wizualną analizę. 

Kolejny warunek przedstawiony został poniŜej w postaci schematu z okna 
programu:  
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Rysunek 3. Schemat obrazujący wprowadzenie danych brygad budowlanych  
oraz identyfikatorów pracowników 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Objaśnienie definicji tekstowych zawartych rysunku 3 są następujące: 

• %2. Podaj liczbę brygad np. 2 – definiuje, ile brygad budowlanych przewidziano 
w całym procesie trwania budowy; 

• %2.n. Wprowadź dane dla pierwszej brygady; 
• %2.n.1. Wprowadź liczbę pracowników w 1 brygadzie; 
• %2.n.2. Wprowadź identyfikatory pracowników w 1 brygadzie (najlepiej kolejne 

numery) – są to identyfikatory przypisane kaŜdemu pracownikowi. Mogą to być 
unikalne numery, a najlepiej kolejne numery – ułatwi to znacznie identyfikację; 
czynność naleŜy powtórzyć, a kod źródłowy skopiować w przypadku wprowa-
dzenia większej liczby brygad budowlanych; 

• %3. Podaj czas roboczej zmiany, np. 8 godzin – definiuje, ile trwa zmiana 
robocza. Zalecana wartość od 8 do 12 godzin.  

• %4. Podaj maksymalny czas przeznaczony na wykonanie wszystkich czynności, 
np. 1000 godzin – wprowadza czas końcowy realizacji zamówienia. Jednostką 
są godziny. Jest to istotna informacja, gdyŜ program liczy kaŜdą czynność w tej 
jednostce czasu. W przypadku zmiany 8-godzinnej, 1000 godzin oznacza 125 dni 
roboczych. 

Pozostała część kodu jest niezbędna do przesłania programowi instrukcji do 
obliczeń. Jedynym miejscem edycji i wpisywania danych przez uŜytkownika są 
segmenty opisane na rysunku 3. MoŜliwe jest rozbudowanie aplikacji o okno do 
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wprowadzania danych, co znacznie ułatwia pracę. Efekt końcowy moŜna zaob-
serwować w postaci dwóch wykresów (harmonogram oraz obciąŜenie ludźmi – 
rys. 4 i 5).  

Dane były wprowadzone dla 30 czynności, 2 brygad budowlanych składających 
się z 6 pracowników kaŜda oraz terminem końca realizacji 1000 godzin (125 dni). 
Oś pionowa (Y) pokazuje numery kolejnych czynności ‘Identyfikator czynności’. 
Oś pozioma (X) z podziałką co 8 godzin przedstawia kolejne przepracowane 
godziny (nakłady), które musiały minąć do realizacji zadania. Dodatkowo nad osią X 
znajdują się liczby pokazujące kolejne dni. Długość dnia zaleŜy od trwania zmiany 
roboczej, w tym przykładzie 8 godzin. KaŜda czynność ma przypisany inny kolor, 
aby odbiorca nie miał problemu z interpretacją danych.  

 

 

Rysunek 4. Harmonogram realizacji czynności – obrazujący graficznie czas trwania  
poszczególnych robót 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 
 

Rysunek 5. Harmonogram dla 7 pierwszych czynności z widoczną podziałką dnia na 8 parceli  
(8-godzinna zmiana robocza) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na rysunkach 6–8 przedstawiono obciąŜenie kaŜdego człowieka znajdującego 
się na budowie daną czynnością (natęŜenie szarości) z dokładnością do 1 godziny. 
Program liczy nakłady i przydziela pracowników, tak by Ŝaden nie miał „dłuŜszej 
przerwy”. Zakłada się 100-procentowe wykorzystanie przebywania kaŜdego 
pracownika na budowie. 

 

 
Rysunek 6. Schemat przedstawiający obciąŜenie pracowników (identyfikator liczbowy)  

w stosunku do czynności  
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 7. Schemat przedstawiający obciąŜenie pracowników poszczególnymi czynnościami 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 8. Harmonogram ogólny obciąŜenia pracowników według identyfikatorów 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Otrzymane wyniki moŜemy poddać analizie porównawczej na przykładzie 

harmonogramu budowy zrealizowanego w programie Excel [3]. W przypadku 
dwóch wersji są zauwaŜalne róŜnice. Są one spowodowane przede wszystkim 
przyjęciem przez autora innej podziałki do zaokrąglania czynności, w wyniku 
czego otrzymano nadwyŜkę czasową w postaci 10 dni roboczych. W przypadku tak 
małej realizacji jest to duŜo, w przypadku duŜej budowy nawet mały procent 
dodatkowych dni w ujęciu globalnym moŜe w rzeczywistości oznaczać długie 
miesiące. Kolejnym istotnym czynnikiem jest manualny przydział pracowników do 
poszczególnych czynności. Program Matlab dobiera pracowników w ten sposób, 
aby czas pracy kaŜdego z nich był maksymalnie wykorzystany. KaŜdy błąd – od 
tzw. literówki do złego przydziału – jest automatycznie powielany w dalszych obli-
czeniach. Excel staje się więc narzędziem nie do końca wykorzystanym prawidłowo.  

PoniŜej znajduje się lista waŜnych wskazówek, na które trzeba zwracać 
szczególną uwagę przy wprowadzaniu danych, by program liczył prawidłowo,  
a wykresy były zgodne z załoŜeniami: 
• nie dopuszcza się wpisywania wartości czynności z przecinkiem. Znakiem po-

działu w programie Matlab jest kropka; 
• liczba czynności wpisanych w harmonogramie musi się równać liczbie zdefi-

niowanej na starcie; 
• liczba brygad budowlanych powinna mieścić się w rozsądnym przedziale <0;5>, 

a liczba pracowników nie powinna łącznie przekraczać 100; 
• identyfikatory pracowników muszą się od siebie róŜnić, powinny być to kolejne 

liczby całkowite; 
• końcowy czas realizacji musi być podany w godzinach i nie powinien prze-

kraczać liczby większej od 10 000, gdyŜ znacznie zwiększy to czas obliczeń 
przez program; 
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• zgodność wpisanych komend naleŜy sprawdzić pod względem składni kodu 
przed przystąpieniem do obliczeń; 

• modyfikowanie plików słuŜących do obliczeń (inny niŜ plik harmonogramu) jest 
zabronione; 

• zmiana jednostek nakładów z roboczogodzin na inne będzie skutkowała błędem, 
program został przystosowany do obliczeń w jednym wymiarze jednostek. 
 

 
Rysunek 9. Harmonogram porównawczy w programie Excel 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

 

Wnioski 
 
 
Aplikacja wykorzystuje darmowe dla studentów oprogramowanie Matlab, 

rozwiązując inŜynierski problem z zakresu technologii i organizacji robót 
budowlanych (sporządzenie harmonogramu budowy oraz wykresu obciąŜenia 
pracowników). Nakłady uŜyte w programie zostały pobrane z KNR. W przyszłości 
moŜliwe jest połączenie ich z aplikacją, co znacznie przyspieszy i ułatwi pracę. 

Dokładność w przypadku wprowadzania takiej samej liczby czynności i nakła-
dów jest większa niŜ przy uŜyciu np. programu Excel, co wynika z dokładniejszych 
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wyliczeń. Program działa jedynie przy przyjęciu jednej jednostki przedmiarowej. 
MoŜliwe jest rozbudowanie go o inne jednostki, jednak efektem końcowym będzie 
powstanie kolejnych wykresów. Minusem jest długi czas oczekiwania na wyniki 
przy wprowadzeniu kilkudziesięciu czynności, z których kaŜda zawiera duŜy 
nakład. Okno wprowadzania jest edytorem kodu źródłowego. Istnieje moŜliwość 
rozbudowania programu o dodatkowe okienka do wprowadzania danych. 

Rozwiązanie sprawdzi się przy kontroli inwestorskiej, kierowniczej oraz moŜe 
słuŜyć studentom w celach edukacyjnych. 
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THE USAGE OF MATLAB AS AN APPLICATION SUPPORTING  

THE SCHEDULING OF CONSTRUCTION 

 
Abstract: The following article demonstrates the usage Matlab to create construction schedule and 

plotting the load of individuals with construction crews. Inspiration for solving this type of problem in 

the program widely available for students was the issue of the subject Technology and Organization 

of Construction Works and own aspirations. The application is available in the Matlab, mainly due to 

the large number of variables. Other programs such as Excel, or programming languages C++, 

PASCAL can also be used in the similar way. The script was programmed so that the input elements 

was data from KNR in technological order. Further conditions were: the working-time changes, the 

number of construction teams, the number of workers in a particular team and the end time of 

construction works. In the end, the program shows a graph of the duration of each activity and the 

workload per man at particular time of a day. 
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ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PWSZ W ELBLĄGU 
Profil czasopisma 

 

 
Tematyka czasopisma obejmuje szerokie spektrum zainteresowań pracowników 

instytutów: Ekonomicznego, Pedagogiczno-Językowego, Informatyki Stosowanej  
i Politechnicznego. Profil czasopisma określają przede wszystkim zagadnienia  
z zakresu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, jednak dopuszcza się 
publikacje z dziedzin informatyki i techniki.  

W Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu publikowane są 
artykuły o charakterze naukowym oraz poświęcone problemom zawodowym, 
opracowane zarówno przez pracowników PWSZ w Elblągu, jak i autorów spoza 
Uczelni. 

Artykuły naukowe prezentowane w tym periodyku oceniane są przez recenzen-
tów pod względem oryginalności rozwiązań naukowych w akademickim rozumie-
niu tego pojęcia. W przypadku prac technicznych wymagana jest prezentacja 
oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, diagnostycznych bądź 
eksploatacyjnych, przy czym wnioski wypływające z analiz, statystyk i innych 
opracowań powinny wnosić nowe spojrzenie na zagadnienie. 

Z kolei artykuły poświęcone problemom zawodowym skupiają się wokół spraw 
praktyk zawodowych, staŜy, kompetencji zawodowych związanych z określonym 
kierunkiem studiów oraz analiz i rokowań dotyczących rynku pracy. Poruszane są 
w nich tematy dotyczące kształcenia zawodowego. 

W Rozprawach zamieszczane są równieŜ krótkie informacje o organizowanych 
konferencjach, spotkaniach lub zapowiedzi wydarzeń naukowych czy kulturalnych, 
recenzje i omówienia. Zamieszczane recenzje monografii powinny zawierać 
zwięzły opis ich zawartości i wyraźnie sformułowaną ocenę własną autora. 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu ukazują się dwa razy w roku 
(półrocznik).  

Czasopismo wydawane jest w wersji drukowanej (wersja pierwotna). 
 



 

 

 


