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„Kwartalnik Celny” stanowi forum wymiany myśli dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień związanych z cłem, podatkami, spedycją i transportem. I temu poświęcone są teksty drukowane na łamach pisma. Autorami są naukowcy
- profesorowie ze Szkoły Głównej Handlowej, doktoranci z SGH i innych wyższych uczelni, wykładowcy Studium Celnego, specjaliści
ze służby celnej, praktycy zajmujący się spedycją i transportem.
Kwartalnik służy propagowaniu przemian i procesów gospodarczych zachodzących w Polsce, Unii Europejskiej i świecie. Trafia do
bibliotek najważniejszych polskich uczelni wyższych. Także do instytucji i organów oraz firm zajmujących się cłem, spedycją i transportem.
Redakcja

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZKOLNA
PODSTAWĄ KULTURY BIZNESU
W REGIONIE

Jacek Brdulak
Przewodniczący
Rady Programowej

W ręce Szanownych Czytelników oddajemy kolejny, wyspecjalizowany problemowo numer „Kwartalnika Celnego”. Jego tematyka wiąże się z kształtowaniem
kapitału ludzkiego w regionie i poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy nadgraniczna Polska Wschodnia będzie miała w przyszłości status rozwijającego się przygranicza Unii Europejskiej, czy też pozostanie jej peryferiami. Dlatego też do naszej dyskusji włączyli się wybitni specjaliści Instytutu Kształcenia Ekonomicznego
Uniwersytetu w Oldenburgu (Dolna Saksonia), którzy w Niemczech odpowiedzialni
są m.in. za programy tworzenia przedsiębiorstw szkolnych oraz sposób nauczania
przedsiębiorczości i ekonomii w szkołach różnych typów i szczebli.
Podstawowym uwarunkowaniem budowy i kształtowania kapitału ludzkiego jest
prawidłowy, mądry system kształcenia młodzieży. W zasadzie nie trzeba już formułować żadnych porównawczych wniosków, gdy czytamy o przedsiębiorstwach
szkolnych, które mogą w przyszłości zamienić się w normalne przedsiębiorstwa aby
na przykład w Niemczech odnieść szereg ekonomicznych sukcesów, z eksportowymi włącznie, i odnosimy to zjawisko do naszych realiów, w których nauczycielehobbyści czasami podejmują wyzwanie wbrew wszystkim obowiązującym przepisom, ograniczającym inicjatywność młodych. Dobrze jeszcze, gdy są to osoby
przekonane do nauczania przedsiębiorczości, a nie nauczyciele „przerzucani” przez
dyrektorów w różnych dydaktycznych kierunkach w celu wypełnienia pensum. Jeżeli jeszcze dodamy, że wszystko to odbywa się w warunkach zupełniej katastrofy
szkolnictwa zawodowego w naszym kraju, to wtedy ujawnia się jeden z podstawowych problemów rozwojowych nie tylko regionów nadgranicznych Polski.
W tym momencie dochodzimy do zasadniczych kwestii dotyczących szans rozwojowych Podlasia Południowego. Perspektywy tego regionu związane są nierozerwalnie z infrastrukturą nadgraniczną i samą granicą Unii Europejskiej. Do jej
obsługi celnej, strażniczej, transportowo-logistycznej potrzebni są wysokiej klasy
specjaliści. Osoby, które będą rozumiały przedsiębiorczość i będą miały ją etycznie
zakodowaną w swoich zachowaniach. Młodzież szkolna musi chcieć we współpracy
ze swoimi nauczycielami uczyć się mądrze ekonomii i przedsiębiorczości. Inaczej
ciągle nie będziemy umieli wykorzystywać w pełni takich projektów na Podlasiu
Południowym, jak Wolny Obszar Celny zarządzany przez gminę, co wywołuje jedynie uśmiechy politowania w Europie lub Chinach. Może młodzi ludzie będą też
wybierać swoich reprezentantów parlamentarnych, którzy z lepszym niż dotychczas
skutkiem zaangażują się w walkę o budowę np. nowoczesnych dróg w regionie. Na
szczęście są również pozytywne przykłady przedsiębiorczości, o czym piszą w numerze sami przedsiębiorcy.
Ostatni z tekstów stanowi przypomnienie, że nie wymyślamy tu prochu. Wszystkie nasze sugestie i wnioski pozostają w zgodzie z 20 paragrafem Konstytucji RP
o społecznej gospodarce rynkowej w naszym kraju. Chodzi jedynie, by tej mądrej
prospołeczności było trochę więcej…
Jacek Brdulak
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Działania Służby Celnej na rzecz
przedsiębiorców – wybrane zagadnienia

S

łużba Celna jest formacją powołaną do zapewnienia
ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów
z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych
w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier (art. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej). Analiza ustawowych zadań
nałożonych na tę formację prowadzi do wniosku o realizowaniu przez nią nie tylko tradycyjnej funkcji fiskalnej związanej
z wymiarem i poborem należności celnych, ale także funkcji
kontrolnej oraz ochronnej.
Służba Celna kontrolując m.in. przestrzeganie przepisów
prawa celnego oraz przepisów dotyczących towarów objętych
ograniczeniami lub zakazom chroni jednocześnie takie wartości jak zdrowie, życie, środowisko, dobra kultury, prawa własności intelektualnej.
W ostatnich latach dostrzegalna jest natomiast intensyfikacja działań podejmowanych przez Służbę Celną w celu ułatwiania legalnej działalności gospodarczej oraz aktywnego
wspierania przedsiębiorczości. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w Strategii działania Służby Celnej na lata 20142020 odwołującej się m.in. do świadczenia lepszych usług,
wprowadzania innowacji i usprawnień, zmniejszenia obciążeń
administracyjnych.
Od strony formalnej zmiana nastawienia do przedsiębiorców wiąże się z posługiwaniem się przez Służbę Celną nową
siatka pojęć obejmującą takie określenia jak np. klient, usługa, zarządzanie relacjami. Probiznesowa strategia działania
tej formacji oznacza realizację postulatów kierowanych już
w przeszłości pod adresem administracji celnej, która powinna pełnić służebną rolę wobec przedsiębiorców dokonujących
wymiany towarowej z zagranicą.
Godnym odnotowania są wysiłki podejmowane przez Służbę Celna na rzecz cyfryzacji tej formacji oraz realizowanych
przez nią zadań. Umiejętne wykorzystywanie narzędzi elektronicznych oraz obecność w środowisku cyfrowym to jedne
z istotnych założeń (priorytetów rozwojowych) sformułowanych w kolejnym dokumencie o charakterze strategicznym
„Służba Celna 3i. Od modernizacji do innowacji” .
W ostatnich latach systematycznie wzrasta ilość deklaracji eksportowych i importowych składanych przez przedsiębiorców droga elektroniczną osiągając obecnie poziom 100%
zgłoszeń celnych składanych tą drogą. Wysiłki Służby Celnej
w obszarze informatyzacji zostały docenione przez polskich
klientów. Z raportu opracowanego w 2014 r. przez Komisję
Europejską z badania dotyczącego wdrażania elektronicznego
cła w UE wynika, iż Polska Służba Celna zwyciężyła w kategoriach: wpływu usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych (79 % pozytywnych ocen) oraz obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw (74 % opinii „za”). Nie
może więc dziwić, iż 89 % respondentów, którzy wzięli udział
w tym badaniu dostrzega pozytywny wpływ elektronicznego
cła na ich działalność.
Ułatwieniem dla przedsiębiorców mogą być również takie

dr Andrzej Halicki
formy aktywności Służby Celnej jak m.in.
- usługa „e-załączniki” umożliwiająca przesyłanie do oddziału celnego dokumentów załączanych do zgłoszenia celnego
w drodze elektronicznej (skan),
- system „eBooking BUS” umożliwiający wcześniejsze (przed
przyjazdem na przejście graniczne) elektroniczne poinformowanie służb o planowanym przyjeździe autobusu wraz z turystami, a w konsekwencji sprawniejszą odprawę celną,
- „system „Zwrot VAT dla podróżnych” w wersji elektronicznej – umożliwiający podróżnych elektroniczną rejestrację
dokumentów „TAX-FREE” potwierdzających zakupy towarów na terytorium RP, a sprzedawcom zgłoszenie transakcji
sprzedaży,
- aplikacja „GRANICA”, która umożliwia przedsiębiorcy
zapoznanie się za pośrednictwem telefonów komórkowych
oraz tabletów z sytuacją na wybranym przejściu granicznym
na podstawie zgromadzonych w niej danych obejmujących:
czas oczekiwania, ilość otwartych pasów ruchu, prognozę natężenia ruchu.
Zaangażowanie Służby Celnej na rzecz rozwoju e-cła przekłada się na skrócenie czasu odprawy celnej oraz oszczędność
kosztów wpisując się tym samym w postanowienia decyzji
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15
stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu .
Jednakże doceniając wysiłki na rzecz poprawy jakości
obsługi przedsiębiorców w tym obszarze, trafnym wydaje się
sformułowanie postulatu podjęcia przez Służbę Celną działań na rzecz poprawy jakości stron internetowych izb celnych
w szczególności pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, którzy również mają prawo dostępu do informacji
ułatwiających prowadzenie im działalności gospodarczej.
Przełożenie na poprawę jakości świadczonych usług wiąże
się również z inwestycjami w rozwój infrastruktury administracji celnej, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach
w oparciu o środki zabezpieczone w uchwale Rady Ministrów
nr 187/2008 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Modernizacja Służby Celnej w latach 2009 – 2009”. Budowa
nowych obiektów oraz modernizacja dotychczas istniejących
np. Izby Celnej w Białej Podlaskiej, w tym urzędu celnego
wraz z oddziałem celnym oznaczała poprawę warunków pracy
(służby) funkcjonariuszy oraz obsługi przedsiębiorców.
Ponadto w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby
Celnej uruchomiono usługę w postaci Centrum Urzędowego
Dokonywania Odprawy (CUDO), której celem jest umożliwienie podmiotom gospodarczym dokonania elektronicznego zgłoszenia celnego w wyznaczonym urzędzie celnym
z uwzględnieniem przeprowadzenia przez funkcjonariuszy
celnych czynności kontrolnych w miejscu przedstawienia towarów dogodnym dla importera.
Z przygotowywanych obecnie przez Służbę Celną zmian,
które mogą okazać się korzystne dla przedsiębiorców na uwagę zasługuje centralizacja zadań z zakresu obsługi finansowo
- księgowej izb celnych oraz zadań organu wierzyciela.
Planowane od 1 października 2015 r. skupienie kompetencji
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związanych z rozliczeniem należności celnych i podatkowych
w jednej izbie celnej (Kraków) powinno skutkować ujednoliceniem postępowania w kraju, a także przyspieszeniem tego
procesu, co w konsekwencji należy łączyć ze zmniejszeniem
nakładów czasu podmiotów. Analogiczne korzyści powinna
przynieść centralizacja zadań wierzyciela (Szczecin).
Nie można również pomijać wspierającej roli w zarządzaniu relacjami z klientami administracji celnej jaką odgrywa
Rada Konsultacyjna Służby Celnej będąca organem opiniodawczo - doradczym działającym na podstawie zarządzenia
Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2015 r . Omawiane na
forum Rady zagadnienia odnoszą się zarówno do aspektów
prawnych, informatycznych jak i organizacyjnych związanych
z funkcjonowaniem Służby Celnej, zaś jej członkowie biorą
udział w cyklicznych konferencjach np. „Ułatwienia dla biznesu” organizowanych dla podmiotów gospodarczych.
Z kolei okazję do dyskusji oraz wymiany poglądów na
temat stosowania przepisów prawa, zmian organizacyjnych
oraz nowych usług udostępnianych przez administrację celną
stanowią bezpośrednie spotkania z przedsiębiorcami organizowane przez dyrektorów izb celnych. Intensyfikację działań
Służby Celnej należy łączyć także z promocją instytucji AEO
tj. upoważnionego przedsiębiorcy. Uzyskanie takiego statusu
jest korzystne zarówno z punktu widzenia zainteresowanego
podmiotu (ułatwienia związane z odprawą celną, prestiż, wizerunek) jak i organów celnych (mniejsza ilość kontroli związana z uznawaniem świadectwa AEO we wszystkich państwach
członkowskich UE)..
Sygnalizując poszczególne elementy systemowego podejścia do obsługi klientów administracji celnej należy odnotować
pozytywny wpływ na działalność gospodarczą, w tym wzrost
konkurencyjności kompleksowych działań antykorupcyjnych
realizowanych w ramach Programu antykorupcyjnego Polskiej
Służby Celnej 2010-2013+ .
Podsumowując, należy zauważyć, iż dotychczasowe działania Służby Celnej związane ze wspieraniem przedsiębiorczości mają charakter kompleksowy. Kierownictwo tej formacji trafnie zidentyfikowało bariery ograniczające dotychczas
legalną działalność gospodarczą, podejmują szereg środków
przyczyniających się do poprawy jakości realizowanych zadań.
Nie ulega natomiast wątpliwości, iż wyzwaniem jest sta-
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łe udoskonalanie w przez administrację celną prowadzonych
systemów analizy ryzyka, ponieważ przekłada się to na spadek
liczby kontroli przy jednoczesnym wzroście ich skuteczności.
Ponadto dotychczasowe pozytywne działania Służby Celnej związane z informatyzacją świadczonych usług wymagają
monitorowania i aktualizacji pod kątem zawartych w nich danych (aplikacja GRANICA).
Istotne znaczenie dla przedsiębiorców będą miały także zmiany prawne - o ile zostaną wprowadzone w życie w szczególności związane z nową Ordynacją podatkową będącą podstawą orzecznictwa naczelników urzędów celnych
oraz dyrektorów izb celnych w postępowaniach podatkowych
i w postępowaniach w sprawach celnych.
Analiza kierunkowych założeń tego aktu prawnego (11
marca 2015 r.) opracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną
Ogólnego Prawa Podatkowego prowadzi do wniosku o korzystnych dla podmiotów gospodarczych zmianach m.in.
- rozstrzyganiu wątpliwości prawnych na korzyść podatnika,
- wydłużenie terminu do złożenia odwołania od decyzji organu
celnego (podatkowego),
- rezygnacja z możliwości przerwania biegu przedawnienia
wymiaru zobowiązania podatkowego.
BIBLIOGRAFIA :
1. Drwiłło, A. (2007): Polska administracja celna. Stan i perspektywy
reformy. Krajowa Administracja Skarbowa. Przyjazna Administracja
Skarbowa tom 2, Warszawa, s. 44 - 45.
2. Dz. Urz. UE L nr 23/21
3. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
4. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
5. Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1404 ze zm.
6. www.mf.gov.pl
7. Zarządzenie nr 11 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia rady Konsultacyjnej Służby Celnej (Dz. Urz. Min. Fin
poz. 11).
8. Zarządzenie nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020.
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Edukacja w duchu przedsiębiorczości
w Niemczech

Hans Kaminski
Dirk Loerwald

Abstract:
Der Beitrag stellt die aktuelle Situation der Entrepreneurship Education in Deutschland dar und fokussiert dabei besonders
den Unterricht an allgemeinbildenden Schulen. Ausgehend von relevanten Zahlen und Fakten zur Situation und zu den Rahmenbedingungen für Existenzgründungen in Deutschland werden einschlägige Studien zum Unternehmerbild von deutschen
Kindern und Jugendlichen und zur Behandlung von Unternehmertum in deutschen Schulbüchern dargestellt. Darüber hinaus
werden die historische Entwicklung der Entrepreneurship Education in Deutschland skizziert und Gestaltungsanforderungen an
zukünftige Bildungsprozesse herausgearbeitet. Abschließend werden didaktische Empfehlungen zur Umsetzung von Schülerfirmen gegeben.
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1. Wprowadzenie

E

dukacja w duchu przedsiębiorczości (Entrepreneurship Education) postrzegana jest w skali międzynarodowej jako centralne zadanie polityki edukacyjnej
(por. szerzej Aff 2008). I tak np. Komisja Europejska
(2006) w „Realizacji Strategii Lizbońskiej“ uzasadnia szczególne znaczenie nauczania w duchu przedsiębiorczości tym,
że wzrost gospodarczy w gospodarkach narodowych Europy jest zależny od inicjatywy przedsiębiorczej jej obywateli.
Również w Niemczech stosowane są różne instrumenty stymulujące kształcenie w duchu przedsiębiorczości, dotowane
między innymi przez Federalne Ministerstwo ds. Gospodarki
i Technologii.
Jednak nawet jeżeli sytuacja gospodarcza Niemiec jest
obecnie określana jako dobra, to mimo wszystko widoczny jest
brak ducha przedsiębiorczości (entrepreneurial spirit) u wielu
Niemców. Corocznie ukazujący się Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) potwierdza, że zakładanie własnej działalności gospodarczej i inicjatywa przedsiębiorcza w Niemczech
jest stosunkowo niska. Raport z roku 2013 diagnozuje wręcz:
„Niemcy nadal nie są krajem przyjaznym dla założycieli firm“
(GEM 2013, str. 9). Również aktualny monitor założycielski
KfW (2013) jest zatytułowany „Zakładanie firm osiąga najniższy poziom – i nie ma widoków na wzrost“. Między innymi
dlatego również procesy edukacyjne przyczyniać się powinny do kształtowania i stymulowania ducha przedsiębiorczości
(„entrepreneurial spirit”).
Przy tym edukacja w duchu przedsiębiorczości nie jest
legitymowana wyłącznie z perspektywy ekonomicznej: zalecana jest ona również w szkołach ogólnokształcących. Przygotowanie do dojrzałości – myśl przewodnia edukacji ogólnokształcącej w Niemczech - postrzegane jest jednocześnie
jako przygotowanie do samodzielnego życia również w sensie
przejęcia odpowiedzialności społecznej. Nawiązując do obrazu odpowiedzialnego przedsiębiorcy przypisuje się mu zwykle
przedsiębiorczą samodzielność oraz zdolność do przejmowania przedsiębiorczej odpowiedzialności.
Nauczanie w duchu przedsiębiorczości może wywierać
istotny wpływ na umiejętność radzenia sobie w obecnych bądź
przyszłych sytuacjach o charakterze ekonomicznym, wpływać też może na przekazywanie uczniom kompetencji, które
umożliwią im m.in.:
 lepsze rozumienie zjawisk ekonomicznych,
 rozpoznawanie zależności ekonomicznych,
 lepsze korzystanie z szans o charakterze ekonomicznym
oraz
 umiejętne podejście do ryzyka ekonomicznego.
Poza tymi umiejętnościami w ramach edukacji w duchu
przedsiębiorczości przekazywane mogą być również inne
umiejętności o charakterze bardziej ogólnym, ponadprzedmiotowym, których kształtowanie wpisane jest do obowiązków
wszystkich przedmiotów nauczanych w szkołach. Wymienić
należy tu przede wszystkim samodzielność i pracę w zespole, ale również zdolność do samoorganizacji czy kompetencje
w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów.
W Niemczech realizowna jest cała paleta działań, których
celem jest edukacja w duchu przedsiębiorczości. Jednak ich
wartość edukacyjna zawęża się często z jednej strony do niewielu wybranych uczniów, a z drugiej również do wybranych
pól tematycznych (np. zarządzania przedsiębiorstwami). Z tego
wzlędu wszystkie dotej pory realizowane projekty pozostają
pojedynczymi, a ich efekty edukacyjne są stosunkowo małe.
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Opowiadamy się za całościową koncepcją edukacji w duchu
przedsiębiorczości w szkołach ogólnokształcących, która jest
integralną częścią kształcenia ekonomicznego (szerzej na ten
temat w: Kirchner/Loerwald 2014). W poniższym artykule
opisane zostaną krótko warunki ramowe, które wpływają na
nauczanie w duchu przedsiębiorczości w Niemczech.

2. Niemcy jako kraj założycielski
podmiotów gospodarczych
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) rejestruje regularnie już od roku 1990 działania założycielskie w 55 krajach, porównuje kraje nie tylko ze sobą, ale analizuje również
rozwój stanu przedsiębiorczości w poszczególnych krajach
w określonym czasookresie. Przegląd obecnego stanu przedsięborczości w Niemczech przedstawiają niemieckie raporty
krajowe z roku 2011 (GEM 2012) i 2012 (GEM 2013). Wskazane są tutaj raporty krajowe dwunasty i trzynasty, poświęcone zróżnicowaniu regionalnemu działań założycielskich oraz
postrzeganiu przedsiębiorczości (2012) jak i zróżnicowaniu
działań przedsiębiorczych z uwzględnieniem kryterium płci.
Dane, na podstawie których przygotowane zostały obydwa
raporty, zebrane zostały w ramach reprezentatywnych wywiadów telefonicznych.
Analizując wskazane badania można zasadniczo stwierdzić, że działania założycielskie Niemców w porównaniu do
innych „gospodarek narodowych bazujących na innowacjach“
są raczej stosunkowo niskie. Przy wskaźniku TEA o wysokości 5,6 % (GEM 2012, str. 5) czy raczej 5,3 % (GEM 2013, str.
9) Niemcy w porównaniu z innymi gospodarkami opartymi na
innowacjach plasują się na 20 z 24 miejsc. Jednynie co siedemnasty Niemiec w wieku od 18 do 65 lat założył w latach
2008-2011 własną działalność gospodarczą bądź przygotowywał jej założenie, przy czym liczba ta jest znacznie wyższa
w porównaniu z liczbami w latach poprzednich (GEM 2012,
str. 5). W roku 2012 liczba ta ponownie zmalała.
Liczba zakładania nowych działalności gospodarczych
jest jednym ze wskaźników gospodarczych. Mimo niskiego
wskaźnika zakładania nowych przedsiębiorstw i w związku
z nadal oddziaływującymi następstwami kryzysu finansowego i gospodarczego stan niemieckiej gospodarki narodowej
w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest stosunkowo
dobry. Wskaźnik TEA wskazuje jedynie liczbę przygotowywanych bądź podjętych działań przedsiębiorczych w określonym
czasie, ale nie mówi nic na temat jakości tychże działań oraz
tego, jak długo zakładane firmy funkcjonują na rynku. Niemniej jednak na podstawie badań GEM można wyciągnąć
wnioski co do nastawienia do przedsiębiorczości oraz klimatu,
który towarzyszy zakładaniu własnej działalności gospodarczej w badanych krajach.
Eksperci, z którymi przeprowadzone zostały dodatkowe
wywiady, potwierdzają wyniki badań telefonicznych wskazując na szczególnie mocną stronę warunków ramowych oddziałujących na inicjatywy gospodarcze w postaci infrastruktury i różnych instytucji istotnych dla zakładających własną
działalność gospodarczą. Podkreślana jest również szczególnie
„infrastruktura fizyczna, programy publiczne, ochrona własności intelektualnej, szacunek wobec nowych produktów / świadczeń okazywany przez przedsiębiorców i konsumentów jaki
i dyspozycyjność oraz jakość doradców i dostawców wobec
nowo powstałych przedsiębiorstw. (GEM 2012, S. 5).
Jako słabą stronę lokalizacji działalności w Niemczech
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wskazywane są sceptyczne poglądy niemieckiego społeczeństwa dotyczące samodzielnej działalności gospodarczej, brak
zdolności i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej i – co ściśle z tym powiązane – jedynie w bardzo
Mocne strony sprzyjające lokalizacji działalności
gospodarczej w Niemczech
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małym zakresie posiadana wiedza na temat zakładania własnej
działalności przekazywana w szkołach i kontekstach pozaszkolnych (GEM 2012, S. 6).
Słabe strony nie sprzyjające lokalizacji działalności
gospodarczej w Niemczech

 Infrastruktura fizyczna
 Sceptyczne nastawienie wśród Niemców do zakładania
 Publiczne programy wspierające zakładanie działalności
własnej działaności gospodarczej
gospodarczej
 Brak zdolności i umiejętności prowadzenia własnej działal Ochrona własności intelektualnej
ności gospodarczej
 Szacunek wobec nowych produktów / świadczeń okazywa-  Stosunkowo małe fachowe przygotowanie do zakładania
ny przez przedsiębiorców i konsumentów
własnej działalności gospodarczej w kontekstach szkolnych i pozaszkolnych
 Jakość oferty doradczej oraz dostawczej dla nowych przedsiębiorstw

3. Obraz przedsiębiorcy
w oczach młodzieży
i w podręcznikach szkolnych
Wpływ na aktywność przedsiębiorczą w danej społeczności
wywiera również dominujące w niej wyobrażenie o przedsiębiorczości i przedsiębiorcach (porównaj np. Ebbers 2012, str.
14, Ebbers/Klein 2011, str. 30, Weber 2009, str. 184). W wielu
zrealizowanych badaniach, które przedstwiono niżej, poddane
zostało analizie w jaki sposób niemiecka młodzież postrzega
przedsiębiorczość.
W badaniu fundacji Bertelsmanna „Dziś uczeń, jutro
przedsiębiorca?“ (2009) badano i poddano analizie, jaki obraz przedsiębiorcy panuje wśród uczniów i naczycieli. Wyniki
tychże badań wskazują, że badani mają „umiarkowanie pozytywny obraz przedsiębiorcy” (Bertelsmann Stiftung 2009,
str. 79). Przy tym bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami
wywierały pozytywny wpływ na obraz przedsiębiorców wśród
uczniów, natomiast prezentacja przedsiębiorców w mediach
kształtowała go w sposób negatywny (tamże, str. 63 i nast.).
W sumie wypowiedzi uczennic i uczniów charakteryzowała
duża niepewność, która widoczna jest również w odpowiedziach na pytania o charakterze ekonomicznym (tamże, str.
71). Podobne wyniki prezentują badania takie jak np. SCHUFA Kredit-Kompass 2013 (SCHUFA 2013, str. 54 i nast.).
Że nauczanie w duchu przedsiębiorczości jest w niemieckich szkołach ogólnokształcących tematem raczej zaniedbanym, można zauważyć np. analizując materiały lekcyjne, podręczniki szkolne oraz metodyczno-dydaktyczne podręczniki
skierowane do nauczycieli. Z badań podręczników szkolnych
„Przedsiębiorca i społeczna gospodarka rynkowa w planach
nauczania i podręcznikach szkolnych“ (2011), opublikowanych
przez Instytut Niemieckiej Gospodarki w Kolonii (Institut der
Deutschen Wirtschaft Köln) , wyciągnięto na temat prezentacji przedsiębiorców w podręcznikach szkolnych następujący
wniosek: „przede wszystkim ewidentny jest brak poświęcenia
gruntownej uwagi istotnym podmiotom w procesach gospodarczych: przedsiębiorstwom. Ich działalność przedstawiana
jest często jako gospodarczy i społeczny blackbox, a zachodzące w nich procesy są rzadko naświetlane. A jeżeli w ogóle,
to procesy pracy czy rozwój technologiczny nie zawsze przedstawiane są w sposób rzeczowy i bezstronny. […] Aktywność
przedsiębiorcza jest natomiast często przedstawiana w kontekście charakterystyk różnych grup interesów, w których pracodawcy są przedstawiani zwykle w opozycji do związków zawodowych“ (Klein 2011, str. 85 i nast.).

Natomiast wyniki badań Instytutu Georga-Eckerta ds.
Międzynarodowych Badań Podręczników Szkolnych (niem.:
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung)
na temat „Przedsiębiorstwa i Państwo w europejskich podręcznikach szkolnych. Niemcy, Anglia i Szwecja w porównaniu“
(2007) przedstawiają nieco bardziej zróżnicowny obraz. Zasadniczo w analizowanych podręcznikach nie stwierdzono nieprzychylnej postawy wobec przesiębiorczości czy gospodarki
rynkowej, a tematy takie jak gospodarka czy przesiębiorczość
są przedstawione w sposób zróżnicowany. Autorzy tego badania zwracają jednak uwagę na braki w zakresie edukacji w duchu przedsiębiorczości: „Przykłady postaci, ułatwiające dostęp
uczniów do tematyki gospodarka i przedsiębiorczość, które
byłyby tak istotne w nauczaniu przedsiębiorczości, są oferowane uczniom rzadko. […] Wartości takie jak etos wydajności, innowacyjność, gotowość do podejmowania ryzyka, które
często definiowane są jako normy ogólnospołeczne, przekazywane są rzadko bezpośrednio przez prezentowanie postawy
postaci, lecz - jeżeli w ogóle- pośrednio za pomocą związków
przyczynowych. Proponowanie uczniom takich identyfikacji
wydaje się być niewskazane. “ (Grindel/Lässig 2007, str. 21).
Przedstawione wyniki wyobrażeń młodzieży o przedsiębiorczości oraz prezentacja przedsiębiorczości w podręcznikach szkolnych podkreślają, że młodzież zasadniczo jest otwarta na treści związane z przedsiębiorczością. Staje się również
jasne, że istnieje zapotrzebowanie na innowacyjną prezentację
tematów takich jak przedsiębiorczość oraz nauczanie w duchu
przedsiębioczości zarówno w poręcznikach dydaktyczno-metodycznych jaki podręcznikach szkolnych.

4. Edukacja w duchu
przedsiębiorczości w niemieckim
systemie kształcenia
Historia nauczania w duchu przedsiębiorczości nie jest
w Niemczech długa. Inaczej niż w USA duże zainteresowanie
badawcze tematyką edukacji w duchu przedsiębiorczości, które dodatkowo wspierało szerzenie się tegoż kształcenia, miało
miejsce w Niemczech dopiero w połowie lat 1990 (Retzmann/
Schröder 2012, str. 170). Przy tym dopiero w ciągu ostatnich
dziesięciu lat obserwuje się duże zainteresowanie dydaktyków ekonomii tym tematem (por. Retzmann 2012). Konieczne jest jednak wskazanie, że już w latach 1980 doszukać się
można korzeni edukacji przedsiębiorczości, przede wszystkim
w zakresie przygotowania do zakładania własnej działaności
gospodarczej uczniów zawodów ekonomicznych (por. Ret-
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zmann/Schröder 2012, str. 172).
Podobnie jak w USA również w Niemczech początków
kształcenia w duchu przedsiębiorczości doszukać się można
na uczelniach wyższych oraz politechnikach. Dopiero one rozbudziły zainteresowanie szkół tą tematyką, najpierw szkół zawodowych, a od kilku lat również szkół ogólnokształcących.
W ramach badań przeprowadznoych wśród nauczycieli na
temat „Duch przedsiębiorczości w szkole” (2010) wielu nauczycieli wskazywało, że przede wszystkim w klasach 7-10
brakuje projektów stymulujących edukację w duchu przedsiębiorczości. Tutaj najczęściej nazywanym typem szkoły na
poziomie Sekundarstufe I jest Gymnasium, w którym jest nawiększe zapotrzebowanie (Federalne Ministerstwo ds. Gospodarki i Technologii (niem. Bundeswirtschaftsministerium für
Wirtschaft und Technologie) 2010, str. 47).
W ostatnich latach w Niemczech zainicjowanych zostało
wiele projektów i programów, których celem jest wspieranie
rozwoju w duchu przedsiębiorczości. W związku z wielością inicjatyw różnych fundacji, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorstw, do których włączyły się również częściowo
rządy i ministerstwa krajów związkowych, powstało w Niemczech szerokie portfolio projektów i materiałów. Nazwać należy w tym miejscu przede wszystkim portal „Unternehmergeist in die Schulen“ (pl.: „Duch przedsiębiorczości w szkole“),
który udostępniony został przez Federalne Ministerstwo ds.
Gospodarki i Technologii (Bundeswirtschaftsministerium
für Wirtschaft und Technologie). Realizowane projekty mają
często charakter aktywizujący, w formie np. gier planszowych o charakterze ekonomicznym, czy konkursów bądź firm
uczniowskich.
Wielość i wielorakość projektów kształtujących ducha
przedsiębiorczości wskazuje na duży popyt na nie w praktyce nauczania, który jak do tej pory nie został zaspokojony
w sposób zadawalający. Dlatego organizacje takie jak fundacje, stowarzyszenia i inne inicjatywy mają duże znaczenie w tymże kontekście jako podmioty wspierające edukację
w duchu przedsiębiorczości (por. Hekman/Wieland 2009, str.
153). Konsekwencją tego zjawiska jest jednak, że w Niemczech w tym obszarze tematycznym realizowane jest wiele
projektów, ale nie można powiedzieć, że istnieje jedna strategia polityki nauczania (por. tamże, str. 144). Wiąże się to
jednk z niebezpieczeństwem, że realizowane projekty w tym
zakresie pozostaną od siebie odizolowane (Krol 2004, str. 57)
i pozbawione wpisania zebranych doświadczeń w nadrzędną
tematykę, a tym samym pozostaną działaniami wyrwanymi
z większego kontekstu.

5. Wzmocnienie edukacji
w duchu przedsiębiorczości
na zajęciach lekcyjnych
Edukacja w duchu przedsiębiorczości w szkołach jak do tej
pory odbywa się epizodycznie i poza regularnymi zajęciami,
nie jest więc zintegrowana z procesami uczenia się i nauczania
w szkołach. Dlatego merytorycznie głębokie omówienie obszaru tematycznego Przedsiębiorczość i Przedsiębiorstwa jest
raczej rzadka (por. Schmette 2007, str. 68, Ebbers/Klein 2011,
str. 28, Klandt et al. 2009, str. 151, Ohl-Loff 2012, str. 160).
Kształcenie w duchu przedsiębiorczości traktowane jest
obecnie jako zadanie interdyscyplinalne i realizowane jest
poza zajęciami lekcyjnymi, w ramach grup roboczych oraz
projektów, nie mających zakotwiczenia w podstawach progra-
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mowych. Z reguły są one oferowane przez szkoły jako zajęcia
dodatkowe, pozalekcyjne i zauważane są jedynie przez niektórych zainteresowanych nimi uczniów. Wartość dodana i edukacyjna takich projektów jest więc ograniczona.
W niektórych przypadkach takie projekty mające na celu
kształtowanie postaw przedsiębiorczych a nie mające zakorzenienia w programach nauczania, mogą mieć nawet negatywny
wpływ na procesy nauczania mające miejsce na zajęciach ekonomicznych, jeżeli będą one miały charakter elementu przerywającego ciąg nauczanego materiału: Uczniowie wykorzystują
czas przeznaczony na lekcje by realizować projekt, ale brakuje
powiązania działań projektowych z przerabianym materiałem
lekcyjnym. Proces nauczania zostaje więc przerwany na czas
realizacji projektu, a po ukończeniu realizacji projektu znowu kontynuowany. Z punktu widzenia dydaktyki przedmiotu
można jedynie sformułować rekomendację wpisania systematycznej edukacji w duchu przedsiębiorczości do nauczanego
przedmiotu.
Systematycznym punktem odniesienia kształcenia przedsiębiorczości w Niemczech muszą być podstawy programowe
i plany nauczania. Są one istotnymi instrumentami legitymującymi, sterującymi i innowacyjnymi niemieckiej polityki
oświatowej. Szczególna trudność w Niemczech polega jednak
na tym, że każdy z 16 krajów związkowych ustala własne plany nauczania. Jeżeli pomnoży się je przez liczbę różnych typów szkół w poszczególnych krajach związkowych stanie się
jasne, jak wiele wytycznych obowiązuje w Niemczech.
Takie wytyczne mogłyby jednak postłużyć do integracji
edukacji przedsiębiorczości z treścią przedmiotu ekonomia.
Innowacyjne projekty takie jak symulacje działalności założycielskiej czy firmy uczniowskie mogłyby zostać wpisane
do zajęć lekcyjnych. W ten sposób tego typu projekty mogłyby być nie tylko dobrze przygotowane i poddane refleksji,
ale również zdobyte przez uczniów doświadczenia mogłyby
być poddane analizie w zakresie możliwości ich uogólnienia
czy transferu. W ten sposób możliwe byłoby przygotowanie
uczniów do odpowiedzialnego i ekonomicznego działania
w kontekstach przedsiębiorczych. Tak rozumiana edukacja
obejmuje wszystkie procesy wspierające kształtowanie postawy przedsiębiorczej, obejmującej: kreatywność, zdolność
generowania innowacji, świadomość skuteczności własnego
działania, wydajności oraz świadomego podejścia do ryzyka
oraz przejmowania odpowiedzialności za własne działania jak
i przekazywanie kompetencji ponadprzedmiotowych, które są
konieczne przy podejmowaniu, realizacji oraz refleksji inicjatyw przedsiębiorczych.

6. Firmy uczniowskie:
wskazówki dydaktyczne
Z niemieckiego punktu widzenia wprowadzenie do polskich szkół ogólnokształcących przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości“ oraz uzupełnienie go podstawą programową fakultatywnego przedmiotu „ Ekonomia w praktyce“ stworzyły
istotny fundamtent:
 implikujący dostrzeżoną konieczność wspierania rozwoju
przedsiębiorczości, jako istotnej kompetencji zabezpieczającej dalszy rozwój gospodarki i społeczeństwa oraz
 w którym rozpoznawalne jest nowoczesne postrzeganie
metodyki, która w ujęciu psychologii nauczania może zostać określona jako metodyka nauczania ukierunkowana na
działanie.
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Jednak przydziały godzin, przeznaczone na realizację tychże tak ważnych zadań są raczej skromne i postrzegane jako
niewystarczające.
Można byłoby pokusić się o przyporządkowanie tutaj
bardzo istotnego elementu metodycznego, a mianowicie firm
uczniowskich, które mówiąc w sposób bardzo uproszczony,
stwarzają dzieciom i młodzieży warunki do wypróbowywania
się w działaniach kształcących kompetencje ekonomiczne.
Firmy uczniowskie prowadzone są pod dachem szkół, nie są
one prawdziwymi firmami nawet jeżeli z takimi przypadkami
można się zetknąć. Bardzo istotną kompetencją, która kształci
się u dzieci i młodzieży pracujących w firmie uczniowskiej
jest wielopłaszczyznowe myślenie z uwzględnieniem współzależności:
a) Uczniowie nie uczą się abstrakcyjnej dla nich księgowości,
lecz zapoznają się z najważniejszymi zasadami księgowania
motywowani koniecznością rejestracji przepływu stumieni
pieniężnych we własnej firme, które umożliwią im ustalenie
statusu finansowego.
b) Uczniowie nie uczą się abstrakcyjnych zasad organizacji
przedsiębiorstw i procesów pracy, lecz sami podejmują decyzję, jaka organizacja firmy i procesów pracy jest w ich
firmie uczniowskiej najbardziej zasadna.
c) Nie tylko uczą się marketingu, lecz sami wypróbowują go
w praktyce.
Podsumowując firmy uczniowskie są metodą pedagogiczną, nie są firmą stanowiącą konkurencję dla firm rzeczywiście
funkcjonujących w regionie. Są one przedsiębiorstwem założonym i prowadzonym wyłącznie przez uczniów, które wymaga od nich wielopłaszczyznowej wiedzy ekonomicznej:
Jak znaleźć pomysł na biznes? Jaką funkcję ma przedsiębiorca? Co oznaczają osiągnięcia przedsiębiorstw? Co musimy wiedzieć o organizacji przedsiębiorstw? Jak przygotować
reklamę?
Oznaca to, że od uczniów nie oczekuje się wiedzy cząstkowej, lecz takiej, która przyczyni się do rozwiązania założonych
problemów.

nymi tematami są przede wszystkim: zapotrzebowanie, popyt
i ograniczoność zasobów tak jak uproszczone modele gospodarki rynkowej czy podstawy praw konsumenta.
Uczniowie zaangażowani w założenie i prowadzenie firmy
uczniowskiej, którzy zdecydowali się na udostępnianie klientom danego produktu czy świadczenia, wcześniej czy później
będą musieli zastanowić się czy:
 Istnieje rynek zbytu na ich produkt / świadczenie?
 Czy jest zapotrzebowanie, a więc popyt na dany produkt / na
dane świadczenie?
 Jakie kwestie prawne powinny być wyjaśnione w trybie natychmiastowym? (jakiej gwarancji udzielimy na produkt?
Czy konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli firma sprzedaje produkty/świadczenia osobom
trzecim?)
Dzięki pracy w firme uczniowskiej można zapoznać się
w ramach realizacji tematu Przedsiębiorstwa z następującymi
zagadnieniami:
 formy prawne,
 finansowanie,
 zapotrzebowanie na kapitał,
 status przedsiębiorstwa,
 stosunki pracy,
 główne funkcje przedsiębiorstwa oraz
 zarządzanie.
Państwo jako podmiot polityki gospodarczej (bank centralny, ekonomiczne grupy interesów, ...) wpływają na przedsiębiorstwa przez kształtowanie ram instytucjonalnych. Dlatego
również ten temat powinien być zgłębiony w kontekście działań firm uczniowskich.
W obszarze tematycznym Zagranica możliwe jest natomiast pogłębienie wiedzy w tym zakresie poprzez nawiązanie
kooperacji z firmą uczniowską, działającą za granicą. Wtedy
aktualności nabiorą takie tematy jak:
 globalizacja,
 praca w Unii Europejskiej,
 bariery.

7. Firmy uczniowskie na zajęciach
szkolnych

Również zajęcia o tematyce ekonomicznej czerpią korzyści
z włączenia do nich uczniów pracujących w firmach uczniowskich: z jednej strony mogą oni przytaczać przykłady z praktyki, a z drugiej nauczyciel może osadzać zebrane przez nich
doświadczenia w szerszych kontekstach.

Firma uczniowska stwarza wielopłaszczyznowe możliwości merytorycznego powiązania jej działalności z lekcjami ekonomii, przede wszystkim w zakresie realizacji tematu
Przedsiębiorstwa. Uczniowie zakładający firmę uczniowską
muszą znaleźć realistyczne odpowiedzi na takie pytania jak:
 Jakie zadania spełnia przedsiębiorstwo?
 Jakie cele są celem jego działalności?
 Jak zorganizowane są przedsiębiorstwa?
 Jak reklamować produkty i świadczenia?
 Jak analizować rynek?
Z drugiej strony uczniowie sprawdzają w praktyce jak
„funkcjonuje” wiedza zdobyta na zajęciach lekcyjnych. Firma
uczniowska jest więc bardzo dobrym polem treningowym, na
którym zdobywa się nową wiedzę ekonomiczną a wiedzę zdobytą wypróbowuje w praktyce. Umożliwia to lepsze przygotowanie się do życia zawodowego.
Na przykładzie obiegu gospodarczego można pokazać,
jakie tematy mogą być zgłębione za pomocą metody firmy
uczniowskiej:
W obszarze tematycznym Gospodarstwa domowe głów-
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Nauczanie przedsiębiorczości
w Polsce
Teoria i praktyka

Tadeusz Kucharuk

Abstract:
Teaching entrepreneurship in Poland. Theory and practice.
Entrepreneurship is a key factor of economic growth that improves the competitiveness of the economy. Sense of initiative
and entrepreneurship is classified by the European Parliament and the European Council to key competencies in teaching and
is understood as an individual’s ability to turn ideas into action. This article aims to analyze how the theoretical assumptions
contained in the documents and decisions are applied in a real education and the economy. We analyzed the core curriculum
on teaching: CSPE, Basics of Entrepreneurship and Economics in practice. There was made an attempt to answer the question
whether teachers involved in the teaching of entrepreneurship are essentially trained to carry out these activities? The results of
analysis and research indicate a lack of understanding of the essence of entrepreneurship both in the educational process as well
as in the economy managing. What is more, with the teaching of entrepreneurship deal , very often, people who have neither
the proper professional background nor business experience. Teaching entrepreneurship requires a different approach and other
methods. Entrepreneurship, like playing an instrument, can not be taught by providing only with theoretical knowledge. To be
successful in teaching entrepreneuership, teachers need to have more contact with the real economy.
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E

uropejska Karta Małych Przedsiębiorstw przyjęta przez państwa członkowskie na spotkaniu Rady
Europejskiej w Feira 19-20 czerwca 2000 r. uznała
przedsiębiorczość za wartościową i produktywną
umiejętność życiową na wszystkich szczeblach odpowiedzialności. Karta ta nazywana jest kamieniem węgielnym polityki przedsiębiorczości Komisji Europejskiej. Uznano w niej
jednocześnie, że podstawą gospodarki europejskiej są małe
przedsiębiorstwa, które stanowią 99 % przedsiębiorstw i są
głównym źródłem miejsc pracy, innowacji i tworzenia dobrobytu (Liihanen). Ekonomiści zajmujący się problematyką
przedsiębiorczości wskazują na jej ważną rolę w rozwoju gospodarczym. „Przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem
wzrostu gospodarczego, poprawy konkurencyjności gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu dobrobytu
społeczności lokalnych i regionalnych. Jest ona immanentnie
związana z kreowaniem nowego: zakładaniem nowych firm,
rozwijaniem nowej działalności, tworzeniem nowych zasobów, rynków technologii, produktów i usług, procesów i transakcji prowadzących do zwiększenia wartości.” (Lichniak
2011, s.11). „A. Marshall uznał przedsiębiorczość za czwarty
czynnik produkcji”. (Oleksyn 2010, s. 76). „Według T. Listwana przedsiębiorcze działanie jest związane przede wszystkim
z inicjowaniem projektów, twórczym rozwiązaniem problemów, podejmowaniem ryzyka.” (Oleksyn 2010, s. 76) W ekonomii klasycznej przedsiębiorczość to działanie przedsiębiorcy. Dopiero później zaczęto wskazywać na przedsiębiorczość
wewnątrz przedsiębiorstwa, na zachowanie przedsiębiorcze
kadry zarządzającej, a nawet pracowników. Na tę przedsiębiorczość wskazywał także J. Schumpeter. (Jamka 2012, s. 33)
Jedną z cech charakterystycznych dla przemian ustrojowych i gospodarczych na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce, było wyzwolenie, a raczej wybuch inicjatywy obywatelskiej zmaterializowanej w masowo powstających firmach. Ta masowa
wręcz demonstracja przedsiębiorczości została wyzwolona
przez uregulowania prawne i praktykę gospodarczą. Mówiąc
o polityce gospodarczej mam na myśli podejście: „co nie
jest zabronione, jest dozwolone”. Mówiąc o uregulowaniach
prawnych mam na myśli ustawę o działalności gospodarczej
z 23 grudnia 1988 r. (Dz. U, nr 41 poz. 324), nazywaną potocznie ustawą Wilczka i Rakowskiego. Na przestrzeni kilkunastu lat zanotowano niespotykaną wcześniej dynamikę wzrostu liczby firm rejestrowanych przez osoby fizyczne. W 1988
liczba małych prywatnych firm w Polsce wynosiła 624, 4
tys. a w 2004 r. (roku wejścia Polski do UE) już 2 557 tys.
(Kamińska 2006, s.57) W ciągu dekady lat 90-tych ubiegłego
wieku zmieniła się struktura gospodarki. Zarejestrowanie kilku milionów małych i mikro firm prowadzonych przez osoby
fizyczne stworzyło zapotrzebowanie na nauczanie przedmiotu
„przedsiębiorczość”.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie
uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), ustanawia osiem
kompetencji kluczowych.
Są to:
1. porozumienie się w języku ojczystym,
2. porozumienie się w językach obcych,
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo – techniczne,
4. kompetencje informatyczne,
5. umiejętność uczenia się,
6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
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7. inicjatywność i przedsiębiorczość,
8. świadomość i ekspresja kulturowa.
Z definicji zawartej w tym dokumencie wynika, że inicjatywność i przedsiębiorczość rozumiana jest jako zdolność
osoby do wcielania pomysłów w czyn. Do realizacji pomysłu potrzebna jest także innowacyjność, kreatywność a także
zdolność do podejmowania ryzyka. Potrzebna jest umiejętność
planowania przedsięwzięć. Kompetencja ta, aczkolwiek wymieniana jest dopiero w punkcie siódmym, ogniskuje w sobie
elementy pozostałych sześciu kompetencji. Do realizacji celów
nakreślonych w punkcie inicjatywność i przedsiębiorczość potrzebne są umiejętności i szeroka wiedza z różnych dziedzin.
Z formalnego punktu widzenia zalecenia te mają swoje odbicie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2012 r. , w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. 2012 r. poz. 977). Żeby
odpowiedzieć na pytanie, czy ta podstawa programowa jest
ukierunkowana na „zdolność osoby do wcielania pomysłu
w czyn” warto przeanalizować w/w podstawę programową.
W obecnie obowiązującej podstawie programowej problematyka nauczania przedsiębiorczości i podstaw ekonomii
występuje w III-cim (Gimnazjum) i IV-tym (liceum) etapie
edukacyjnym oraz w podstawie programowej dla szkół policealnych.
W III etapie edukacyjnym, problematyka dotycząca zagadnień gospodarczych i ekonomicznych zawarta jest w przedmiocie Wiedza o społeczeństwie. W szóstym punkcie celów
kształcenia (wymagania ogólne) zapisano: „rozumienie zasad
gospodarki rynkowej”. W rozwinięciu podtytułu zapisano:
„Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym; analizuje możliwość
dalszej nauki i kariery zawodowej.” Ta druga część zdania,
zdaniem autora niezbyt dobrze pasuje do podtytułu. Treść nauczania (wymagania szczegółowe) obejmują sześć tematów
i są to: praca i przedsiębiorczość, gospodarka rynkowa, gospodarstwo domowe, pieniądz i banki, gospodarstwo w skali państwa oraz przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Analizując bardziej szczegółowo tekst, czytamy, że uczeń: wyjaśnia,
przedstawia, podaje, charakteryzuje, wymienia, przygotowuje,
wyszukuje. Tylko przy temacie praca i przedsiębiorczość wpisano: „stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram,
ocena efektów). Realizacja cytowanych wyżej zapisów daje
uczniom minimalny zarys wiedzy o gospodarstwie i ekonomii
ale nie wywoła postaw przedsiębiorczych względnie szacunku
dla przedsiębiorców.
W IV etapie edukacyjnym (liceum) wiedzę z zakresu
przedsiębiorczości, gospodarki i ekonomii, uczniowie otrzymują w czasie zajęć z „podstaw przedsiębiorczości”. „Podstawy przedsiębiorczości” obejmują tylko zakres podstawowy,
przedmiotem uzupełniającym jest „ekonomia w praktyce”.
Cele kształcenia (wymagania ogólne) przedmiotu „podstawy
przedsiębiorczości” obejmują: komunikację i podejmowanie
decyzji, gospodarkę i przedsiębiorstwo, planowanie i kariera
zawodowa oraz zasady etyczne.
Treści nauczania ( wymagania szczegółowe) obejmują następujące tamaty:
1. człowiek przedsiębiorczy,
2. rynek,
3. Instytucje rynkowe, państwo, gospodarka,
4. przedsiębiorstwo,
5. rynek pracy.
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Również te treści nauczania tylko w niewielkim stopniu
dotyczą tych zagadnień, które mogłyby kształtować postawy
przedsiębiorczości, wywoływały chęć zostania przedsiębiorcą.
Ten zakres materiału daje dość dużą porcję wiedzy. Nie można jednak założyć, że będą wywoływały pęd do innowacyjności, kreatywność czy też, że będą zachęcały do podejmowania
ryzyka lub spowodują odkrycie lub wzmocnienie tych cech
lub dążeń u uczniów. Przedmiot uzupełniający „Ekonomia
w praktyce” jako cel kształcenia, zakłada „nabycie umiejętności przeprowadzenia kompetentnej realizacji przedsięwzięcia:
od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go aż do
analizy efektów.” Treści nauczania (wymagania szczegółowe)
obejmują: „planowanie przedsięwzięcia uczniowskiego o charakterze ekonomicznym, analizę rynku, organizację przedsięwzięcia i ocenę efektów działań.” W tym przypadku stworzona
jest możliwość prowadzenia np. firmy uczniowskiej. Dopiero
w tym momencie uczniowie mogą nabywać wiedzę i umiejętności uczestnicząc w namiastce firmy lub brać udział w grze
symulacyjnej. Należy jednak przypomnieć, że „Ekonomia
w praktyce” jest przedmiotem uzupełniającym. Większą ilość
treści programowych wywołujących zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej zawarto w podstawie
programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” dla
szkół policealnych.
Cele edukacyjne zakładają między innymi: „rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej. Poznanie podstawowych zasad podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach.”
W zadaniach szkoły przewidziano: „pomoc w rozwijaniu
u uczniów umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia oraz indywidualnych zainteresowań prowadzeniem działalności gospodarczej. Tworzenie sprzyjającej atmosfery dla
współpracy szkoły z przedstawicielami życia gospodarczego
w regionie.” W tym przypadku widać dość dużą zbieżność
z pojmowaniem pojęcia przedsiębiorstwo i inicjatywność z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady. Pogram nauczania nie decyduje jednak o efektach nauczania. Te zależą zaś
nie tylko od postawy uczących się, ale także od umiejętności
uczących, nastawienia środowiska, klimatu społecznego, politycznego. Nie wnikając we wszystkie te aspekty, autor podjął
próbę przeanalizowania jednego z w/w elementów, a mianowicie przygotowania teoretycznego i praktycznego nauczycieli
przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. Z uwagi na brak
informacji w dostępnych źródłach, autor zwrócił się do Głównego Urzędu Statystycznego w Lublinie i do biura prasowego
MEN. Pytanie brzmiało: „Jakie wykształcenie (ukończone kierunki studiów – procentowo) posiadają nauczyciele następujących przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych:
a) Podstawy przedsiębiorczości,
b) Ekonomia w praktyce.

Jaki odsetek tych nauczycieli
ma doświadczenie biznesowe?

MEN mimo upływu trzech miesięcy, (do opublikowania
artykułu) nie udzielił żadnej odpowiedzi, natomiast GUS wyjaśnił, że nie dysponuje takimi danymi.
Wyżej przedstawione pytanie wynikało z faktu, iż autor
uczestnicząc przez kilka lat w różnego rodzaju „targach edukacji i pracy”, próbował zbadać tę kwestię prowadząc rozmowy
z nauczycielami uczestniczącymi w tych targach. Na odbytych
Ponad 50 rozmów tylko w jednym przypadku nauczycielka
nauczająca przedmiotu przedsiębiorczości ukończyła mar-
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keting i zarządzanie i w jednym przypadku, członek rodziny
(mąż nauczycielki) prowadził własną firmę. Nie stwierdziłem
ani jednego przypadku, żeby nauczyciel „Podstaw przedsiębiorczości” lub „Ekonomii w praktyce” miał doświadczenie
biznesowe. Pięćdziesiąt przypadków to oczywiście za mała
próba do wyciągnięcia daleko idących wniosków, ale mimo
wszystko wywołują one niepokój, że nauczaniem tych przedmiotów zajmują się osoby niekoniecznie dobrze przygotowane, biorąc pod uwagę solidność przygotowania teoretycznego
i doświadczenie praktyczne. Z informacji uzyskanych w czasie
rozmów sondażowych wynikało, że są to często nauczyciele
historii, geografii a nawet wychowania fizycznego. Podobnych
informacji dostarczył Raport z badań „Przedmiot – podstawy
przedsiębiorczości – oczami nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (Przedmiot podstawy przedsiębiorczości
oczami nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Raport z badań). Badaniem objęto 232 szkoły. Badania przeprowadzono w grudniu 2010 i I kwartale 2011 r. Z raportu wnikało, że aż 88,9% nauczycieli przedsiębiorczości naucza także
innych przedmiotów, takich jak: WOS, historia, przysposobienie obronne, chemia, matematyka, fizyka czy nawet muzyka.
Zapewne potraktowano by jako coś niewłaściwego, gdyby np.
gry na skrzypcach uczyła osoba, która nigdy na nich nie grała,
albo uczyła kierowców nigdy nie zasiadając za kierownicą samochodu. W przypadku Przedsiębiorczości, nauczaniem zajmują się osoby, które skupiają się na przekazywaniu wiedzy
podręcznikowej. Problem ten sygnalizowali już wcześniej M.
Kulikowski i M. Zielińska. Ich zdaniem braki w kadrze nauczycielskiej i jej niska motywacja do działania mogą być
przeszkodą przy wdrażaniu programów przedsiębiorczości.
Wyrazili pogląd, że „Podstawową barierą w nauczaniu przedsiębiorczości w Polsce jest brak odpowiednio przeszkolonej
kadry pedagogicznej. Dlatego jakość wykładanego przedmiotu
uzależniona jest wyłącznie od stopnia przygotowania, własnej
wiedzy o przedsiębiorczości i zaangażowania nauczycieli.”
(Brdulak, Kulikowski 2004, s. 254). A. Andrzejczak w podsumowaniu badań w Wielkopolsce, wskazuje że ok. 32% nauczycieli ukończyło Akademię Ekonomiczną, ocenia wysoko
kompetencje dydaktyczne nauczycieli, ale jednocześnie zaznacza, że: ‘nie do końca rozumieją oni specyfikę nauczanego przedmiotu (Andrzejczak 2008, s.86). Wielu edukatorów
sądzi, że tak jak uczy się pojęć, względnie zasad można nauczyć rozwiązywania problemów bez ćwiczeń praktycznych.
Przedsiębiorczości nie można uczyć teoretycznie. Edukacja
musi być nierozłącznie powiązana z praktyką gospodarczą.
To działanie, to praktyczne rozwiązywanie problemów kształtuje uczącego się. To praktyczne rozwiązywanie problemów
kształtuje zachowanie, myślenie, kulturę bycia, mentalność typową dla przedsiębiorcy. Studiowanie problematyki związanej
z przedsiębiorczością nie wpływa na rozwój przedsiębiorczości ” (Pakulska T. 2014 s. 80).
Niezrozumienie istoty przedsiębiorczości nie jest zjawiskiem występującym tylko w sferze edukacji. Zjawisko to
widoczne jest także w prawie gospodarczym stanowionym
przez organy państwa. Jaskrawym tego przykładem jest sposób zarządzania Wolnym Obszarem Celnym w Małaszewiczach. Rada Ministrów w marcu 1993 r. postanowiła, że tym
przedsięwzięciem gospodarczym, o dużym znaczeniu międzynarodowym, zarządzać będzie gmina wiejska Terespol.
Pomimo interpelacji poselskiej oraz wystąpienia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rząd nie znalazł czasu na naprawę
oczywistego błędu. Wyznaczanie na zarządzającego tego typu
przedsięwzięciem, gmin kłóci się za równo z ich ustawowymi
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zadaniami i funkcjami, jak też z praktycznymi możliwościami skutecznego zarządzania WOC. (Brdulak, Kucharuk, Piekarzewska 1996, s. 53). W ocenie czynników rządzących nie
ma żadnej różnicy między przedsiębiorcą a urzędnikiem. Takie
podejście nasiliło dysproporcje rozwojowe. Brak zrozumienia
dla istoty przedsiębiorczości i klimatu dla jej rozwoju powoduje różnicowanie tempa rozwoju poszczególnych regionów.
Właśnie województwo lubelskie (na terenie którego znajduje
się WOC Małaszewicze), w ocenie rządowego raportu Młodzi
2011 znalazło się w trudnej sytuacji (Szafraniec, 2011, s. 75).
Istniejący tam zastój gospodarczy utrzymuje wskaźniki efektywności zawodowej na bardzo niskim poziomie.
Edukacja ekonomiczna na obszarach opóźnionych w rozwoju gospodarczym, jak Lubelszczyzna ma szczególne znaczenie. Ważne jest to również dlatego, że województwo to
jest położone przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Brak
zrozumienia dla przedsiębiorczości, innowacyjności blokuje
rozwój gospodarczy, poszerzając jednocześnie szarą strefę, co
w pasie przygranicznym jest zjawiskiem przynoszącym duże
straty gospodarcze, nie tylko dla kraju ochraniającego granicę.
Każda inicjatywa mająca na celu poszerzenie wiedzy ekonomicznej, względnie wyzwalająca przedsiębiorczość, niezależnie od skali, jest na tym terenie szczególnie pożądana. Ośrodki
edukacyjne muszą jednak szukać większego oparcia w firmach
zarówno lokalnych jak i z poza regionu, a nawet kraju. Na tych
obszarach wsparcie zewnętrzne jest szczególnie cenne.
Tadeusz Kucharuk
Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej
RECTUS – WOC Sp. z o.o.
Dyrektor Studium Celnego
w Białej Podlaskiej
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Bariery w tworzeniu klastrów
gospodarczych w północnej
Lubelszczyźnie

J

uż w latach 90 ubiegłego stulecia Michael Porter stwierdził, że klastry jako „geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych
ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności,
technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców
usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga
tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych
miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki
narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej,
głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych” [M.E. Porter,
2]

TRANSPORT

Monika Kępka

Ważnym czynnikiem współpracy i kooperacji w klastrze
,oprócz konkurencji wewnętrznej przedsiębiorstw tworzących klaster, jest jednoczesna współpraca w tych obszarach.
Charakterystyczną cechą klastrów przemysłowych jest to, że
przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest
wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np.
wspólne prace badawczo-rozwojowe, wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne szkolenia, wspólny udział w zamówieniach publicznych poprzez konsorcja itp). Konkurencja
nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi
przedsiębiorstwami, a może stać się motorem ich rozwoju. To
zjawisko określa się w zarządzaniu słowem kooperencja (ang.
co-opetition, będące połączeniem słów cooperation i competition). Taka sytuacja jest możliwa, gdy koncentracja specyficz-
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nych w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie masę
krytyczną, przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem
i przyciąga dalsze zasoby. Przykładem takiego efektu jest Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych, w której rozwój
przemysłu technologii informatycznych przyciągnął i nadal
przyciąga najlepszych informatyków z całego świata, sprawiając, że przedsiębiorstwa informatyczne tam zlokalizowane coraz bardziej powiększają swoją przewagę wobec konkurencji.

międzyludzkich, w tym szczególnie gospodarczych. Ogranicza to w znaczny sposób ryzyko, co jest istotne zwłaszcza dla
niewielkich firm, o małych zasobach kapitałowych oraz słabej
sile nacisku na partnerów. Redukcja ryzyka pozwala ograniczyć koszty zarządzania nim. Rozwinięte klastry mogą funkcjonować przez dziesiątki lat, jednak nie ma żadnej gwarancji,
że klaster się rozwinie, ani też, że utrzyma on zdolność do konkurowania [M. Porter, 3]

Nizina Południowopodlaska utożsamiana jest przez stolicę województwa – Lublin z „nadbużańskimi łąkami, agrobiznesem, zdrową żywnością i parkami krajobrazowymi dla
turystów uprawiających „szkoły przetrwania”. Tymczasem
Południowe Podlasie, które już w swojej historii nowożytnej
było województwem, obok nieskażonego klimatu dysponuje
poważnymi, słabo uświadomionymi przez władze państwowe i wojewódzkie atutami rozwojowymi”, w tym również do
rozwoju klastrów gospodarczych [J. Brdulak, 1]. Ten główny
czynnik pociągnął za sobą szereg barier w rozwoju całego regionu i tym samym również w tworzeniu inicjatyw klastrowych.

2. Bariery w tworzeniu klastrów leżące
po stronie jednostki naukowo-badawczej.

1. Bariery tworzenia inicjatyw klastrowych leżące po stronie przedsiębiorców.
Podmioty gospodarcze mające swoją siedzibę na północy Lubelszczyzny niechętnie uczestniczyły w szkoleniach
i spotkaniach dotyczących tworzenia klastrów oraz powiązań
kooperacyjnych organizowanych przez różne instytucje otoczenia biznesu lub podmioty komercyjne w ramach szkoleń
dofinansowanych ze środków UE. Dane pochodzące z firmy
DGA SA, podmiotu realizującego cykle szkoleń w projektach
„Program szkoleń promujących clustering” i „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” mówią, iż na 100 przesłanych ofert szkoleniowych do podmiotów mających swoją
siedzibę w powiatach północnej Lubelszczyzny, w których
zawarte były korzyści z uczestnictwa w klastrze lub powiązaniu kooperacyjnym, w szkoleniach uczestniczyła jedna firma działająca w sektorze transportu i logistyki. Świadczyć to
może o niskim poziomie otwartości na zmiany w podejściu do
biznesu, bardzo silnym indywidualizmie i niechęci do współpracy z podmiotami w regionie oraz ostrej walce konkurencyjnej, głównie ceną.
W sieć powiązań klastra poza przedsiębiorstwami włączone są również inne instytucje i organizacje, takie jak ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe czy organizacje
prywatne. Wyzwala to znaczny potencjał innowacyjny takiej
formy organizacyjno-przestrzennej przemysłu. Wzajemne powiązania poszczególnych podmiotów mają często charakter
nieformalny i w części bazują na dużej rotacji kadr wewnątrz
klastra.
Efekt synergiczny klastra przemysłowego polega przede
wszystkim na:
• dyfuzji know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra,
• zwiększeniu produktywności w ramach klastra poprzez
skupienie zasobów,
• otwartości na innowacje i zdolności ich absorpcji,
• przyciąganiu nowych zasobów i przedsiębiorstw.
Efekty synergiczne związane są także ściśle z zaufaniem
społecznym lub wręcz kapitałem społecznym. Rozwinięte otoczenie społeczne sprzyja atmosferze zaufania w kontaktach

W Białej Podlaskiej funkcjonuje ośrodek naukowo-badawczy w postaci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im
Jana Pawła II. Uczelnia dzięki środkom z UE posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i ukierunkowana jest na kształcenie
studentów na wydziałach :
• Nauk Ekonomicznych i Technicznych, w skład którego
wchodzą Katedra Nauk o Zarządzaniu, Katedra Nauk
Technicznych oraz Katedra Nauk o Środowisku;
• Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, w skład którego
wchodzą Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra
Zdrowia.
Powyższe kierunki doskonale wpisują się w priorytety całej UE zawartych w „Strategii Europa 2020”, których głównymi nurtami są:
• Unia Innowacji,
• Młodzież w drodze,
• Europejska Agenda Cyfrowa,
• Europa efektywnie korzystająca z zasobów,
• Polityka przemysłowe w erze globalizacji,
• Programy na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia,
• Europejski program walki z ubóstwem [Strategia, 4].
Ponadto kierunki kształcenia na uczelni wpisują się i tzw.
„inteligentne specjalizacje” Lubelszczyzny, do których należą:
- biogospodarka,
- usługi medyczne i prozdrowotne,
- informatyka i automatyka,
- energetyka niskoemisyjna.
Kierunki kształcenia uczelni wpisują się inteligentne
specjalizacje Lubelszczyzny, a ich uzupełnieniem powinny
stanowić inne szkoły, przede wszystkim zawodowe, które
umożliwiłyby praktyczne wdrażanie w życie produkcyjnych
specjalizacji rozwojowych. Uczelnia jako ośrodek naukowy
skupiała się dotychczas przede wszystkim na kształceniu młodych kadr, które po zdobyciu wykształcenia przeprowadzały
się do większych ośrodków (głownie Warszawa, Lublin)w celu
poszukiwania pracy. Analizując działania uczelni w aspekcie
współpracy z przedsiębiorcami były one niezadowalające.
Północna Lubelszczyzna mając potencjał w rozwoju wpisujący się w inteligentne specjalizacje regionalne i posiadając jednostkę naukową winna zdecydowanie bardziej wykorzystać
ten potencjał. Jednym z rozwiązań może być uruchomienie na
uczelni Centrum Innowacji i Transferu Technologii dla MSP
i Klastrów. Nowa perspektywa UE zapewnia finansowanie takiego ośrodka o wysokim potencjale rozwojowym, a region
bezsprzecznie takowy posiada.
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3. Bariery w tworzeniu klastrów leżące
po stronie Instytucji Otoczenia Biznesu
Kolejną bariera w tworzeniu klastrów w regionie jest słabe
zaangażowanie lokalnych Instytucji Otoczenia Biznesu w proces popularyzacji idei Klastrów i powiązań kooperacyjnych.
Czynnikiem koniecznym jest posiadanie wykształconych
i znających zasady tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych
charyzmatycznych Liderów, którzy potrafić będą przełamać
bariery mentalne przedsiębiorców, potrafią być mentorami
i mediatorami w sporach, znają zasady ekonomii oraz umieją zarządzać projektami, w tym projektami innowacyjnymi.
Aktywny IOB, sprawny i skuteczny menadżer to niezbędne
czynniki do przełamywania barier w tworzeniu Klastrów na
Południowym Podlasiu. Inspiracją może być liczba polskich
klastrów zawartych w Mapie Klastrów w Polsce.

4. Rola i bariery w tworzeniu inicjatyw klastrowych leżące po stronie
samorządu terytorialnego.
Niebagatelną rolę w tworzeniu inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyjnych oprócz Instytucji Otoczenia Biznesu,
zwłaszcza w początkowym, zalążkowym okresie mają jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza Urzędy Marszałkowskie, Starostwa powiatowe, Urzędy miast i gmin. Rozwój
klastrów wymaga zaangażowania nie tylko władz z poziomu
centralnego, ale również władz samorządowych. Nie chodzi
tylko o instrumenty stricte finansowe skierowane do podmiotów klastra, ale także o ukierunkowanie i dostosowanie do
potrzeb klastra bezpośrednich działań realizowanych przez
administrację lokalną. Praktyka wskazuje, że wsparcie dla klastrów na poziomie regionalnym ma głównie charakter finansowania projektów zgłoszonych i realizowanych przez podmioty działające w klastrach. Tymczasem wielu animatorów
klastrów wskazywało, że oczekuje od administracji publicznej
wsparcia pozafinansowego dotyczącego m.in. budowy istotnej
infrastruktury, promocji klastra, ukierunkowania systemu edukacyjnego na specjalizację klastra.
Idea klasteringu i proces tworzenia oraz rozwoju struktur
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klastrowych natrafiły na południowym Podlasiu na szereg barier. Chyba najistotniejszą z nich jest system władz oraz sposób
traktowanie potrzeb rozwojowych Lubelszczyzny przez stolicę województwa – Lublin, która bardzo często koncentruje się
na swoich, metropolitarnych problemach, a region Północnej
Lubelszczyzny traktowany jest dość marginalnie, co z kolei
wpływa na niedostatek wzajemnego zaufania, który utrudnia
rzeczywistą partnerską współpracę regionalnych podmiotów.
Pomimo iż promocja idei klasteringu na południowym Podlasiu posiada istotną wartość, to nadal idea ta nie jest do końca
zrozumiana i dobrze poznana. Oczekiwanym etapem adaptacji
inicjatyw klastrowych biorąc pod uwagę rozwój regionu powinna być realizacja projektów inwestycyjnych, a także aspekt
tworzenia i wdrażania innowacji organizacyjnych, produktowych procesowych i marketingowych, które będą wpływać na
wzrost skali produkcji przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia,
zwiększenie jakości i konkurencyjności marek północnej Lubelszczyzny. Może to wpłynąć na ekspansję zarówno ponadregionalną jak i zagraniczną. Jednakże aby taki rozwój mógł
zaowocować w aktualnych uwarunkowaniach województwa
lubelskiego, potrzebni są obdarzeni autorytetem liderzy zachęcający do współpracy. Takimi liderami winny być samorządy
i czołowa władza regionu.
Monika Kępka
Właściciel Firmy MM Marketing
i Innowacje Sp. z o.o.
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Dlaczego zagraniczni inwestorzy
obawiają się wschodu Polski?

B

rak zainteresowania wschodem Polski jako obszarem inwestycyjnym może mieć wiele przyczyn
a te o podłożu kulturowym wydają się mieć istotne znaczenie. Wschód Polski licząc od linii Wisły
jest często uważany przez obcokrajowców jako część kultury
wschodu. Trudnej do zrozumienia, egzotycznej i odległej, która bardziej przywodzi na myśl kraje post radzieckie niż prężnie
rozwijający się kraj środkowoeuropejski. Jakkolwiek dalece
mija się to z rzeczywistością problem przybrał formę stereotypu i stawia w negatywnym świetle obiektywne przesłanki.
Lęk przed nieznanym. Prowadzenie działalności na ob-

Krzysztof Skotarek

szarach zaliczanych do odmiennego kręgu kulturowego, jest
uważane za trudniejsze i bardziej kosztochłonne. Odmienność
nasilona niepochlebnym stereotypem staje się barierą, która skutecznie blokuje napływ szerokiego strumienia kapitału
i przekierowuje jego strumień na inne obszary. Czy zatem region, który niesłusznie budzi mieszane odczucia wśród inwestorów jest skazany na degradację? Niekoniecznie, ponieważ
istnieją metody obalania stereotypów jakkolwiek głęboko nie
byłyby zakorzenione. Jedną z metod przezwyciężenia takiej
kulturowej bariery jest praca u podstaw, mająca na celu udowodnienie przynależności do tego samego kręgu kulturowego
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z którego pochodzi kapitał. Ogólnopolska polityka zagraniczna jest skierowana na współpracę z krajami z zachodniego kręgu kulturowego, przez co ewentualne dążenia do zacieśniania
współpracy z którymkolwiek z pozostałych wydają się być
zdecydowanie trudniejsze lub nawet bezcelowe.
Wyrwanie się z obcego kręgu kulturowego jest zadaniem
wieloletnim i wymagającym konsekwentnego działania. Wysiłki powinny zostać skierowane z jednej strony na dalsze
ujednolicanie norm społecznych i kulturowych ale nawet
ważniejsze jest pokazanie stanu faktycznego w zestawieniu ze
wszystkimi zaletami i silnymi stronami.
Walka ze stereotypami jest trudna, ale przyjmując właściwą strategię długoterminową można doprowadzić nawet do ich
odwrócenia. Warto się tutaj posłużyć przykładem Japonii albo
Niemiec. W pierwszym przypadku, w latach powojennych wyroby japońskie były postrzegane jako mało innowacyjne i słabe jakościowo, podczas kiedy dzisiaj są kojarzone z najwyższą
jakością i zaawansowaniem technologicznym. Przykład Niemiec obrazuje w jaki sposób stosując konsekwentną politykę
można odwrócić stereotyp najeźdźcy i agresora tak, aby być
postrzeganym jako solidny i stabilny partner polityczny i ekonomiczny, który ze swoją silną gospodarką staje się gwarantem
stabilności Europy. Dziś nikt nie wyobraża sobie zjednoczonej Europy bez silnej gospodarki niemieckiej. Na pochwałę
zasługuje również otwartość kulturowa naszych zachodnich
sąsiadów. W obydwu wymienionych przykładach stereotyp
został nie tylko obalony, ale też odwrócony. Dziś stereotypy
dotyczące obydwu tych krajów są dokładnie przeciwne niż 60
czy 50 lat wcześniej.
W obydwu przypadkach przemiany nie były natychmiastowe a kraje podejmowały wzmożone wysiłki przez przeszło
trzy dekady i nadal trzymają się wcześniej obranego kursu. Nie
da się też ukryć, że kierunek był słuszny a zrujnowane przegraną wojną gospodarki zostały dzięki temu wywindowane do
roli potęg światowych.
Opisane stereotypy dotyczące obszaru na wchód od Wisły są dodatkowo utrwalane i potęgowane przez niedomagania infrastruktury, w tym przede wszystkim komunikacyjnej.
Przedstawiciele zamożnych społeczeństw są przyzwyczajeni
do określonych standardów i atutem mogłoby by się okazać
zaoferowanie im infrastruktury o podobnej jakości jak w Europie zachodniej. Niewątpliwie prowadzenie rozproszonej terytorialnie działalności gospodarczej wiąże się z częstym podróżowaniem, które już samo w sobie jest postrzegane jako
niedogodność. Jeżeli region oferuje jedynie drogi lokalne
a odległości od portów lotniczych czy dworców kolejowych
są znaczące to automatycznie taki obszar traci na atrakcyjności. Komfort i bezpieczeństwo podróżowania z perspektywy
lokalnej mogą się wydawać nieznaczną tylko niedogodnością,
jednak z perspektywy osoby planującej podróż z drugiego
końca Europy i dysponującej między innymi mapą drogową
i bagażem stereotypów problem urasta i zaczyna przyjmować
decydujące znaczenie.
Jeszcze istotniejsze znaczenie dla biznesu ma transport lotniczy, który jest najpowszechniejszą formą przemieszczania
się na długie dystanse. O ile liczba lotnisk w Polsce jest zadowalająca (nie wliczając Polski Północno-Wschodniej) to zauważyć można istotne braki w infrastrukturze towarzyszącej.
Niewyobrażalnym jest wybudowanie portu lotniczego w każdym z byłych miast wojewódzkich, jednak siatka połączeń
obsługiwanych przez szybką kolej powinna zapewnić dojazd
z lotniska do wszystkich ważniejszych ośrodków miejskich
w czasie nie dłuższym niż jedna godzina.
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Należy pamiętać, że przyciągniecie kapitałochłonnych inwestycji najczęściej wymaga przyzwoitego standardu infrastruktury i wysokiej jakości usług. Na obszarach aspirujących
do miana atrakcyjnych inwestycyjnie nie może zabraknąć
odpowiedniej klasy hoteli, lokali gastronomicznych i usług
przewozowych. Jakość tych elementów jest wizytówką regionu a ewentualne problemy w hotelu, restauracji czy taksówce
będą powodowały rzucały negatywne światło na cały obszar.
Elementem niewidocznym z perspektywy lokalnej są miejscowe układy, przejawiające się nieufnością wobec obcych.
W małych społecznościach szczególnie silne potrafią być
więzy pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami władzy lokalnej. Sytuacja niejasnego uprzywilejowania dla części
uczestników gry rynkowej jest niekomfortowa z perspektywy
każdego inwestora, nawet gdy w rzeczywistości wszystko odbywa się bez zarzutów. Pewność i stabilność to jedne z najistotniejszych obok spodziewanego zysku elementy decyzji
dotyczącej ulokowania inwestycji, dlatego stworzenie jasnych
i transparentnych zasad funkcjonowania jest niezbędnym elementem który zapewnia przewagę regionu w walce o inwestora. Aby to osiągnąć, należy stworzyć i pokazać dobrze działające procedury, systemy kontroli, sprawozdawczości. Wysoki
poziom centralizacji władzy oraz ograniczona do niezbędnego
minimum suwerenność lokalnych urzędników są rozpatrywane przez inwestorów zagranicznych jako atut.
Należy wspomnieć, że często inwestycje są rozpatrywane
nie tylko pod względem bezpieczeństwa i przewidywanej stopy zwrotu. Osoby podejmujące decyzje o ulokowaniu kapitału dbają w równej mierze o swój komfort i poziom rozrywki,
którą dana lokalizacja będzie w stanie zapewnić. Stawiając się
w roli inwestora łatwo sobie wyobrazić, że dwa regiony o podobnych parametrach inwestycyjnych będą w drugiej kolejności rozpatrywane pod kątem dostępu do obiektów kultury,
miejsc rozrywki czy obszarów rekreacyjnych. O ile tych ostatnich na wschodzie Polski nie brakuje, to inwestycja w pozostałe rodzaje ośrodków rozrywki mogą się okazać warte poniesionych nakładów. Wysokiej klasy kadra zarządzająca oczekuje
infrastruktury na najwyższym poziomie także dla swoich rodzin. Możliwość nauki dla dzieci w prywatnych szkołach, zapewniających szeroką ofertę dydaktyczną i szeroki wachlarz
języków obcych. Rangę regionu podnoszą także cykliczne wydarzenia kulturalne albo sportowe. Organizowanie koncertów
i festiwali może przynieść znacznie lepszy efekt marketingowy niż celowo przeprowadzona kampania reklamowa. Dzięki
takim wydarzeniom miasta czy regiony zaczynają się kojarzyć
z centrami kultury a co za tym idzie miejscami atrakcyjnymi
również jako destynacja podróży.
Istotnym problemem może być znaczne rozproszenie
większych skupisk ludności. Przy słabo rozwiniętej komunikacji mało realne wydaje się być równomierny i trwały rozwój całego wschodu Polski. Bardziej realny wydaje się rozwój oparty na 3 lub 4 średniej wielkości aglomeracjach, które
będą korzystnie oddziaływały w swoim najbliższym otoczeniu. Każda z tych aglomeracji powinna się cechować prężnie
działającym i atrakcyjnym centrum oraz dobrze zagospodarowanymi i przygotowanymi terenami inwestycyjnymi, rekreacją, oświatą. Oczywisty jest też fakt, że duże ośrodki miejskie o wysokiej koncentracji ludności są bardziej atrakcyjne
pod względem inwestycyjnym od wielu silnie rozproszonych,
mniejszych miejscowości.
Skrajne poglądy i radykalizmy są elementem, który powoduje zakorzenianie stereotypów dotyczących danego obszaru.
Wszelkie nawet najmniejsze przejawy nienawiści czy dys-
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kryminacji na tle narodowym są chętnie relacjonowane przez
media na całym świecie i powodują dewaluacje regionu jako
nieprzyjaznego i niegościnnego. Jeżeli wstępne rozpoznanie
wykaże sygnały istniejących zagrożeń większość potencjalnych inwestorów w trosce o swój komfort i bezpieczeństwo
straci wszelkie zainteresowanie obecnością na takim obszarze.
Przykład mogą tu stanowić dwa miasta z południa Francji –
Marsylia i Nicea. Marsylia jest postrzegana jako niebezpieczna i niegościnna. Występują tam konflikty na tle rasowym
i narodowościowym a przestępczość przekracza poziom notowany na sąsiednich obszarach. Na drugim biegunie znajduje
się Nicea, która znacznie lepiej radzi sobie z opisanymi problemami i dzięki temu jest miejscem znacznie chętniej wybieranym przez inwestorów niż sąsiednia Marsylia. Przytoczony
przykład pokazuje, że warto konsekwentnie pilnować porządku, dbać o jak najlepsze postrzeganie regionu i budować jego
spójny wizerunek za pomocą dostępnych narządzi PR. Należy
także zwrócić uwagę na przyczyny stojące u podstaw samego
problemu i sukcesywnie poprawiać edukację osób przejawiających agresję na tle rasowym czy narodowym.
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie przedsięwzięć zagranicznych chętnie korzystają ze wsparcia instytucjonalnego
na przykład na poziomie dyplomatycznym. W niektórych miastach funkcję taką starają się pełnić prężniej działające konsulaty. Funkcja organizatora czy koordynatora działań, który
potrafi wesprzeć w przy stawianiu pierwszych, niepewnych
kroków na obcym terenie jest nieoceniona z punktu widzenia
zarządzających projektem. Pomoc taka może dotyczyć zarówno wskazania właściwego miejsca, wyboru odpowiednich
kontrahentów czy pomocy w zorganizowaniu wizyty. Z pozoru błahe czynności w oczach zagranicznego inwestora często
urastają do rangi znacznego problemu i stają się obiektywną
przeszkodą w przebiegu procesu inwestycyjnego. Organizacja
w randze instytucji państwowej, która dysponuje szeroką wiedzą geograficzną, prawną czy księgową, bazą sprawdzonych
kontrahentów oraz wsparciem lingwistycznym mogłaby się
okazać znaczącą przewagą konkurencyjną regionu.
Na koniec warto zaznaczyć, że kraj taki jak Polska jest rozpatrywany jako destynacja nadal dosyć egzotyczna. Poprzedni
ustrój nadal budzi wśród inwestorów grozę i nieufność. Bardziej doświadczeni mają na uwadze także obecny poziom roz-
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woju Polski, który charakteryzuje między innymi nadal istotnie
wysoki „głód” posiadania. Postawa, która jest nim powodowana przejawia się chęcią zrobienia szybkiego, zyskownego interesu zamiast długofalowej współpracy o silnych podstawach,
która niekiedy długo karze czekać na pierwsze zyski. Płytkie
i krótkotrwałe kontakty handlowe, które dla zagranicznego
partnera kończą się jednorazowym i trudno przewidywalnym
zyskiem nie zachęcają do podejmowania dalszej współpracy.
W kraju rozpatrywanym jako egzotyczny inwestor będzie
zainteresowany ulokowaniem niewielkiej ilości kapitału i tylko w takim miejscu, które będzie przez niego ocenione najwyżej. Przy takim kryterium obszarom położonym na wschód
od Wisły trudno będzie zwyciężyć z Warszawą, Krakowem,
Poznaniem czy Wrocławiem, które są ośrodkami najliczniejszymi, o wysokiej koncentracji ludności i talentów. W tym
przypadku działa także psychologia tłumu, która podpowiada,
że jeśli pozostali inwestują właśnie tutaj to musi oznaczać, że
to jest właśnie najlepsze miejsce do ulokowania kapitału. Dopóki pozostałe obszary nie przedstawią istotnych dowodów na
to, że są równie dobre, godne zaufania i stabilne to taki stan
rzeczy będzie rodzajem samospełniającej się przepowiedni
i będzie prowadził do pogłębiania się podziałów.
Aby ostatecznie rozprawić się ze stereotypami dotyczącymi wschodu oraz zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku
obszarów inwestycyjnych należy zadbać także o szeroko rozumianą stabilność. Im bardziej dany obszar jest przewidywalny pod względem politycznym, gospodarczym, kulturowym
tym większą wartość przedstawia dla inwestorów. Stabilność
może się odnosić także do postaw prezentowanych przez firmy
i przedsiębiorstwa, które przedkładają długofalową współpracę ponad szybki zysk. Jeżeli taka stabilność jest wsparta dodatkowo infrastrukturą i bazą usług na wysokim poziomie to
sukces wydaje się nieunikniony.
Krzysztof Skotarek
Przedsiębiorca, właściciel firmy KS Research, wspierającej fundusze inwestycyjne
w wyborze i badaniu lokalizacji przeznaczonych pod inwestycje.

Rozwój przedsiębiorstw przetwórstwa
produktów zwierzęcych w województwach
podlaskim i lubelskim na przykładzie
rozwoju firmy ZM „Łuniewscy”

O

statnie lata są dla polskiego rolnictwa i nieodzownie związanego z nim krajowego przemysłu rolno
– spożywczego okresem ożywienia i intensywnego wzrostu. Zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej przez Polska Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych diagnozie przedsiębiorstwa sektora spożywczego

Dominik Nojszewski

odpowiadają za piątą część produkcji przemysłowej Polski,
a nasz kraj plasuje się na ósmym miejscu w rankingu eksporterów żywności w Unii Europejskiej z dużym potencjałem
dalszego wzrostu produkcji, szczególnie produkcji żywności
ekologicznej [2, s. 3]. Do intensywnego wzrostu aktywności
przedsiębiorstw branży spożywczej przyczyniła się integracja
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ze strukturami europejskimi. Pomimo wysokich kosztów, jakie musiały ponieść polskie firmy w celu przystosowania do
wymogów unijnych, otwarcie chłonnego, zróżnicowanego
i dużego rynku zbytu pozwoliło na ich rozwój i wynagrodziły poniesione nakłady. Obecnie konkurencyjność przedsiębiorstw tego sektora zależy przede wszystkim od spełnienia
wymagań klientów i utrzymania pozycji na rynkach zbytu
oraz od umiejętności dostosowania się do przepisów krajowych i europejskich regulujących sektor spożywczy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Czynnikami wpływającymi
korzystnie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Polski na
rynku spożywczym, na co zwracają uwagę autorzy opracowania Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności,
mogą być m.in.: korzystniejsze warunki naturalne, dogodniejsza lokalizacja względem rynków zaopatrzenia i zbytu oraz
stosowanie efektywniejszych i bardziej innowacyjnych technologii [1, s. 8]. Właśnie te trzy wymienione elementy pojawiają się w strategiach rozwoju analizowanych województw,
które z racji położenia, czynników klimatycznych, ukształtowania terenu, rolniczych tradycji jako jeden z celów swego
dalszego rozwoju obrały rozwój rolnictwa i przemysłu z nim
związanego. U podstaw strategii obydwu województw leży
zasada inteligentnej specjalizacji (smart specialisation), która
zakłada budowę specyficznych przewag regionu, w oparciu
o jego potencjał wewnętrzny. I tak w strategii rozwoju regionu
lubelskiego czytamy o selektywnym wspieraniu (finansowym,
organizacyjnym i instytucjonalnym) badań naukowych i rozwojowych w celu zwiększenia potencjału regionalnej gospodarki. Jednym z czterech celów strategicznych regionu jest:
restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, na
który składa się pięć celów operacyjnych: poprawa warunków
dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw,
rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego, wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw
współpracy rolników i mieszkańców wsi, wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
na obszarach wiejskich oraz wyposażenie obszarów wiejskich
w infrastrukturę transportową, komunalną, energetyczną [4, s.
54-59]. Natomiast województwo podlaskie opiera swój dalszy
rozwój m.in. na wykorzystaniu korzystnych uwarunkowań do
produkcji rolniczej (głównie mleka i jego przetworów oraz
wysokiej jakości żywności), produkcji i usług o wyznaczniku
„ekologiczne i zielone” oraz na rozwoju produkcji i usług zorientowanych na wschodnich sąsiadów. Konkurencyjna gospodarka – tak sformułowano jeden z trzech celów strategicznych
województwa, który obejmuje swoim zasięgiem rozwój rolnictwa oraz przetwórstwa spożywczego. Składa się na niego
sześć celów operacyjnych: rozwój przedsiębiorczości, wzrost
innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw, rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, kapitał społeczny jako katalizator procesów rozwojowych, efektywne korzystanie z zasobów naturalnych oraz
nowoczesna infrastruktura sieciowa [5, s. 40-52].
Z uwagi na fakt, że sektor spożywczy obejmuje swoim
zasięgiem szeroki obszar działalności gospodarczej, począwszy od zakładów przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego (branża mięsna i mleczarska), poprzez przetwórstwo
produktów roślinnych (zakłady owocowo – warzywne oraz
zbożowe) po przetwórstwo wtórne (przemysł piekarniczy, cukierniczy) i produkcję używek (alkohole) na potrzeby niniejszego artykułu ograniczymy się do analizy jednego z wyżej
wymienionych działów, mianowicie przedsiębiorstw prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa produktów zwie-
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rzęcych. Przedsiębiorstwa z taką specjalizacją odpowiadają za
około 40% całej produkcji spożywczej (według danych COMTRADE za 2013 rok). Najnowsze dane GUS potwierdzają, że
prawie piąta część wyprodukowanego w Polsce mleka krowiego pochodzi z województwa podlaskiego, a oba województwa
dostarczają około 11% ogólnopolskiej produkcji żywca rzeźnego. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze powierzchniowej użytków rolnych w obydwu województwach. Pomimo, że
dostępne dane GUS na ten temat pochodzą z 2005 roku pokazują one wyraźnie, że 78% powierzchni gruntów użytkowych
województwa lubelskiego i 64% powierzchni województwa
podlaskiego stanowią grunty orne, natomiast łąki i pastwiska
stanowią odpowiednio 19% i 35%.

2013 rok

Produkcja mleka
krowiego
tyś. ton

Polska ogółem
Region wschodni

udział %

Produkcja żywca rzeźnego ogółem
Tony

udział %

12718

100,00

5205631

100,00

3683

28,96

828236

15,91

lubelskie

724

5,69

296106

5,69

podlaskie

2432

19,12

296928

5,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/.

Dostępność surowca sprawia, że ilość podmiotów gospodarczych wyspecjalizowanych w przetwórstwie produktów
pochodzenia zwierzęcego jest duża, a ich rozwój dynamiczny. Dodatkowo wsparcie lokalne, rządowe i unijne przyspiesza procesy modernizacji i dalszej specjalizacji zakładów.
Inwestycje w infrastrukturę lokalną, w tym budowę połączeń
drogowych i kolejowych pomiędzy głównymi ośrodkami regionalnymi i metropolitalnymi (Warszawa) oraz w technologie informacyjno – komunikacyjne dodatkowo przyspieszyłoby ten proces zapewniając lepszą komunikacją zaopatrzenia
i zbytu produktów gotowych. Poniższe zestawienie pokazuje
specjalizację i ilość przedsiębiorstw przetwórstwa produktów
pochodzenia zwierzęcego.
Liczba zakładów
Województwo Województwo
lubelskie
podlaskie
Rzeźnie
bydło i świnie

12

8

tylko bydło

8

10

tylko świnie

11

25

tylko drób

6

3

37

46

bydło, świnie i drób

9

9

bydło i świnie

23

35

świnie i drób

2

1

łącznie
Zakłady rozbioru

łącznie

tylko bydło

3

8

tylko świnie

9

8

tylko drób

9

10

55

71
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Zakłady przetwórstwa mięsa
bydło, świnie i drób

20

22

bydło i świnie

11

21

świnie i drób

2

1

tylko bydło

0

1

tylko świnie

4

8

tylko drób

1

1

łącznie

38

54

Zakłady przetwórstwa mleka
krowiego

20

20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl.

Silnym bodźcem do rozwoju branży były fundusze unijne
w ramach licznych programów pomocowych: SAPARD, PROW
2004 – 2006, PROW 2007 – 2013 oraz w trakcie wdrożenia
PROW 2014 – 2020. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że do końca grudnia 2013 roku
Agencja zrealizowała płatności w ramach programu PROW 2007
– 2013 w kwocie blisko 52,0 mld złotych, co daje Polsce pozycję lidera wykorzystania przyznanych funduszy pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Duża część tych środków trafiła do dwóch analizowanych województw: 9,55% całości środków w kwocie 4966,8 mln
złotych dla Lubelszczyzny (trzecie miejsce w skali kraju), natomiast 7,86% środków w kwocie 4088,1 mln złotych przypadło
województwu podlaskiemu (czwarte miejsce w skali kraju) [3, s.
52]. Na program PROW 2007 – 2013 składa się ogółem 23 działania, z czego 15 realizowanych jest przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ramach 4 strategicznych osi priorytetowych. Przedsiębiorstwa, spełniające kryteria dotyczące liczby
zatrudnionych (mniej niż 750 pracowników) i obrotu (nieprzekraczający pułap 200 mln EUR), prowadzące działalność w zakresie
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych mogą
starać się o unijną pomoc w ramach działania 123 – Zwiększenie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Działanie to zostało uruchomione 23.04.2008 roku i w ramach przeprowadzonych sześciu naborów według danych ARiMR na dzień
31.12.2013 zostało złożonych 3 518 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 10648,7 mln złotych, z czego Agencja zawarła ogółem 1499 umów z beneficjentami na kwotę 2991,8 mln
złotych. Dzięki działaniu 123 pomoc uzyskało 948 różnych beneficjentów, z czego po 34% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, 22% mikroprzedsiębiorstwa, 10% średnio-duże spełniające kryteria przyznania pomocy. Firmy te prowadziły działalność
głównie w zakresie przetwórstwa artykułów spożywczych (67%
beneficjentów), sprzedaży hurtowej (23%) oraz przetwórstwa artykułów niespożywczych (10%) [3, s. 59-60].
Jedną z firm korzystających z pomocy unijnej w ramach działania 123 są Zakłady Mięsne „Łuniewscy”. Firma zlokalizowana na południu województwa podlaskiego w powiecie wysokomazowieckim prowadzi działalność w zakresie uboju i rozbioru
mięsa wołowego. Działalność rozpoczęta w 1992 przez właściciela Eugeniusza Łuniewskiego jest z sukcesami kontynuowana
i rozwijana do dnia dzisiejszego. W ramach działania 123 firma
złożyła cztery wnioski o dofinansowanie, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i zakończyły się podpisaniem umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na łączną kwotę
16 mln złotych. Celem pozyskanej pomocy była m.in. poprawa
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warunków transportu (zarówno produktu gotowego, jak również
zwierząt skierowanych na ubój), produkcji i magazynowania oraz
stworzenie prawidłowych warunków sanitarno – higienicznych
i weterynaryjnych wszystkich procesów produkcyjnych zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. W ramach realizowanych
inwestycji przedsiębiorstwo przebudowało pomieszczenia produkcyjne, w tym hale produkcyjne i pomieszczenia magazynowe
produktu gotowego, zbudowało nowoczesny magazyn zwierząt,
chłodnię, mroźnię i budynek administracyjno – socjalny, z pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracowników produkcji,
poprawiło funkcjonowanie instalacji chłodniczej, poprzez zakup
nowoczesnych zestawów sprężarkowych, skraplaczy i chłodnic,
zmodernizowało linie produkcyjne zwiększając jednocześnie ich
wydajność i tryb pracy, zmodernizowało park maszynowy oraz
zakupiło nowoczesne środki transportu do przewozu produktów
gotowych i zwierząt. Ważnym elementem podjętych inwestycji
były działania podjęte w celu ochrony środowiska naturalnego.
Zakład zbudowała nowoczesną kotłownię wyposażoną w system
odzysku ciepła, zapewnił chłodzone i wyciszone pomieszczenia
na przechowywanie produktów ubocznych powstałych w trakcie
procesu produkcji oraz wybudował oczyszczalnię ścieków. Efektem podjętych inwestycji i zaangażowania pomocy unijnej jest
wzrost produkcji ze skali 720 jednostek ubojowych tygodniowo
w 2008 roku do 1200 jednostek w roku obecnym, a po zakończeniu
realizacji inwestycji związanych z ostatnim wnioskiem o dofinansowanie, który nastąpi w III kwartale bieżącego roku, planowane
moce produkcyjne osiągną poziom 1500 jednostek ubojowych tygodniowo. Jednocześnie przedsiębiorstwo regularnie zwiększało
zatrudnienie, z poziomu 28 zatrudnionych w przeliczeniu na pełne
etaty w 2008 roku, do poziomu 102 zatrudnionych w przeliczeniu
na pełne etaty (stan na styczeń 2015 roku). Inwestycje w poprawę jakości produkcji dały wymierne rezultaty w postaci uzyskanych certyfikatów zarządzania jakością (IFS i BRC) oraz spełniania specjalistycznych wymagań jednego z kluczowych klientów
firmy McDonald’s (certyfikaty SQMS i SWA). Potwierdzeniem
starań właściciela i zgranego zespołu jego współpracowników
jest baza stałych klientów z terenu Unii Europejskiej, w tym podmiotów krajowych oraz z półwyspu bałkańskiego zadowolonych
z oferowanych im produktów. Przedsiębiorstwo planuje dalsze inwestycje w poszerzenie gamy oferowanych produktów oraz w poprawę warunków środowiska pracy. Powyższy przykład pokazuje,
że inwestowanie w Polsce wschodniej nie tylko się opłaca, ale
również daje olbrzymie możliwości rozwoju i samorealizacji dla
właściciela / inwestora oraz jego współpracowników.
Dominik Nojszewski
Starszy specjalista do spraw handlu, członek
zarządu, przewodniczący zespołu do spraw
rozwoju i wdrażania standardów produkcji
w Zakładach Mięsnych „Łuniewscy”.
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red. I. Szczepanik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 2005.
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3. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa za rok 2013, Warszawa, 2014.
4. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020,
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5. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, 2013.
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Infrastruktura procesów logistycznych
– podstawowe zjawiska

I

stotą i treścią procesów logistycznych, tak w przedsiębiorstwie, jak też w skali globalnej jest stały przepływ
produktów z miejsc ich wytwarzania, aż do finalnych
odbiorców – konsumentów i inwestorów. Strumienie
przepływu charakteryzuje różna intensywność, a także zmienna ciągłość. Są one także przerywane na skutek czynników
technicznych, a także nieopłacalności zapewnienia ciągłości
tych procesów. Powyższe sprawia, że w przepływie produktów powstają przerwy i gromadzone są zapasy, które wymagają ochrony, a więc składowania.
Przepływ produktów, ochrona zapasów, manipulacje zai wyładowcze wymagają określonych środków technicznych.
Procesy fizycznego przepływu produktów, ich magazynowania wymagają zastosowania odpowiednich instrumentów
informacyjnych, które z jednej strony odzwierciedlają procesy fizycznego przepływu, z drugiej zaś są wykorzystywane
w sterowaniu tymi procesami. Potoki informacyjne procesów
logistycznych są również złożone, cechuje je masowość, konieczność przetworzenia w czasie realnym, aby sterowanie
procesami rzeczowymi było sprawne i skuteczne.
Ogólna charakterystyka procesów logistycznych prowadzi
do zdefiniowania infrastruktury tych procesów, jej podstawowych składników, roli i znaczenia w zapewnieniu sprawności
i efektywności tych procesów.
Możemy zatem wyodrębnić następujące podstawowe
składniki infrastruktury technicznej procesów logistycznych:
 środki transportu i manipulacji do przemieszczania produktów między podmiotami gospodarującymi, jak też
wewnątrz tych podmiotów;
 budynki i budowle magazynowe umożliwiające składowanie i ochronę zapasów oraz odpowiednie wyposażenie
magazynów w środki techniczne służące składowaniu
i manipulacjom magazynowym, a także sterowaniu operacjami magazynowymi;
 opakowania produktów, służące ich ochronie, ale także
wykorzystywane w operacjach manipulacyjnych w transporcie i magazynowaniu,
 środki przetwarzania informacji, a więc urządzenia techniczne i programy ich skutecznego zastosowania.
Wymienione grupy infrastruktury technicznej procesów
logistycznych tworzą określone, zintegrowane systemy ich
skutecznego zastosowania, tak w przedsiębiorstwie, jak też
w układach bardziej złożonych: branżowych, regionalnych,
krajowych, a także globalnych.
Współczesne procesy wytwórcze cechuje wysoki stopień
automatyzacji oparty o powszechne wykorzystanie robotyki
i systemów elektronicznych. Procesy te wymagają wysokiego
stopnia koordynacji oraz synchronizacji poszczególnych operacji i czynności wytwórczych. Powyższe sprawia, że także
procesy logistyczne – transportowe, manipulacyjne i inne –
muszą być także oparte na współczesnych osiągnięciach nauki
i techniki. Tworzą one złożone systemy wytwórcze dystrybucyjne, które powinna cechować wysoka sprawność i efektywność ekonomiczna.
Znaczna część procesów gospodarczych realizowana
współcześnie ma wymiar globalny. Opiera się na integracji

Czesław Skowronek
cząstkowych procesów wytwórczych, transportowych, manipulacyjnych w szeroko rozwiniętych systemach produkcyjnych. Współczesne łańcuchy sieci dostaw integrują całokształt
procesów wytwórczych i logistycznych w szerokim tego ujęciu.
Z punktu widzenia współczesnych procesów logistycznych
występuje wiele zjawisk, które dają podstawę do sformułowania pewnych cech logistyki globalnej. Oto ważniejsze z nich:
 Występują nasilające się zjawiska rosnącej skali powiązań gospodarczych – produkcyjnych i dystrybucyjnych
– w układach ponad narodowych, regionalnych i globalnych (międzykontynentalnych).
 Pogłębia się specjalizacja produkcji i wynikające z niej
ograniczone rozpiętości procesów wytwórczych; występują zjawiska ograniczania dywersyfikacji asortymentu
w poszczególnych przedsiębiorstwach.
 Ma miejsce powszechne zastosowanie nowoczesnych metod sterowania dostawami i zapasami mającymi na celu
zapewnienie wysokiego stopnia niezawodności, przy jednoczesnej redukcji kosztów.
 Procesy wytwórcze i logistyczne są w szerokim zakresie
oparte na współczesnych osiągnięciach nauki i techniki.
Podział tych procesów na główne, podstawowe, produkcyjne i pomocnicze tj. transportowe, manipulacyjne
należy zaliczyć już do przeszłości. Można tu przytoczyć
pewne popularne twierdzenia, które w pełni odnoszą się
do integracji procesów gospodarczych: wytwórczych,
dystrybucyjnych, logistycznych itp.: „prędkość konwoju morskiego określa prędkość najwolniejszego statku”,
„moc łańcucha jest mocją najsłabszego ogniwa”.
 Wielkie korporacje międzynarodowe mają globalny zasięg. Ich ogniwa, oddziały, filie są zlokalizowane w różnych krajach. Muszą w swojej działalności uwzględniać
regulacje regionalne, narodowe, ale głównie realizują cele
strategiczne korporacji, niezależnie gdzie jest ulokowane
jej kierownictwo, a także jaka jest struktura kapitałowa.
Również na polskim rynku działa wiele korporacji międzynarodowych, przedmiotem których są rozwinięte procesy logistyczne: transportu, magazynowania, szerokiego
zakresu świadczonych usług.
 W procesach rozwoju i globalizacji powstają i dynamicznie się rozwijają wyspecjalizowane typy korporacji logistycznych w postaci centrów logistycznych i dystrybucyjnych. Wiele z takich organizacji funkcjonuje w naszym
kraju, świadcząc szeroki zakres usług logistycznych dla
odbiorców, często zapewniając kompleksową obsługę logistyczną.
Zjawiska i procesy globalizacji mają korzystny wpływ na
działalność gospodarczą, ale także w wielu przypadkach oddziaływają negatywnie na działalność przedsiębiorstw narodowych, zwłaszcza małych i średnich. Analiza tych zjawisk
wykracza poza tematyczne ramy tego tekstu.
Literatura:
[1] Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. Logistyka w przedsiębiorstwie,
PWE, Warszawa 2012.
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Zmiany w infrastrukturze transportowej
polskiej logistyki

I

nfrastrukturę transportową rozpatruje tylko z punktu widzenia procesów logistycznych, a więc sprawności usług
transportowych na rzecz klientów. Oczywiście nie wyczerpuje to całokształtu systemów transportowych, które
są jednym z istotnych podsystemów gospodarki narodowej.
Sprawność przepływu produktów, to dostarczanie ich we właściwym czasie, do odpowiedniego miejsca zgodnie z dyspozycjami kontrahentów korzystających z usług transportowych.
Ten czynnik usług transportowych w sposób znaczący wpływa
na zmiany w strukturze gałęziowej transportu, które kształtują pięć (5) podstawowych gałęzi transportu, jakimi jest transport:
 kolejowy,
 samochodowy,
 rurociągowy,
 żegluga śródlądowa i morska,
 lotniczy.
W ujęciu krajowym w przewozie ładunków dominują trzy
pierwsze z wymienionych gałęzi transportu. Żegluga śródlądowa ma marginalne znaczenie, gdyż np. w 2013 r. przewozy
ładunków przez żeglugę śródlądową wyniosły 5,0 mln ton,
podczas gdy jeszcze w 2005 r. 9,4 mln ton.1 Również żegluga
morska w transporcie towarów odgrywa mniejsze znaczenie,
co m.in. wynika z redukcji nośności polskiej floty handlowej.
W 2013 r. przewóz ładunków w transporcie morskim wyniósł
tylko 7 mln ton, zaś w 1990 r. 28,5 mln ton. Nośność polskiej
floty transportowej w 1990 r. wynosiła 4.060 tys. DWT i składała się ona z 247 statków, w 2001 r. nośność wyniosła 2.300
tys. DWT, i 110 statków, zaś w 2013 r. nośność wyniosła 3.040
tys. DWT, zaś liczba statków nie zmieniła się.2 Czyli od 1990 r.
do 2001 r. nośność polskiej floty transportowej zmniejszyła się
prawie o połowę. Od 2001 r. następuje powolny proces zwiększania nośności, ale ¼ liczby statków, to jednostki w wieku
powyżej 20 lat. Widoczny jest proces odbudowy floty, połowę
jej nośności w 2013 r. stanowią statki „młode” do 5 lat.
Transport lotniczy w transporcie ładunków odgrywa marginalne znaczenie.
W latach polskiej transformacji w strukturze transportu zaszły istotne zmiany. Nastąpiły głębokie przekształcenia własnościowe, zaawansowane zostały procesy restrukturyzacji
przedsiębiorstw transportowych, głębokie zmiany nastąpiły
w strukturze przewożonych ładunków.
Zmiany w strukturze przewozowej transportu możemy
mierzyć różnymi miernikami. Z punktu widzenia procesów
logistycznych istotne znaczenie mają dwa podstawowe mierniki:
 masa przewiezionych ładunków w tonach,
 praca przewozowa w tonokilometrach.
W tablicach, a także w ocenie zmian uwzględniamy tylko
trzy gałęzie transportu, gdyż one decydują o przewozie ładunków w transporcie krajowym.
W ocenie zmian w strukturze przewozów istotna jest tak
wielkość przewożonych ładunków, jak też odległości na jakie
1. Rocznik Statystyczny 2014, GUS, tabl. 3 (451)
2. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, tabl. 11 (441), 12(441) i 2014,
tabl. 10 (458)
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te ładunki zostały przewiezione. Odpowiednie dane dla wybranych lat okresu 1990 – 2013 zestawiliśmy w tabl.1 i 2.
Struktura gałęziowa przewozu ładunków
w transporcie krajowym
w wybranych latach okresu 1990 – 2013 (w mln ton)
Tabl. 1
Lata

Transport
Kolejowy
Samochodowy Rurociągowy
mln t w % mln t
w%
mln t w %
3
4
5
6
7
8

1

Ogółem
(w mln t)
2

1990

1.608

282

17,5

1.293

80,4

33

2,1

1995

1.345

225

16.7

1.087

80,8

33

2,5

2000

1.314

188

14,3

1.083

82,4

44

3,3

2005

1.404

270

19,3

1.080

76,8

54

3,6

2008

1.656

249

15,0

1.339

80,7

49

3,0

2010

1.782

235

13,2

1.491

83,7

56

3,1

2013

1.837

233

12,7

1.553

84,5

51

2,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników statystycznych
GUS: 2002 – tabl. 3 (433); 2006 – tabl. 3 (456); 2009 – tabl. 3 (447);
2014 – tabl. 2 (451

Struktura gałęziowa przewozu ładunków w transporcie
kolejowym w wybranych latach okresu 1990 – 2013 mierzona pracą przewozową (w mld tkm)
Tabl. 2
Transport
Ogółem
Kolejowy
Samochodowy Rurociągowy
Lata
(w mln
mld tkm w % mld tkm w % mld tkm w %
tkm)
1
2
3
4
5
6
7
8
1990

137,7

83,5 60,6

40,3

29,3

13,9 10,1

1995

133,8

69,1 51,6

51,2

38,3

13,5 10,1

2000

147,6

54,4 36,9

72,8

49,3

20,4 13,8

2005

195,1

50,0 25,6

119,7

61,4

25,4 13,0

2008

247,0

52,0 21,0

174,2

70,2

21,2

8,5

2010

308,1

48,8 15,8

214,2

76,3

24,2

7,9

2013

347,9

50,9 14,6

259,7

79,6

20,1

5,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie źródeł jak w tabl. 1

Dane zawarte w tabl. 1 i 2 pozwalają na następującą syntetyczną ocenę zmian w strukturze przewozów ładunków:
Lata 1990-2013 przypadające na okres polskiej transformacji
systemowej, mimo okresowych wahań przyniosły głębokie zmia-
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ny w strukturze gałęziowej przewozów towarowych.
Nastąpiło wyraźne zmniejszenie udziału w przewozie ładunków transportu kolejowego. Jeśli w 1990 r. udział ten wynosił
61% licząc w tkm, to w 2013 r. wskaźnik ten wynosił tylko 15%.
Dominującym rodzajem transportu w przewozach towarowych jest transport samochodowy, na który przypada w 2013 r.
80% przewozów mierzonych w tkm.
Transport rurociągowy od wielu lat kształtuje się na ustabilizowanym poziomie ok. 50 mln ton, a jego udział w strukturze
przewozów zmniejsza się.
Z punktu widzenia procesów logistycznych można jeszcze odnotować wiele innych zjawisk i tendencji zmian, które korzystnie
wpływają na sprawność i niezawodność tych procesów.
W strukturze własnościowej transportu, zwłaszcza samochodowego zaszły także głębokie zmiany. Jeśli w 1993 r. udział sektora prywatnego w sprzedaży usług transportowych wynosił 17%3,
to w 2013 r. udział ten wynosi 83%4 łącznie ze sprzedażą usług
magazynowych.
Ponadto możemy odnotować następujące korzystne zjawiska
dla funkcjonowania procesów logistycznych:
W przewozach towarowych wzrasta udział środków transportu specjalizowanego dostosowanych do specyficznych grup ładunków: chłodnie, kontenery, samochody samowyładowcze itp.
Wzrasta przeciętna ładowność wagonów i samochodów, przy
jednoczesnym ich zróżnicowaniu oraz dostosowaniu do wymogów przewożonych ładunków i zmieniającego się popytu ze strony podmiotów gospodarczych – wytwórczych, handlowych, logistycznych.
Na rynku usług transportowych występuje równowaga między podażą, a popytem, występują okresowo nadwyżki podaży, co
prowadzi do stabilizacji cen, a także wpływa na procesy likwidacji tzw. transportu gospodarczego utrzymywanego przez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.
Przedsiębiorstwa transportowe podejmują świadczenie innych
usług, w tym usług logistycznych. Niektóre z nich przekształcają
się w przedsiębiorstwa logistyczne. Przykładem może być PKP
Cargo, które rozpoczęło organizację centrów logistycznych.
Mimo osłabienia dynamiki gospodarczej w latach 2009 –
3013, wywołanej zjawiskami kryzysowymi w wielu krajach, nie
zostały w naszym kraju zahamowane przedsięwzięcia rozwojowe
3. Biuletyn statystyczny GUS, 1994, nr 4, tabl. 2
4. Rocznik Statystyczny GUS, 2014, tabl. 2 (450)
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w transporcie, tak kolejowym, jak też samochodowym. Przejawem tego jest choćby wzrost potencjału transportu samochodowego, co można scharakteryzować liczbą zarejestrowanych samochodów ciężarowych; ich liczba zwiększyła się z 1.879 tys. szt.
w 2000 r. do 3.242 tys. szt. w 2013 r.; wzrosła więc w okresie 13
lat o 72%.5
Należy podkreślić, że w sferze transportu i magazynowania zwiększyły się możliwości wyboru firm i rodzajów usług
transportowych i magazynowych, a także innych. W transporcie
i gospodarce magazynowej funkcjonują liczne przedsiębiorstwa
tworzące rozległy rynek tych usług. W 2013 r. wg danych GUS
funkcjonowało 253 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 13,7
tys. spółek handlowych, z tego 2.910 spółek z udziałem kapitału
zagranicznego oraz 227 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.6 Przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 49
osób na koniec III kw. 2014 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 950 jednostek, z tego 75% to przedsiębiorstwa rentowne wykazujące zysk netto.7
Wymienione zjawiska i zmiany w usługach transportowych tworzą korzystną sytuację z punktu widzenia potrzeb
logistyki. Występuje możliwość wyboru rodzajów transportu
i przedsiębiorstw transportowych wg zróżnicowanych kryteriów. Podstawowymi kryteriami wyboru usług transportowych
stają się: niezawodność usług, minimalizacja kosztów, optymalna ochrona ładunków przed zniszczeniem, a także realizacja dodatkowych usług przez przedsiębiorstwa transportowe
i logistyczne.
W ostatnich latach(2013 – 2015) wystąpiły zjawiska, które
mają negatywny wpływ na funkcjonowanie procesów logistycznych, w tym zwłaszcza transportowych. Konflikt zbrojny na Ukrainie, sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec
Rosji, wprowadzenie ograniczeń importowych przez państwo,
wywierają negatywny wpływ na procesy logistyczne, w tym
transportowe. Wiele przedsiębiorstw musiało zmienić zasady
i strategię funkcjonowania, szukać nowych rynków i rozwiązań biznesowych. Zjawiska te wywarły ujemny wpływ na operacyjne funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, poziom rentowności, pozycję na rynku, a także możliwości rozwojowe.
5. Rocznik Statystyczny 2010, GUS, tabl. 22 (466) i 2014, tabl. 22 (470)
6. Rocznik Statystyczny 2014, GUS, tabl. 1 (598)
7. Biuletyn statystyczny 2014, GUS, Nr 10, tabl. 33

Infrastruktura magazynowa
i informatyczna logistyki

W

ażnym składnikiem infrastruktury logistycznej
jest infrastruktura magazynowa i manipulacyjna. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych polskich przedsiębiorstw (o zatrudnieniu powyżej 9
osób) na koniec 2013 r., to kwota 263 mld zł.1. Zapasy te muszą
być odpowiednio chronione, a operacje magazynowe – przyjęcia
i wydania – wymagają odpowiednich urządzeń technicznych.
Zatem infrastrukturę magazynową tworzą: budynki i budowle,
1. Rocznik Statystyczny 2014, GUS, tabl. 3 (502)
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techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego, urządzenia do składowania, pomiarowo-kontrolne, przeciwpożarowe, wyposażenie informatyczne i inne.
Ostatnie lata przyniosły intensywny rozwój potencjału magazynowego. Realizują je głównie przedsiębiorstwa handlowe
i logistyczne. Centra logistyczne i dystrybucyjne już obecnie
dysponują milionami m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Nowoczesne magazyny, to magazyny wysokiego składowania. Optymalna ich wysokość to 12 m, a miejsca składowania
obsługiwane są manipulatorami pracującymi w cyklu automa-
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tycznym sterowanym techniką komputerową. Można powiedzieć, że współczesny magazyn z punktu widzenia zastosowanej techniki porównywalny jest z wydziałami wytwórczymi
firm produkcyjnych.
Nie dysponujemy pełnymi danymi o potencjale magazynowym, który tworzą zwłaszcza powierzchnia i pojemności magazynowe. Publikowane przez GUS dane dotyczą przedsiębiorstw
hurtowych prowadzących działalność, o zatrudnieniu powyżej
9 osób.
W tabl. 1 zestawiono dane charakteryzujące potencjał magazynów handlowych. Można szacować, że potencjał ten jest
znacznie większy, gdyż magazynami dysponują przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i inne. Wspierają one ich działalność i są składnikiem infrastruktury logistycznej.
Magazyny handlowe
Lp.

Wyszczególnienie

Magazyny zamknięte
(liczba)
Powierzchnia składowa
2.
(w tys. m2)
1.

3. w tym sektor prywatny
Magazyny zadaszone
(liczba)
Powierzchnia składowa
5.
(w tys. m2)
4.

6. Place składowe (liczba)
7.

Powierzchnia składowa
(w tys. m2)

2000

2005

Tabl. 1
2009

2012

29.826 29.375 26.737 25.886
14.776 16.718 20.085 26.229
13.649 16.260 19.485 25.928
3.057

2.927

3.210

4.416

1.084

1.135

1.479

3.743

4.862

4.974

4.488

4.844

13.352 14.209 11.834 14.671

8. Silosy i zbiorniki (liczba)

8.262 11.001

8.018

6.589

9. Pojemność (w tys. m3)

3.677

3.700

6.039

3.000

Źródło: Rocznik Statystyczny 2010, GUS, tabl. 8 (482) i 2014, tabl. 9 (486)
od 2006 r. dane na podstawie cyklicznego badania co 3 lata.

Potencjał magazynowy charakteryzuje powierzchnia i pojemność magazynowa. Intensywność obrotów magazynowych
mierzona wielkością obrotów na 1 m2 zależy przede wszystkim
od wysokości magazynów, co sprawia, że w magazynach wysokiego składowania intensywność wykorzystania powierzchni
jest nawet kilkakrotnie wyższa w stosunku do magazynów niskich.
Liczba magazynów, np. zamkniętych wykazuje tendencję
spadkową, natomiast intensywnie wzrasta powierzchnia, która
w 2012 r. zwiększyła się o 67% w stosunku do 2000 r. W innych
rodzajach magazynów występują zmienne tendencje.
Istotną cechą rozwoju potencjału magazynowego w naszym
kraju jest wzrastający udział kapitału zagranicznego. Na polskim
rynku działa wiele firm z kapitałem zagranicznym świadczących
cały pakiet usług logistycznych: transportowych, spedycyjnych,
magazynowych, serwisu technicznego itp. Z większych firm
można wymienić firmy:
 Schenker Sp. z o.o., której przychody w 2014 r. wyniosły
1.430 mln zł, a zatrudnienie 1.870 osoby.2
 FM Logistic jest częścią francuskiej grupy logistycznej; na polskim rynku funkcjonuje od 1995 r. i powiada dziewięć centrów
logistycznych na terenie całego kraju, zaś zatrudnienie wynosi
3 tys. osób.3
2. Lista 2015. 500 największych polskich przedsiębiorstw w 2014 r.
„Rzeczpospolita” z 13 maja 2015 r. poz. 224
3. Flota, Transport, Logistyka. „Gazeta Wyborcza” z 16.06.2015 r.
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 Dachser Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej korporacji logistycznej. W Polsce zatrudnia 330 osób, w 8 oddziałach i specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków
drobnicowych.4
Wiele firm logistycznych działających na polskim rynku realizuje nadal intensywnie powiększanie powierzchni magazynowych
odpowiadających nowoczesnym standardom międzynarodowym.
Makroekonomiczna, pełna ocena zmian w potencjale magazynowym procesów logistycznych nie jest możliwa. Brak
informacji o ich wyposażeniu, zwłaszcza w nowoczesne
zautomatyzowane środki do manipulacji, sterowania operacjami manipulacyjnymi i inne. Intensywna budowa magazynów
w centrach logistycznych i dystrybucyjnych dotyczy także ich
wyposażenia technicznego, które oparte jest na współczesnych
rozwiązaniach technicznych.
Szczególnie istotną rolę w procesach logistycznych pełni infrastruktura informatyczna. Oto ważniejsze funkcje jakie umożliwia zastosowanie systemów informatycznych:
 ewidencja zapasów, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, umowy, zamówienia, opracowanie i przesyłanie dokumentów dot. zakupu, sprzedaży i innych;
 wspomaganie planowania dostaw, zapasów, kosztów realizacji dostaw,
 wspomaganie działalności operacyjnej dzięki przesyłaniu informacji w czasie realnym w układach poziomych, np. klient
– punkt sprzedaży, skład – dostawa, a także w „pionie”, np.
magazyn centralny – skład regionalny – hurtownia, sklep detaliczny;
 sterowanie przepływem strumieni fizycznych, np. w magazynach, wydziałach produkcyjnych;
 wspomaganie podejmowania decyzji przez wykorzystanie
komputerowych metod optymalizacyjnych, stosowanie metod symulacji do zbadania różnych wariantów decyzyjnych.
Nowoczesne środki łączności pozwalają na stałe, w czasie
realnym, utrzymywanie łączności z ogniwami łańcucha dostaw,
np. z kierowcami samochodów ciężarowych.
Infrastruktura informatyczna, to podstawowe narzędzie zapewnienia sprawności realnych – rzeczowych procesów logistycznych.
Jeśli uznamy, że infrastruktura transportowa i magazynowa jest podstawowym instrumentem zapewnienia sprawności procesów fizycznego przepływu produktów, to infrastruktura jest takim instrumentem
w funkcjonowaniu procesów informacyjnych. Są one wykorzystywane, tak dla odzwierciedlenia przebiegu tych procesów, jak też do sterowania ich intensywnością. Z faktu tego wynika potrzeba integracji
procesów fizycznego przepływu, a także procesów informacyjnych.
Odnosi się to także do infrastruktury logistycznej. Każdy składnik tej
infrastruktury pełni określoną funkcję, każdy jest niezbędny, trudno
wyróżnić składniki podstawowe i pomocnicze. Wszystkie spełniają
należne im funkcje, zapewniając sprawność i efektywność ekonomiczną całości złożonych procesów logistycznych, tak w konkretnym przedsiębiorstwie, jak też w układach bardziej złożonych.
Czerwiec 2015 r.
4. jak w odnośniku 2

Prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek
Nauczyciel akademicki w Collegium
Mazovia - Innowacyjna Szkoła Wyższa
w Siedlcach.
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Podlasie Południowe
- infrastrukturalne przygranicze
czy peryferie?

W

ojewództwa nadgraniczne wschodniej Polski są
jednymi ze słabiej rozwiniętych w kraju. Niższy
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, mniejsza atrakcyjność inwestycyjna czy stosunkowo niższa aktywność obywatelska i przedsiębiorcza, powodują, że obszary te traktowane są w jako „regiony problemowe”. Transformacja
ustrojowa wpłynęła w tym regionie na negatywne przemiany strukturalne, związane z deindustrializacją miast oraz niewielkim zaangażowaniem i wsparciem pomocowym (inwestycyjnym). Pewną
poprawę sytuacji przyniosło wyodrębnienie w finansowej perspektywie unijnej 2007-2013 większej puli środków dla biedniejszych
województw oraz utworzenie specjalnego programu wsparcia Polski Wschodniej, Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej uwypukliło problem peryferyjności Polski Wschodniej. Po akcesji województwa te stały się
zewnętrznymi peryferiami wschodnimi Unii Europejskiej (Zarycki
2011, s. 96-67).
Należy określić czym jest peryferyjność, ponieważ określenie to,
z uwagi na swoją wieloznaczność, wymaga przybliżenia, zwłaszcza,
że niektóre regiony wschodniej Polski nie powinny być traktowane
jako peryferyjne w odniesieniu do rdzenia rozwojowego Polski1.
Kryteria peryferyjności związane są z trzema kategoriami
(Olechnicka 2004): dystansem komunikacyjnym, odmiennością
społeczno-kulturową oraz wtórnością (uzależnieniem od interesów
centrum).
Na dystans komunikacyjny wpływa wiele czynników. Historycznie najistotniejszy był dystans związany z położeniem geograficznym. Peryferyjność może także wynikać ze specyfiki walorów
środowiska geograficznego (m.in.: wysokość nad poziomem morza,
obszary górskie i podgórskie, warunki hydrologiczne czy klimatyczne). To może utrudniać budowę i eksploatację sieci infrastrukturalnych podnoszących dostępność komunikacyjną”2. Jednak obecnie
mamy do czynienia z postępem i procesem globalizacji, który pozwala zniwelować negatywne skutki dużej odległości i dystans nie
stanowi już tak istotnej bariery aktywności człowieka.
Odmienność społeczno-kulturowa odgrywa dużą rolę w kształtowaniu centralności i peryferyjności Europy. Geograficznie kontynent europejski nie stwarzał nigdy istotnych barier przestrzennych
przemieszczania się plemion czy narodów. Dotyczyło to zarówno
1. Za takowy należy uważać obecnie według prof. Andrzeja Miszczuka
obszar obejmujący Warszawę, Kraków, Górny Śląsk, Wrocław, Poznań,
Trójmiasto. Obszarem peryferyjnym pozostaje wschodnia Polska. Por.:
A. Miszczuk, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego,
Norbertinum, Lublin 2013, s. 11.
2. A. Miszczuk, Uwarunkowania peryferyjności…, op. cit., s. 11. Autor
ten wskazuje przykład europejskiej peryferyjności wywołanej specyfiką
klimatyczną – obszary północnej Szwecji i Finlandii. Wydaje się, że
postęp naukowo techniczny wyraźnie ogranicza w tym przypadku siłę
sprawczą klimatu. Tereny te są obecnie normalnymi obszarami aktywności
społeczno-gospodarczej bardzo zamożnych społeczeństw. A kulturowo,
co mają powiedzieć dzieci na całym świecie, dla których przynajmniej raz
w roku, na Święta Bożenarodzeniowe, Rovaniemi w Finlandii staje się
CENTRUM logistyczno-dystrybucyjnym Św. Mikołaja.
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migracji np. Scytów, Wandalów, Tatarów, Turków czy Arabów, jak
również migracji mieszkańców zamieszkujących kontynent europejski począwszy od podbojów Aleksandra Wielkiego poprzez Cesarstwo Rzymskie, Państwo Weneckie i nowożytny okres podbojów
kolonialnych. Korzystny klimat, odpowiednie zasoby wodne, urodzajne gleby, bogata szata roślinna oraz płytko zalegające surowce
mineralne sprzyjały rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Przez te
wieki wykształcił się zachodnioeuropejski rdzeń aktywności głównie w dolinach Renu i Rodanu3.
Wtórność czyli uzależnienie interesów od centrum skutkowało
dla obszarów peryferyjnych najczęściej zdarzeniami politycznymi
takimi jak: wojny, aneksje, zmiany granic państwowych czy zmiany
relacji z otoczeniem międzynarodowym. Są to przeważnie sytuacje
dynamiczne jednak skutkujące w długim okresie.
Centralność, która jest nierozerwalnie związana z peryferyjnością, w warunkach europejskich wiąże się z wieloma czynnikami.
Najistotniejsze z nich to czynniki:
Geograficzno-przyrodnicze – związane z położeniem geograficznym, ukształtowaniem powierzchni, rozległością terytorium, występowaniem surowców mineralnych, dostępem do morza, klimatem,
siecią hydrograficzną, szatą roślinną, jakością gleb. Kształtowanie
się miast stołecznych, aglomeracji o dużym znaczeniu czy konurbacji przemysłowych, pozwalało kreować, zidentyfikować i wyodrębniać obszary rdzeniowe aktywności społeczno-gospodarczej.
Ekonomiczne – praca ludzi, która pozwalała pozyskiwać i przekształcać zasoby przyrodnicze, przynosiła największe efekty na
obszarach rdzeniowych. Pozostałe tereny stawały się rynkowym
uzupełnieniem centrów. Systematyczne przyspieszanie procesów
rozwojowych (postęp naukowo-techniczny, deindustrializacja, serwicyzacja) pogłębiało różnice pomiędzy centrum a peryferiami.
Centra dzięki rozwojowi kumulują kapitał, mogą go łatwiej pozyskać, rosną możliwości inwestycyjne co wpływa do utrwalania różnic rozwojowych, a z drugiej strony umożliwia to „rozlewanie się”
3. Obszar ten jest różnie określany. M.in. jako „Złoty Trójkąt” europejskiej aktywności społeczno-gospodarczej. Powstają wtedy pewne kłopoty
z identyfikacją jego wierzchołków. Jeżeli Londyn-Hamburg-Mediolan, to
autorzy francuscy dodają wtedy Marsylię, tworząc „Złoty Romb”, w którego wnętrzu pojawia się zasłużenie Paryż z doliną Rodanu. Wygodniejsze wydaje się określenie „Złotego Banana” na obszarze od Niziny
Angielskiej z Londynem poprzez kraje Beneluxu, doliny Renu i Rodanu,
z przedłużeniem do północnych Włoch i Barcelony. Poza tak skonfigurowanym obszarem koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej
znalazłby się wtedy Hamburg. Centra i peryferie Europy przedstawione
zostały w: R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2002. O ryzykowności takich uproszczeń graficznych świadczy duża dynamika zmian struktury gospodarek państw europejskich.
Centrum Europy zakreślone zostało przy tym dla czasów współczesnych,
gdyż inaczej peryferyjność śródziemnomorskich Rzymu, Wenecji, Aten,
Istambułu lub miast kultury ibero-arabskiej mogłaby wywołać zdumienie.
Trudno zrozumieć także lokowanie poza rdzeniem południowej Szwecji
i Norwegii. Koncepcja pozostaje atrakcyjna dla okresu wzmożonej
industrializacji. Wydaje się, że okres postindustrialny połączony z obecną
reindustrializacją Europy Środkowej pozwala przesunąć wschodnią
granicę centrum europejskiego do linii Wisły, Budapesztu i Zagrzebia.
Poświęcona temu zostanie także dalsza część niniejszego wywodu.

24

KWARTALNIK CELNY Nr 1-2 (19-20) 2015

obszarów rdzeniowych poprzez tworzenie sieci infrastrukturalnych,
komunikacyjnych i większą mobilność ludności.
Demograficzne – koncentracja ludzi w obszarach rdzeniowych
wpływa na fakt, iż obszary peryferyjne dotknięte są odpływem migracyjnym, zaawansowanymi procesami starzenia się, niską gęstością
zaludnienia, jak również pogarszaniem się jakości kapitału ludzkiego
i społecznego. Z drugiej zaś strony postęp naukowo-techniczny, duże
możliwości skomunikowania się pomiędzy ludźmi, „wirtualizacja”
przedsiębiorstw w globalnej gospodarce itd. powodują zacieranie się
granic w relacjach centrum-peryferie. Dlatego może dojść do przewartościowania społeczno-kulturowego treści pojęcia „peryferyjności”. Odzwierciedleniem tych trendów jest spadek liczby ludności
w większości polskich aglomeracji, kosztem gmin podmiejskich lub
wiejskich położonych w pobliżu tych aglomeracji.
Postęp naukowo-techniczny pozwala na zmniejszanie barier komunikacyjnych między ludźmi, zwiększa ich mobilność, przyśpiesza procesy globalizacji gospodarczej. Niestety prowadzi to także
do problemów związanych z trudnościami dostosowania się do tak
szybkich i radykalnych przemian.
Czynniki polityczne takie jak, określanie, zmienianie granic
państwowych i administracyjnych wpływa na kształtowanie relacji centro-peryferyjnych. Zależności o systemowym charakterze
często określają siłę i kierunek relacji, a także udział regionów we
współzależnościach. Między innymi takie podejście kształtowało
regiony centralne, peryferyjne i semi-peryferyjne (elementy charakterystyczne dla obszarów rdzeniowych i peryferyjnych). Pogranicze
jest utożsamiane wprost z peryferiami co nie zawsze odzwierciedla
rzeczywistość.
Pogranicze jest definiowane różnorodnie na co zwraca uwagę Tomasz Zarycki (Zarycki 2011, s. 33) oraz Grzegorz Babiński
(Babiński 1997). W jednym ujęciu są to autonomiczne regiony,
gdzie zachodzące procesy nie są determinowane przez procesy zachodzące w centrach aktywności społeczno-gospodarczej. Zmiany w regionach przygranicznych mają wtedy przede wszystkim
wewnętrzny charakter i tak należy je analizować. Drugie podejście do problematyki pograniczy, traktuję te obszary systemowo,
jako elementy składowe regionów, makroregionów lub państw.
Pogranicza należy w tym podejściu traktować jako uzupełnienie obszarów rdzeniowych. Drugie podejście uwzględnia więc
również rolę czynników zewnętrznych na efekty zachodzących
zmian. Należy wtedy dokonać analizy relacji centro-peryferyjnych, gdyż najczęściej obszary rdzeniowe mają wpływ na siłę
i kierunek zmian zachodzących na pograniczu. Przy tym podejściu
powstaje stereotyp, który zakłada, że pogranicze jest zawsze regionem peryferyjnym.
Jak w pewien sposób sformalizować region pogranicza, jaki
jest jego zasięg, oddziaływanie? Według jednej z definicji (Raczyk,
Dołzbłasz i Leśniak-Johann 2012) region ten określa się według
odległości od granicy państwowej, druga definicja opiera się na podziale administracyjnym danego kraju. Drugie podejście ma jednak
zasadniczą wadę, ponieważ przyjmując na przykład obszar całego
województwa leżącego wzdłuż granicy jako regionu przygraniczny
dochodzi do sytuacji, w której niejednokrotnie stolice tych województw są daleko oddalone od granicy. Według różnych wytycznych powinna obejmować pas 15-30 km od granicy w głąb państwa.
W Polsce przyjmuję się pas dwóch gmin sąsiadujących z granicą,
lub pas jednego powiatu. Można tutaj również posłużyć się definicją strefy nadgranicznej. Jest to obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim - do brzegu morskiego.
W przypadku, gdy szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga w ten
sposób 15 km, włącza się do strefy również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej
(lub brzegu morskiego). Przebieg linii określającej obszar strefy
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nadgranicznej wyznacza Komendant Główny Straży Granicznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg
tej strefy określono wykaz gmin i innych jednostek zasadniczego
podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej. Przyjmując tę interpretację odnosząc się do umownego obszaru
Podlasia Południowego (obecnie nie jest to obszar administracyjny,
a Podlasie Południowe jako kraina podzielone jest pomiędzy dwa
województwa: lubelskie z Białą Podlaską i mazowieckie z Siedlcami) obszary przygraniczne zostały przedstawione na czerwono na
mapie (por. rys. 1).
Rys. 1. Strefa nadgraniczna znajdująca się na terenie obszarów zaliczanych
do regionu Podlasia Południowego

Źródło: www.lubelskie.pl

Jak widać jest to niewielki obszar znajdujący się jedynie w części województwa lubelskiego i nie odzwierciedla oddziaływania
granicy na obszary Podlasia Południowego. Nieco lepszą interpretacją wydają się być wytyczne Unii Europejskiej definiujące regiony
przygraniczne jako jednostki terytorialne NUTS 3 znajdujące się
wzdłuż granicy państwowej. Dla obszaru Podlasia Południowego
jest to jedna jednostka terytorialna NUTS 3: region bialski (powiaty
bialski, Biała Podlaska (m.), parczewski, radzyński i włodawski).
Jednak do analizy należałoby dodać również wschodnią część województwa mazowieckiego, która niewątpliwie także leży w obszarze
wpływu wschodniej granicy kraju.
Na terenie Polski Wschodniej rozgrywa się wiele procesów
o skali ponadregionalnej. Związane jest to przede wszystkim
z ustanowieniem granicy Unii Europejskiej na naszym północnowschodnim pograniczu, skomplikowanymi relacjami politycznymi
z naszymi wschodnimi sąsiadami oraz naturalnymi kierunkami rozwoju współpracy transgranicznej, szczególnie handlowej, co wywo-
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łuje czasami dalsze komplikacje polityczne.
Sytuacja polskiego pogranicza Polski Wschodniej wymaga analizy kierunków rozwoju infrastrukturalnego tego regionu oraz szans
wyzwolenia sprawczych sił rozwoju endogenicznego pogranicza
we właściwie pojmowanych relacjach centro-peryferyjnych. Analizy ekonomiczne oraz infrastrukturalno-przestrzenne powinny mieć
uzasadnienie i udokumentowanie w realiach praktyki gospodarczej.
W innym wypadku są nic nie znaczącymi hipotezami i przypuszczeniami często ciężkimi do udowodnienia. Tak niestety dzieje się
przeważnie z zaleceniami i wskazówkami dla polityk regionalnych
i lokalnych na wschodzie Polski.
Rozbudowa obiektów infrastruktury transportowej na obszarach przygranicza Polski Wschodniej ma na celu ograniczenie roli
granicy jako bariery przestrzennej, globalizację gospodarki, rozwijającej się mimo różnych trudności współpracy gospodarczej
i transgraniczności przepływów związanych z aktywnością mieszkańców przygranicza. Wiąże się to ze zwiększaniem przenikalności granic we współczesnej Europie, ponieważ granica jest barierą
przestrzenną dla różnego rodzaju interakcji. Przenikalność wiąże się
z odpowiednio wykształconą infrastrukturą transportową, nie tylko
punktową ale również sieciową (m.in. odpowiedniej jakości drogi
dojazdowe do przejść granicznych).
Na poziom infrastruktury transportu samochodowego ma wpływ
zarówno ilościowe nasycenie obszaru jej siecią (liczba kilometrów
na 100 km2 lub na liczbę mieszkańców), jak również jej jakość oraz
standardy techniczne (m.in. drogi wysokiej klasy technicznej, odpowiednio rozwinięte węzły, tunele czy systemy sterowania ruchem).
Niestety ze względu na nieodpowiedni poziom rozwoju tej infrastruktury unaoczniają się opóźnienia w sferze dostępności transportowej, która jest w obecnej chwili na niezadowalającym poziomie,
przez co może dojść do tzw. podwójnej peryferyjności – centrów
rozwojowych kraju wobec Europy i świata, oraz peryferyjności
terenów o gorszym potencjale rozwojowym (obszary wiejskie,
małe miasta, regiony Polski Wschodniej), w stosunku do aglomeracyjnych centrów rozwojowych Polski. Zagadnienie dostępności
ośrodków miejskich analizowane było również w ramach tworzenia
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Wiadomo, iż
dostępność miast jest związana z ich lokalizacją w kraju, dlatego
konkretne regiony Polski charakteryzują się różną dostępnością
transportową, która z kolei uzależniona jest od stanu rozwoju infrastruktury transportowej w danym regionie. Wpływ na taką sytuację mają również takie czynniki jak: bliskość granicy, odległość do
stolicy czy odległość do innych ważnych ośrodków regionalnych.
Z badań przeprowadzonych w ramach przygotowania w/w koncepcji wynika, iż największą liczbą ludności zamieszkałą w obrębie
izochrony drogowej 60 minut charakteryzują się: Katowice i Warszawa. Najlepszą średnią dostępność drogową występującą w sieci dużych miast posiadają: Łódź, Poznań i Warszawa. Natomiast
z najsłabszymi warunkami mamy do czynienia w takich miastach
jak: Białystok, Gdańsk, Lublin i Szczecin (Banak i in. 2014, s. 35).
Odpowiednio rozwinięta infrastruktura drogowa jest czynnikiem pobudzającym rozwój regionów, dlatego nadrobienie zaległości inwestycyjnych w drogownictwie jest istotnym zadaniem.
Zmodernizowanie i wzmocnienie krajowej sieci drogowej, a także
uzupełnienie jej o autostrady i drogi ekspresowe o łącznej długości
2000-2500 km, pozwoli w przyszłości usunąć poważną barierę infrastrukturalną rozwoju. Zwłaszcza, iż ze względu na centralne położenie w Europie, Polska będzie odgrywać szczególną rolę w obsłudze międzynarodowych przewozów. Znaczna część przewozów
tranzytowych przez nasz kraj odbywa się międzynarodowymi korytarzami transportowymi przebiegającymi przez Polskę, dlatego na
trasach tych powinna powstawać nowoczesna infrastruktura transportowa zarówno punktowa jak i liniowa. Polepszenie organizacji
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i infrastruktury w korytarzach transportowych może stać się zatem
szansą rozwoju całego kraju a zwłaszcza biedniejszych regionów
Polski, przez które szlaki te przebiegają. Istotne jest zadbanie o pełne i spójne uzupełnienie sieci dróg szybkiego ruchu, niestety nadal
przykładem autostradowej „wyrwy” jest odcinek autostrady A2 na
wschód od Warszawy, która jest częścią europejskiej drogi E30 Cork
– Omsk. Rezultaty konferencji pt. „Kierunki rozwoju Południowego
Podlasia”, która odbyła się z 24 stycznia 2014 roku w Białej Podlaskiej ukazują ewidentną potrzebę budowy tego odcinka autostrady, który pozwoli odpowiednio połączyć kraje Europy Zachodniej
z Białorusią i Rosją. Należy pamiętać, iż infrastruktura techniczna,
do której zaliczamy również sieć dróg, musi gwarantować odpowiednie warunki do odpowiedniej realizacji zadań przewozowych.
Brak jednego z elementów infrastruktury technicznej transportu lub
jego zły stan jakościowy powoduje, że praktyczna realizacja potrzeb
klientów w niesprawnym systemie zostaje zakłócona i nie przynosi
oczekiwanych efektów ekonomicznych. Jest to bardzo ważne zadanie dla polityki transportowej Polski, zwłaszcza, iż spójna sieć dróg
szybkiego ruchu będzie zapewniać korzyści ekonomiczne związane
ze skróceniem czasu przejazdu, który pozwala również na oszczędności ekonomiczne oraz inne korzyści w postaci mniejszej kongestii, zwiększonego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz korzyści
związanych z ochroną środowiska (Brdulak i in. 2014).
Podsumowując, Podlasie Południowe jest regionem przygranicznym, który pod względem infrastrukturalnym posiada pewne
cechy peryferyjności, jednak odpowiednie inwestycję w infrastrukturę pozwolą te cechy zniwelować. Dzięki mądrej polityce infrastrukturalnej przygranicze nie musi być obszarem peryferyjnym.
Piotr Pawlak
absolwent Szkoły Głównej Handlowej,
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Konstytucyjny zapis o społecznej
gospodarce rynkowej szansą
rozwojową Południowego Podlasia
Tomasz Gardziński

P

rzyjętym w Polsce ustrojem gospodarczym wpisanym
w 1997 roku do polskiej konstytucji w artykule 20 jest: “Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej”[10].
Ta wywodząca się z Niemiec koncepcja łączy efektywność gospodarowania ze szczytną ideą sprawiedliwości społecznej. Doktryna

zakłada, że niezbędne w nim państwo tworzy ład gospodarczy oparty
na porządku konkurencji, dając zupełną wolność podmiotom gospodarczym, ale z odpowiedzialnością – dążąc do pełnego zatrudnienia mającego zapewnić dobrobyt społeczny. Nie ingerując bezpośrednio w proces gospodarowania, zapobiega koncentracji rynkowej, stoi na straży
stabilnej waluty, oraz sprzyja akumulacji rodzimego kapitału, jednocześnie amortyzując napięcia społeczne powstałe w wyniku współzawodnictwa rynkowego, co pokazuje przekrój społeczny wykresu nr 1.

Rys. 1. Przekroje społecznej gospodarki rynkowej
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Źródło: opracowano na podstawie: [E. Dworak, W. Kasperkiewicz, 5, s. 13].

Twórcą społecznej gospodarki rynkowej był Ludwig Erhard, który
wdrożył ją z sukcesem w powojennych Niemczech, stając się jednocześnie ojcem „cudu gospodarczego” Autorem terminu społeczna gospodarka rynkowa był Alfred Müller-Armack, który stwierdził, iż istotą
społecznej gospodarki rynkowej jest synteza wolności na rynku z realizacją celów zabezpieczenia socjalnego [H.F. Wünche, 18, s. 207].
Dobitniej podkreślając odpowiedzialność definiuje sam Ludwig
Erhard: „Głęboki sens społecznej gospodarki rynkowej polega na syntezie zasady wolności na rynku z równością społeczną i moralną odpowiedzialnością każdej jednostki ludzkiej w stosunku społeczeństwa
jako całości (…)” [L. Erhard, 7, s. 515]. Ma to zapewnić „dobrobyt dla
wszystkich” i dobrobyt poprzez konkurencję - postulaty ściśle ze sobą
sprzężone, nierozłączne: pierwszy określa cel, drugi zaś drogę prowadzącą do tego celu [L. Erhard, 6, s. 20].
Teoretycznym fundamentem tej koncepcji był ordoliberalizm powstały w opozycji do kapitalizmu typu „laissez-faire”, a także centralnego planowania w ustrojach totalitarnych faszyzmu i komunizmu.
Czołowym przedstawicielem ordoliberałów był Walter Eucken, który
uporządkował liberalizm przywracając mu ludzką twarz, opracowując
zasady konstytuujące i regulujące adoptowane do koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, które znajdują się w tabeli nr 1.
Wedle Martina Dahla celem zasad konstytuujących i regulujących
w społecznej gospodarce rynkowej jest urzeczywistnienie możliwie jak

największego dobrobytu społecznego poprzez porządek konkurencji,
pełne zatrudnienie, politykę wzrostu gospodarczego oraz wolny handel międzynarodowy. Ważną kwestią jest także zapewnienie stabilności
pieniądza i cen, dzięki niezależnemu bankowi centralnemu, zrównoważonemu budżetowi i równowadze w handlu zagranicznym. W końcu
istotne jest również zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, sprawiedliwości społecznej i postępu poprzez maksymalizację produktu społecznego jako ekonomicznej podstawy bezpieczeństwa socjalnego. [M.
Dahl, 4, s. 62].
Południowe Podlasie leży w Północnej części województwa lubelskiego, którego centrum stanowi powiat bialski i miasto Biała Podlaska. W regionie na przestrzeni lat wzrosło bezrobocie z racji zamknięcia
zakładów min. w przemyśle włókienniczym, meblarskim czy skórzanym. Bezrobocie ma tendencję wzrostową od października 2014, gdy
w Białej Podlaskiej bezrobocie notowane na poziomie 14,8% i w powiecie 13,9%, a obecnie w Białej Podlaskiej wynosi 15,4% i w powiecie bialskim 15% [17]. W ocenie praktyka społecznej gospodarki
rynkowej punktem wyjścia w sytuacji znacznego bezrobocia w regionie Południowego Podlasia powinno być to, jak można pomóc ludziom
bezrobotnym? Powinno być, ponieważ jest to rodzaj ekonomii z przymiotnikiem „społeczna” stawiającej człowieka na pierwszym miejscu,
którego godność w obliczu materialnych szans funkcjonowania jest zagrożona. Mówi o tym także przedostatnie miejsce w kraju podregionu
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Tabela 1. Zestawienie zasad konstytuujących i regulujących
ZASADY KONSTYTUUJĄCE
System cen doskonałej konkurencji spełniający prawidłowo
funkcję wskaźnika rzadkości dóbr i zasobów
Stabilizacja siły nabywczej pieniądza
Otwarte rynki
Prywatna własność środków produkcji

ZASADY REGULUJĄCE
W razie występowania naturalnych i lokalnych monopoli
W razie różnic dochodowych niemożliwych do zaakceptowania ze
względów sprawiedliwości społecznej
Jeśli rachunek ekonomiczny nie uwzględnia efektów zewnętrznych
W występowania anormalnych zachowań po stronie podaży,
szczególnie podaży pracy

Swoboda zawierania umów pomiędzy podmiotami
gospodarczymi
Materialna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za
wyrządzone innym szkody
Stałość i konsekwencja polityki gospodarczej
Źródło: [P. Pysz, 11, s. 83].

bialskopodlaskiego pod względem wysokości PKB na 1 mieszkańca
podregionu [12, s.130]. Odpowiedzią na to pytanie, biorąc pod uwagę
wysokość bezrobocia w skali kraju, nie może być pomysł zwiększenia
wydatków socjalnych, gdyż budżet państwa w dłuższej perspektywie
załamałby się, jednakże „(…) dobra ekonomiczna polityka systemowa
jest najlepszą polityką socjalną” [W. Eucken, 8, s. 313]. Potwierdza to
praktyka Ludwiga Erharda, która również wychodziła z założenia,
że najlepszą polityką socjalną jest dobra polityka gospodarcza, której
priorytetem było pełne zatrudnienie, które osiągnął. Natomiast wzrost
gospodarczy był dopiero pozytywnym efektem ubocznym. Zasada ta
powinna stać się generalną w naszej rodzimej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej.
Przyczyn bezrobocia na Południowym Podlasiu doszukiwać się
również można w niedopasowanej polityce edukacyjnej. Z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bialskim
i mieście Biała Podlaska za I półrocze 2014 roku wynika, że do zawodów deficytowych w powiecie bialskim zaliczane są: ogrodnik terenów
zieleni, sprzątaczka biurowa, robotnik placowy, sekretarka, pracownik
ochrony fizycznej bez licencji, oraz w mieście Biała Podlaska są to: magazynier, technik prac biurowych, asystent do spraw księgowości, robotnik budowlany, barman [17]. Z powyższego wynika, że należy gruntownie poprawić kształcenie a w szczególności kształcenie zawodowe,
co bezpośrednio przekłada się na bezrobocie. Konkurencyjność regionu
można poprawić niewątpliwie poprzez poprawę edukacji, w którym potrzebny jest określony kapitał ludzki. Istnieje bowiem ryzyko, że tę lukę
na rynku pracy wypełnią pracownicy zza granicy wschodniej powiększając bezrobocie w kraju. Państwo ma tu zatem za zadanie gruntownej reformy edukacji, która niewątpliwe wpłynie na kształtowanie się
ładu, gdyż odpowiedzialne społecznie za zatrudnienie przedsiębiorstwa
muszą znaleźć na rynku pracownika o odpowiednich umiejętnościach.
Rząd może dodatkowo wesprzeć edukację zawodową dofinansowując
staże w przedsiębiorstwach przygotowujące do zawodu, czyli tak jak
jest obecnie w Niemczech. Biorąc pod uwagę region Południowego
Podlasia i jego potencjał rozwojowy w sektorze transportu należy położyć również nacisk na kształcenie zawodowe w tym sektorze.
Według Statystycznego Vademecum Samorządowca z 2014 roku
następuje spadek liczby ludności miasta Biała Podlaska – w roku 2010
liczba ludności wynosiła 58 051, w 2011 roku – 57 990, a w 2013 roku
spadła do 57 658. Natomiast w powiecie bialskim w roku 2010 liczba ludności wynosiła 114 360, w 2011 roku 113 672, a w 2013 roku
113 336 [9]. Przyczyną jest ujemny przyrost naturalny. Z prognozy
Głównego Urzędu statystycznego wynika, że ta niekorzystna tendencja
będzie się utrzymywała, co może wzmagać dodatkowo liczba szukających bez skutku pracy młodych ludzi z kompetencjami zawodowymi, którzy zdecydują się na emigrację poza region lub zagranicę. Aby
zatrzymać tę tendencję spadkową konieczne jest przede wszystkim
stworzenie nowych miejsc pracy, aby lokalna społeczność była skłonna

zakładać rodziny i pozostawać w miejscu zamieszkania.
Zwiększenie zatrudnienia z punktu widzenia społecznej gospodarki rynkowej wymaga konieczności przeprowadzenia analizy struktury
gospodarki regionu i znalezieniu sektorów dających szanse rozwojowe
Południowego Podlasia na stworzenie nowych miejsc pracy. Strukturę
gospodarki regionu przedstawia rysunek 2.
Rys. 2. Struktura podmiotów
gospodarczych w powiecie
bialskim

Według Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na
lata 2007 – 2015 rolnictwo
poprzez zbyt rozdrobnione powierzchniowo gospodarstwa rolne wymaga
przekwalifikowania części
z nich na inną produkcję.
Szansy można upatrywać
w rozwinięciu przemysłu
przetwórstwa rolno-spożywczego. W strefie pozarolniczej głównym problemem
jest wskaźnik przedsiębiorczości oscylujący poniżej
średniej w województwie
i kraju spowodowany brakiem kapitału. Szansą na
zmianę tej sytuacji jest przyciągnięcie inwestycji zagranicznych.
Źródło: opracowano na podstawie: [12, s. 114].
Nadzieję na to pokładano w utworzeniu Wolnego Obszaru Celnego Małaszewice - Terespol na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 marca 1993 roku
pomiędzy drogową trasą międzynarodową z Berlina przez Warszawę,
Mińsk i Moskwę, a linią kolejową E20. WOC to wydzielona część
obszaru celnego, na terenie, którego krajowe i zagraniczne podmioty
gospodarcze mogą prowadzić działalność produkcyjną i handlową, korzystając z sytemu zaniechania poboru cła i podatku [J. Brdulak, 1]. Po
powstaniu WOC przybyło pół tysiąca miejsc pracy, jednakże po 1995
roku zmalał napływ inwestycji. Niemniej jednak WOC przyciągnął poważne firmy transportowe jak PKP Cargo czy Adampol, w tym gazową
– Gaspol, a w 2013 roku powstało przy wsparciu finansowym rządu
Centrum Logistyczne EUROPORT. Była to zagraniczna inwestycja
czeskiego holdingu T-EUROGROUP, w którego skład wchodzi spółka
EUROPORT.
WOC odgrywa istotną rolę w regionie, jednak jego oddziaływanie
na gospodarkę na Południowym Podlasiu jest niewystarczające by zmie-
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nić poziom zatrudnienia i odwrócić tendencję wyludniania. Szansą dla
regionu jest uczynienie go bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym dla
krajowych i zagranicznych inwestorów poprzez utworzenie specjalnej
strefy ekonomicznej. Ministerstwo Gospodarki definiuje specjalne strefy ekonomiczne (SSE), jako wyodrębnione administracyjnie obszary
Polski, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na
preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania tego instrumentu
wsparcia jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie
nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy [15].
Mimo, że województwo lubelskie jest w zasięgu obszarów SSE to
nie obejmuje jednak zasięgiem Południowego Podlasia. SSE zdecydowanie przyspieszyłaby rozwój regionu i przyniosła nowe miejsca pracy,
co mieści się w kompetencjach państwa w ramach kształtowania ładu gospodarczego. Natomiast „(…) wspierane przez państwo procesy powoływania SSE uznawane są w naszej przestrzeni gospodarczej za element
społecznej gospodarki rynkowej, przeciwstawianej tendencjom skrajnego liberalizmu ekonomicznego” [J. Brdulak, 2, s. 219]. Państwo kształtuje zatem wtedy ład gospodarczy w SSE poprzez preferencje podatkowe
z tytułu kosztów inwestycyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy. Zachęty mogą stanowić również zwolnienia z podatku od nieruchomości,
preferencyjne kredyty, subsydia czy skrócone procedury administracyjne. Takie działania państwa zdecydowanie pobudzą sektor małej i średniej przedsiębiorczości, stanowiąc przejaw słusznej polityki regionalnej.
Rozwój SSE będą stymulować geograficzne atuty regionu Południowego Podlasia, który leży na trasie II Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego łącząc Wschód z Zachodem. Elementem II korytarza
Paneuropejskiego biegnącego przez Podlasie Południowe jest trasa E30
wiodąca z irlandzkiego portu Cork przez Wielką Brytanię trasą lądową,
dalej przez Holandię, Niemcy, Polskę, Białoruś aż do Omska w Rosji.
Trasa ta uznawana jest obecnie za najważniejszy samochodowy szlak
komunikacyjny na osi wschód – zachód w Europie. [J. Brdulak, B. Zakrzewski, 3, s. 115]. Przez region przebiega również międzynarodowa
linia kolejowa E 20 z Paryża po Władywostok. Położenie geograficzne
zatem wskazuje na naturalny rozwój budowy centrów logistycznych.
Na uatrakcyjnienie inwestycyjne regionu mogłaby wpłynąć modernizacja infrastruktury transportowej „suchego portu” kolejowego
w Małaszewicach, powojskowego lotniska w Białej Podlaskiej, czy
też mostu granicznego na rzece Bug. Strategicznym zadaniem państwa
powinna być kontynuacja budowy autostrady A2 dla poprawy konkurencyjności Południowego Podlasia. Przypomnę, że budowa drogi to
już obowiązek państwa - w państwie z ładem gospodarczym według
Adama Smitha. Wraz z rozwojem sektora transportowego rozwijałyby
się inne gałęzi gospodarki w tym handel transgraniczny, który powinien być strategiczny w utrzymaniu pozycji lidera w tej części Europy
w obliczu konkurencji wschodnich sąsiadów. Duże znaczenie może
mieć również dokończenie autostrady A4 do granicy ukraińskiej, które
łączyłoby szlaki przewozowe z krajami bliskiego wschodu jak Iran czy
Kazachstan. Poruszane powyżej problemy infrastruktury transportowej
zawarte są również min. w strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020 [13, s. 53]. Stąd potrzeba skutecznej realizacji
strategii rozwojowej w czym mogą pomóc środki unijne. Polska jak
wiemy jest największym beneficjentem środków w ramach polityki
spójności w nowej perspektywie otrzymując 82,5 mld euro z czego 4,1
mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” [16]. Należy
przy tym zwrócić uwagę, że stwarzanie warunków konkurencyjności
wraz z modelem społecznej gospodarki rynkowej jest uwzględnione
w traktacie lizbońskim: „Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na
rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony
wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia
i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości
środowiska naturalnego” [14].
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Państwo powinno przy tym pamiętać o innych zasadach społecznej
gospodarki rynkowej, które działają, jeśli stosuje się je kompleksowo.
Pozytywnie powinny oddziaływać również obecne wskaźniki ekonomiczne w skali kraju jak stabilna waluta, 3,4% wzrost gospodarczy,
1,6% deflacja, która jest głównie spowodowana spadkiem cen paliw
na świecie, korzystnym szczególnie dla sektora transportowego i niekorzystnie dwucyfrowe 12% bezrobocie. Cieszy dodatni bilans handlowy
i spadek deficytu, chociaż nasi niemieccy sąsiedzi planują zrównoważony budżet w 2015 roku. Dość stabilna polityka gospodarcza powinna
wpłynąć pozytywnie na długookresowe inwestycje zwłaszcza w budownictwie drogowym, z którym nasi przedsiębiorcy mają problemy.
Państwo powinno również bardziej dbać o sektor transportowy, zabiegając o zmiany niemieckiego prawa dotyczącego płacy minimalnej
kierowców przemieszczających się po ich kraju, czyniąc nasz transport
nieopłacalnym.
Podsumowując, autor artykułu wskazuje na szansę rozwojową dla
Południowego Podlasia we wcieleniu w życie zapisu konstytucyjnego
o społecznej gospodarce rynkowej, poprzez aktywne kształtowanie ładu
gospodarczego przez państwo, które może to osiągnąć zwiększając zatrudnienie i konkurencyjność regionu tworząc SSE, oraz niwelując tym
samym znaczne różnice dochodowe i majątkowe w lokalnej społeczności. Państwo powinno zatem wykorzystać wszystkie dostępne prerogatywy wpływania na siłę i kierunki rozwoju regionalnego, realizując tym
samym również dojrzałą międzynarodową politykę gospodarczą.

Tomasz Gardziński
Account Manager w Orange Polska S.A.
doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie.
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OLIMPIADA WIEDZY
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TELEWIZJA MŁODYCH
Chcesz zaistnieć w internecie?
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Pierwsza w regionie telewizja
internetowa

Zareklamuj się na www.interwizja.edu.pl

STUDIUM
CELNE
w Białej Podlaskiej
NAJLEPSZA SZKOŁA
W STREFIE PRZYGRANICZNEJ

• ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ I REKLAMA
NOWOŚĆ!!! na kierunku rachunkowość
• OBSŁUGA CELNA
• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
na kierunku administracja

• BEZPIECZEŃSTWO
POŻAROWE na kierunku BHP
• ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

oraz wiele nowych,
bezpłatnych kierunków wejdź na:
www.studiumcelne.pl
www.gdziewartostudiować.pl
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DAJE SZANSĘ NA DOBRĄ PRACĘ ! BEZPŁATNIE!!
Organ prowadzący: Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC Sp. z o.o.
		
ul. Warszawska 14, p.6
tel./fax (083) 343 14 60
		
21-500 Biała Podlaska
e-mail: biuro@rectus.edu.pl

www. rectus.edu.pl; kwartalnik@rectus.edu.pl

