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WSTĘP 

 

Prezentowana monografia naukowa to zbiór prac z wybranej tematyki 

ekonomicznej w obrębie zakresu: analizy, badań i opracowań naukowych, 

zgłoszonych do międzynarodowej konferencji naukowej o nazwie II KONGRES 

MŁODYCH EKONOMISTÓW W PTE DLA GOSPODARKI POLSKI 

Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką biznesową 

w aspekcie różnorodności, które odbyło się w dniach 11-13 grudnia 2017 r. 

w Częstochowie. Konferencja miała formułę Kongresu z inicjatywą quasi-

społeczną i realizującą działalność statutową Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego, w zakresie krzewienia wiedzy ekonomicznej wśród młodych 

ludzi. Kongres był inicjatywą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału 

w Częstochowie działających w Polsce z wieloletnią tradycją naukowo-

badawczą. 

Tematem tego wydarzenia była refleksja nad szerokim spektrum problemów 

gospodarczych i zagadnień, które swym zasięgiem obejmuje Ekonomia 

oraz różnorodności zainteresowań badawczo-naukowych uczestników Kongresu 

w praktycznym ujęciu.  

Obszary tematyczne poruszane na forów ekonomistów skupiły się w zakresie 

między innymi: 

 

Ekonomii 

 

1. Kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej. 

2. Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej. 

3. Internacjonalizacja w gospodarce globalnej. 

4. Idea zrównoważonego rozwoju w ekonomii. 

5. Pozytywne aspekty kryzysów gospodarczych. 

6. Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji. 

7. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. 

Finansów 

 

1. Rynki finansowe a wzrost gospodarczy. 

2. Finanse publiczne i samorządowe.  

3. Podatki w organizacjach i systemach gospodarczych. 

4. Polityka monetarna i fiskalna. 

5. Zarządzanie finansami w sektorze bankowym. 

6. Decyzje finansowe przedsiębiorstw. 

7. Rachunkowość w organizacjach i systemach gospodarczych. 

8. Aspekty różnorodności w działalności gospodarczej. 



Zarządzania 

 

1. Strategiczne i operacyjne problemy przedsiębiorstw. 

2. Współczesne problemy zarządzania korporacjami. 

3. Powiązania sieciowe w przedsiębiorstwach i gospodarce. 

4. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

5. Rozwój i rola technologii informatycznych w zarządzaniu organizacjami.  

6. Zarządzanie jakością w organizacji. 

7. Innowacje w rozwoju gospodarczym.  

8. Własność intelektualna w zarządzaniu organizacją. 

Wydarzenie to odbywało się w trzech kolejnych dniach łącząc panele i sesje 

plenarno-naukowe z praktycznymi w ramach, których odbyły się szkolenia 

dla wszystkich uczestników międzynarodowej konferencji naukowej. Panele 

sesji tego wydarzenia naukowego odbywały się na Politechnice Częstochowskiej 

i Olsztynie koło Częstochowy w Polsce. Kongres był wspierany patronatem 

zarówno lokalnej organizacji pozarządowej, jak i podmiotów kulturalnych, 

w tym mediów. Głównym sponsorem biznesowym i darczyńcą Kongresu 

był MASKPOL S.A., TEB Edukacja, mPlay, Wydział Zarządzania Politechniki 

Częstochowskiej oraz Regionalne Centrum Kultury w Częstochowie 

wraz z Zespołem Szkół Muzycznych w Częstochowie, którzy to gościli u siebie 

uczestników konferencji w pierwszym dniu obrad i przedstawił własne 

osiągnięcia gospodarcze, rynkowe i kulturalne w regionie. W drugim dniu obrad 

konferencji sponsorem były władze lokalne - Wójt Gminy Olsztyn, który gościł 

uczestników w siedzibie gminy i podzielił się z nimi osiągnięciami 

inwestycyjnymi oraz turystyczno-kulturalnymi w regionie. W kolejnym trzecim 

dniu uczestnicy Kongresu goszcząc w Olsztynie koło Częstochowy, podczas 

panelów naukowych pochylili się nad tematyką zagadnień związanych 

z aspektem różnorodności ekonomicznej, występującej w obecnie w gospodarce 

Polskiej w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. 

Kongres służył prezentowaniu wyników pracy zarówno początkujących 

ekonomistów, jak i tych bardziej zaawansowanych w zmaganiach 

z problematyką gospodarczą i społeczną w aspekcie różnorodności. Realizacja 

głównego celu konferencji została zrealizowana poprzez wymianę i transfer 

wiedzy w odniesieniu do problemów gospodarczych i biznesowych 

oraz ich propozycji rozwiązywania. 

Przedstawione w niniejszej monografii materiały obejmują artykuły 

przysłane przez ekspertów, badaczy i przedstawicieli naukowych, praktyków 

przemysłu z krajowego ośrodka naukowo-badawczego zajmującego się nurtem 

ekonomicznym w szerokim jego spektrum. Autorzy artykułów prezentują różne 

punkty widzenia organizacji, ekonomii, finansów, zarządzania i innowacji 

w różnych aspektach gospodarczych rozwijających się podmiotów 



gospodarczych w kraju na tle Unii Europejskiej, które mogą być przydatne 

w praktyce biznesowej i mogą stanowić źródło inicjatyw dla międzynarodowych 

projektów związanych z umacnianiem zdolności przedsiębiorstw 

i uniwersytetów. 

 

Małgorzata Romanowska, 

Redaktor 
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Rozdział I 

 

ECO-INNOVATIVE ACTIVITY  

OF THE SECTOR OF MICRO-, SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES IN POLAND AND UE 
 
Keywords: eco-innovation, sustainable development economics (SDD), MSME 

 

Abstract: In Poland, there are 1.84 million non-financial companies, defined as active 

enterprises, including 99.8% of companies of the MSME sector (according to the data for 

2014, following the publication The activity of non-financial enterprises in 2014, GUS 2015). 

When assessing the number of companies operating in Poland in absolute terms, it must 

be concluded that it is high, however, when using the indicator of the number of enterprises 

in relation to the size of the population, Poland occupies only the 22nd position among EU 

countries (according to Eurostat 2014). The number of large enterprises in Poland was only 

3.4 thousand in 2014. The sector of enterprises belonging to MSMEs is a stimulator 

of economic development while generating 50.2% of GDP of the whole sector of enterprises 

and employing 69.8% of people employed in enterprises (according to GUS - Central 

Statistical Office 2015). Growing expectations of the environment, taking into account 

environmental management in social and environmental terms (including reduction in micro-

pollutants) affect the decision of enterprises concerning the implementation of the concept 

of corporate social responsibility (CSR). The need for the implementation of the concept 

of sustainable development (SDE), by means of an increase in eco-innovation, is an essential 

development goal, which is reflected among others in the Europe 2020 strategy, adopted 

by the European Commission. The position of the sector of Polish enterprises in terms of total 

innovation as well as eco-innovation is low against the background of EU countries. 

The introduction of eco-innovation by companies in Poland is mainly the result 

of adjustments to legal regulations imposed by the State. Relatively most of eco-innovation 

concerns the solutions aimed at reducing environmental pollution (including micro-pollutants) 

by the industrial sector. However,  a long-term improvement in the field of eco-innovation 

requires an increase in financial outlays on this type of investments and greater awareness 

of enterprises from the group of MSMEs. Sustainable development determines the use of eco-

friendly technologies, which requires investments in eco-innovation, enabling more effective 

use of resources and reduction in pollution. The introduction of modern technologies 

compliant with the concept of sustainable development is becoming an important challenge 

for modern economies. Unfortunately, in Poland, a large share in economy belongs 

to traditional energy intensive industrial sectors. Therefore, it becomes necessary to take 

actions aimed at rational use of resources, raising awareness and investments of MSMEs 

in the field of eco-innovation. The basic goal of the research is to recognize the situation 

and the level of eco-innovation in Poland, including the MSME sector and to compare 

the obtained results with the ones from EU countries. The result of the research is indicating 

the barriers and opportunities to support the development of eco-innovation in the MSME 

sector in Poland. Moreover, there has been made an assessment of effectiveness 

of the financing of eco-innovation by micro-, small and medium enterprises, and in particular 

the assessment of determinants affecting the selection of sources of funding of eco-

innovation, including the use of structural funds.  
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1.1. The concept, role and functions of eco-innovation  
 

In modern highly developed economies, there is a view that for the 

proper management of natural assets the man should more effectively use 

natural resources available to them. The depletion of some natural resources, 

their prices rising, brings about that rational entrepreneurs manage 

the resources more and more rationally so that they reduce operating costs 

thus becoming increasingly competitive in the global market. The vision 

of the further development of the European Union, adopted in the Europe 

2020 strategy, includes three interrelated priorities [1]: 

 smart development: economic development based on knowledge 

and innovation; 

 sustainable development: supporting a more resource efficient, 

greener and more competitive economy; 

 inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering 

social and territorial cohesion. 

Sustainable development means building a sustainable and competitive 

resource efficient economy using environmentally friendly technologies. 

Investments in innovation, enabling more effective use of resources, 

positively affect all sectors of the economy. The implementation of modern 

environmental technologies is becoming an important challenge for modern 

economies, particularly in the MSME sector as the dominant one.  

The concept of eco-innovation occurred at the end of the 20th century 

as a result of the growing awareness of risks associated with the natural 

environment and responsibility for the environment. The concept of eco-

innovation in literature is defined multidimensionally although in general 

terms it applies to innovation bringing the effects for the environment.  

The classic definition of eco-innovation says that eco-innovation means 

a new product which provides value to the customer and business 

and at the same time significantly reduces the negative impact 

on the environment [2]. Eco-innovation is production, technological 

and service processes which reduce the negative impact on the natural 

environment [3]. The essence of eco-innovation is an integrated approach 

to the use of the created concepts in the field of environmental protection 

at each stage and in each sector of the economy [4]. These are production, 

technological and service processes that reduce the negative impact 

on the natural environment [5, 6]. Eco-innovation is an opportunity 

for the implementation of sustainable solutions that will allow for more 

effective use of natural resources and reduction in the harmful impact 
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on the environment while simultaneously maintaining a high level 

of innovation [7]. The concept of eco-innovation is also understood 

as creating new and competitively assessed goods, processes, systems, 

services and procedures which may satisfy human needs and provide 

the quality of life to all people along with the minimum use of natural 

resources per production unit and minimum emission of toxic substances [8]. 

The main result of eco-innovation is an increase in environmental 

performance meaning directly e.g. reduction in energy intensity 

of production, and indirectly – an increase in cost competitiveness 

of the company [9]. Eco-innovation can be perceived as any innovation 

reducing the negative impact of economic processes on the natural 

environment and reducing environmental damage [10]. Therefore, eco-

innovation is a type of combination of innovation (novelty, creativity, 

change) with environmental sensitivity or environmental awareness. Some 

authors indicate the specific feature of eco-innovation distinguishing it from 

other innovation, namely, apart from the benefits achieved by the company 

implementing it, its  effect is also the so-called external benefits. External 

benefits arise since the inventor usually cannot usurp all or most of social 

benefits of R+D activities [11]. 

M. Carley and P. Spapens give a lot of arguments for the use of eco-

innovation: 

 less waste and pollution and, in the interpretation of these authors - 

really logical, all pollution is useful resources, frequently lost, which, 

as a result of economic errors, were in the wrong place and time; 

 better quality of life, eco-innovation leads to reduction in the use 

of resources but at the same time, it improves the quality of the results 

achieved. In many cases, it also positively influences the level of life; 

 jobs and social justice, most of eco-innovation, e.g. the solutions 

of organic farming, increases a share of human capital in the economy, 

stimulates  the emergence of new jobs, thus decreasing unemployment, 

simultaneously, it reduces the use of resources;  

 competitiveness, since eco-innovation always means an increase 

in quality, better technologies, processes and products, which have 

increasingly greater market opportunities;  

 benefits for business, market attractiveness, since eco-innovation 

reduces a lot of costs, allows for avoidance of different categories 

of environmental charges, creates more effective processes, their result 

is also the environmental image of business;  
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 profitability, concerning savings in the field of the resources used, 

associated with reduction in consumption of electricity and resources, 

which prove to be more effective than additional purchases 

of increasingly expensive raw materials. It has been proven that, 

in many cases, the prevention of pollution is cheaper than other 

solutions associated with the need for environmental protection;  

 smaller risk since eco-innovation poses a risk neither to consumers 

nor at different stages of production in the company, both in terms 

of health and other safety categories;  

 it allows for more effective use of scarce development capital, e.g. 

instead of the construction of new power plants there should 

be promoted the construction of such enterprises that will supply 

the market with energy-saving devices, which leads to  reduction 

in demand for energy or reduction in its continuous growth; 

 international safety since increasingly apparent competition for limited 

resources of the planet may lead to the emergence of conflicts, even 

on a very large scale. Effectiveness may prevent an increase 

in international tensions [12].  

According to OECD, eco-innovation improves the efficiency of use 

of natural resources in the economy, reduces the negative impact of human 

activity on the environment or strengthens the economy resistance 

to environmental pressures.  

In literature, there are a lot of ways to classify eco-innovation, 

adopting, as a criterion, e.g. benefits for the enterprise or the results 

of the environmental impact. Among these classifications, there are also two 

groups: eco-innovative products and eco-innovative services. The product 

can be described as eco-innovative if its innovation or the innovation 

of the technology of its manufacture exerts less pressure on the environment. 

In turn, services are innovative in nature when eco-innovative products 

are used for their production or when the entity providing them uses eco-

innovative organizational or process solutions. Within this concept 

it is possible to talk about eco-innovation of services or eco-innovative 

services nowadays. The service company may provide services which 

are not eco-innovative but at the same time it can be eco-innovative 

in the way of management and organization [13]. Both types of eco-

innovation carry a range of positive effects: reduction in consumption 

of energy and materials, an increase in competitiveness, profitability 

of enterprises, an opportunity to invest in human capital. At present eco-

innovation is one of the main priorities of the policy of the Member States 



15 

 

of the European Union.   

In literature, most frequently there are distinguished five types of eco-

innovation: 

 technological eco-innovation within products and production processes; 

 social eco-innovation, e.g. behavior, consumption habits; 

 organizational eco-innovation, e.g. eco-audits; 

 institutional eco-innovation, e.g. platforms of cooperation, informal 

groups, networks appointed to deal with environmental issues; 

 marketing eco-innovation, eco-labels, eco-packaging [14]. 

The examples of eco-innovation applied in MSMEs in the field of energy 

eco-innovation, among others, are:  

 product eco-innovation: photovoltaic cells, solar panels, biogassing 

(anaerobic digestion), new generations of wind turbines, geothermal 

systems, heat regenerators, heat pumps;  

 process eco-innovation: distributed energy; intelligent energy 

management systems in buildings; trigeneration (combined 

management of energy, heat and cold); energy efficiency;  

 organizational eco-innovation: solar farms; wind farms; implementation 

of energy management system - ISO  0001 (BS EN 16001); 

implementation of environmental management system - ISO 14001, 

or EMAS;  

 marketing eco-innovation: modern campaigns raising awareness 

and advertising solutions in the power industry [15].   

The greatest barrier to the development of eco-innovation in enterprises 

is lack of capital, therefore, it becomes necessary to develop financial 

instruments supporting the financing of eco-innovation.  
 

1.2. Barriers to development and sources of financing of eco-

innovation of MSMEs  
  

Micro-, small and medium enterprises (MSMEs) play a very important 

role in the world economy, amounting to about 99% of companies 

in the European Union. MSMEs in Poland amount to 99.8% of the total 

number of enterprises in Poland and perform a vital function in the economy 

affecting economic growth and employment [15]. In EU countries, business 

activity is conducted by the total of 22 million enterprises, with the largest 

number of companies operating in Italy (about 3.7 million), France, Spain, 

Germany and Great Britain. Poland, when compared to other countries 

of the European Union, takes the sixth position in relation to the number 
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of enterprises (more than 1.5 million by Eurostat for 2014). The statistics 

are worse in terms of the number of companies in relation to the population 

of a specific country. With the number of 41 enterprises per 1000 inhabitants 

Poland occupies the 22
nd

 position in the EU. Large enterprises in Poland 

amount to 3.4 thousand entities in 2014. The sector of enterprises included 

in MSNEs is a stimulator of the economy while generating 50.2% of GDP 

of the whole sector and employing 69.8% of people employed in enterprises 

(the data by GUS 2015). The classification criteria of the enterprises 

are: form of ownership, type of the conducted activity, market position, 

amount of capital, turnover, level of employment. In defining MSMEs 

two criteria are taken into account: quantitative – based on economic 

measures such as the number of employees, turnover, size of assets, scope 

of the market. The other criterion is qualitative – based on the characteristics 

of the company such as: unity of ownership and management, decision-

making and financial independence, degree of organizational structure, 

innovation, management system, market share [17]. A small enterprise 

(Table 1), in the light of the definition of Article 105 of the Business Activity 

Freedom Act [18], is an entrepreneur who, in at least one of the last two 

financial years: 

 employed on an annual average fewer than 50 employees, 

 achieved an annual net turnover from sales of products and services 

and financial operations not exceeding the PLN equivalent of EUR 

10 million or total assets in its balance sheet not exceeding EUR 

10 million. 

A medium enterprise, in accordance with Article 106 of the Business 

Activity Freedom Act, fulfills at least 2 conditions in at least one 

of the last two financial years: 

 employed on an annual average fewer than 250 employees, 

 achieved an annual net turnover from sales of goods, products 

and services and financial operations not exceeding the PLN equivalent 

of EUR 50 million or total assets in its balance sheet at the end of one 

of these years did not exceed the PLN equivalent of EUR 43 million.  

The Business Activity Freedom Act adopted the recommendations 

of the European Commission to the Polish legislation.   

A modern company should be managed in terms of strategy, market 

and innovation. It must cooperate with its environment, take care 

of the market and modernity of its products but, most of all, it must be open 

to changes. The use of environmentally friendly processes is more and more 

frequently recognized, appreciated and demanded by customers.   
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The most important barriers to the acceleration of dissemination 

and development of eco-innovation are: 

 uncertain market demand, uncertain return on investment or too long 

payback period for eco-innovation; 

 lack of funds in the enterprise; 

 insufficient access to the existing subsidies and financial incentives; 

 applicable provisions and structures not providing sufficient incentives 

for eco-innovation; 

 lack of external funding [19]. 

In the subject literature, an important position is occupied by the problem 

of barriers to the implementation of eco-innovation in enterprises, including 

MSMEs. Among them, there can be identified: 

 legal barriers (e.g. unclear and non-transparent regulations, 

unpredictable changes in provisions bringing about uncertainty 

of the market and discouraging from investments, too detailed technical 

requirements limiting the potential of eco-innovative activity, 

incorrectly established standards); 

 economic barriers (e.g. lack of funds in the company, lack of external 

funding, high costs of the innovation process, high risk and uncertain 

return on investment, uncertainty of benefits by the pioneers 

in the market); 

 demand barriers (e.g. uncertain demand in the market, the market 

dominated by the existing companies, lack of possibility to distinguish 

the product in terms of its eco- preferentiality in connection with deficit 

of reliable information,  market prices reflecting only economic costs, 

distorting the market with interventionism in the form of subsidies 

for the solutions burdensome for the environment) 

 technological barriers (e.g. technological potential, limited availability 

of technology, the solutions dominating in the market creating the input 

barriers to new technologies,  outdated infrastructure as a barrier 

to economic development, long period of replacement of the existing 

infrastructure); 

 research and development barriers (e.g. maladjustment of the activity 

of research and development institutions to innovation needs, 

underfunding of research and development projects, lack of support 

for cooperation between science and industry); 

 staff barriers (e.g. lack of experienced and qualified staff, lack of proper 

managerial skills and technical expertise, resistance to changes, 
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inability to manage tasks associated with the eco-innovation process, 

inability to absorb the solutions developed outside the company); 

 cooperation barriers (e.g. lack of suitable suppliers, lack of suitable 

business partners, lack of cooperation between enterprises and research 

and development institutions, limited access to external information, 

expertise, weak interactions between the actors of the innovation 

system) [20].  

The most important barriers to the implementation of eco-innovation 

in MSMEs include, most of all, the lack of funds. The sources of the 

financing of eco-innovation may include many financial instruments 

depending on the criteria:  

- ownership right: own capital [21], foreign capital, 

- sources of capital: internal, external, 

- time of disposal of specific capital, including short-term capital, 

long-term capital [22]. 

Own capital should be one of the major sources of the financing of eco-

innovation of MSMEs (Table 1). Its increasing, creating may be internal 

(self-financing) and external, this may consist in increasing own capital e.g. 

by means of accepting new co-partners.  
 

Table 1. The sources of the financing of eco-innovation with own capital 

of MSMEs  

 

Own capital 

Internal sources External sources 

Net profit Shareholders’ additional contributions 

Depreciation  Searching for new partners 

Transformations in assets Venture capital funds 

Transformations in capital Public offering in OCT market  

Source: own study. 

 

 Foreign capital is the capital acquired from the outside from 

the environment in which the company operates (Table 2). It is to finance 

the activity of the company and its development, it is frequently used 

in the financing of eco-innovation. The main division of this capital due 

to the time of disposal of specific capital is into: long-term capital and short-

term capital.  
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Table 2. The sources of foreign capital financing eco-innovation in MSMEs  

 

Foreign capital 

Long-term capital Short-term capital 

Reserves  Short-term bank loans 

Long-term bank loans  Renewable obligations 

Credit guarantees Loans from suppliers 

Leasing Loans from customers 

Franchising Factoring 

Obligations Loans from non-banking sector 

Grants and subsidies Short-term debt securities  

Aid funds  

Loans from family and friends Loans from family and friends 

Source: own study. 

 

The instruments supporting the development of the economies of EU 

countries, belonging to Structural Policy, are Structural Funds. 

They are directed to different sectors of economies that need help to catch 

up with others, more developed ones. MSMEs can receive grants 

from various funds for eco-innovation provided they meet certain 

requirements. Poland like any other Member State has the strategy 

which is aimed at creating the conditions for growth in innovation 

and competitiveness of the economy and entrepreneurship ensuring 

employment growth and an increase in the level of social, economic 

and spatial cohesion. The funds for this strategy come from the following: 

the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social 

Fund (ESF), the Cohesion Fund (CF), the European Agricultural Fund 

for Rural Development and the European Fisheries Fund.  

The prospect for years 2014-2020 is implemented in Poland by means 

of 6 national operational programs managed by the Ministry of Development 

and 16 regional programs managed by Marshall Offices. To finance eco-

innovation  MSMEs will be able to use: 

- Smart Growth Operational Program, 

- Infrastructure and Environment Operational Program, 

- Knowledge-Education-Development Operational Program, 

- 16 Regional Operational Programs. 

MSMEs that want to develop the eco-innovation project at the local 

or regional level should focus on the monitoring of the provisions 
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of Regional Operational Programs. Regional Operational Programs (ROP) 

are adopted for each voivodeship individually. The objectives of Regional 

Operational Programs are the activities associated with the improvement 

in competitiveness and promotion of individual regions. 

Within the framework of ROP the support, among others, includes: 

the environment, preventing and combating environmental and technological 

threats, energy investments, investments in health care infrastructure 

and in social infrastructure. An important problem in the case of the national 

operational programs is a weak link of environmental issues with innovation. 

Most of the funds were allocated for Infrastructure and Environment 

Operational Program. The priorities of this program are: low-carbon 

economy, environmental protection, development of technical infrastructure 

of the country and energy security. The second largest program in terms 

of the amount of funds is Smart Growth Operational Program. It is also 

the largest program in the European Union financing research, development 

and innovation due to which the support, among others, for joint research 

and development projects will be received by scientists and entrepreneurs 

and the results of R+D will be practically applied in the economy. 

“From ideas to market” is the main assumption of this program. It means 

the support for the emergence of innovation: from creation of concepts 

of unique products, services or technologies, through preparation 

of prototypes/pilot lines to their commercialization. The objective 

of Knowledge-Education-Development Operational Program is professional 

activation of young people under 30 who are unemployed, support for higher 

education, development of social innovation, mobility and transnational 

cooperation, and also the reform of public policies in the areas 

of employment, social inclusion, education, health and good governance.  

Infrastructure and Environment Operational program does not emphasize 

innovation and Smart Growth Operational Program – environmentally 

friendly solutions. The result is a support gap at the interface of these two 

areas filled in by eco-innovative projects. The subsidies for applicants 

are mainly in the form of non-repayable grants. Subsidizing projects with 

EU funds mostly consists in refunding some of the costs incurred. 

There are also pre-financing projects. In this case, the financial resources 

coming from EU funds are non-repayable after the fulfillment 

of all the conditions included in the project. The selection of projects 

is carried out in the competition procedure, each application is subjected 

to the procedure of formal and substantive evaluation. From time to time, 

there are announced the calls for applications in the framework 
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of the activated another portion of allocated funds. 

 

1.3. Evaluation of eco-innovation of MSMEs operating 

in Poland against the background of  Eco-IS indices of EU 

countries  

 

The measurement of eco-innovation of national economies is a difficult 

task since it is necessary to take into account the effects 

of the implementation of innovative pro-environmental solutions, 

i.e. the solutions aimed at reducing environmental pollution (including 

micro-pollutants) [24]. Due to the increasing role of eco-innovation, 

particularly in the context of the Europe 2020 strategy, the European 

Commission appointed the Eco-Innovation Observatory (EIO) which, 

on the basis of the system of indicators, created the first tool for evaluation 

of eco-innovation - Eco-Innovation Scoreboard – Eco-IS. It is a new 

research area of international statistics only being developed, among others, 

by OECD and the European Union. The main task of EIO is collecting data 

associated with eco-innovation in EU countries. On the basis of these 

indicators, there was created the ranking of Eco-Innovation Scoreboard. 

In 2015 Poland occupied the second-to-last - 27th position among 

28 Member States of the EU. Eco-IS index is calculated on the basis 

of 16 sub-indices concerning five thematic areas.  

The construction of Eco-IS index includes the total of five areas three 

of which directly relate to eco-innovation. These are: eco-innovation inputs 

(government expenditure on environmental and energy R+D, 

green investments of PE/VC funds, total number of researchers), eco-

innovation activities (enterprises introducing eco-innovation improving 

material and energy efficiency and possessing ISO 14001) and eco-

innovation outputs (patents, publications, information on eco-innovation 

in media). The other two groups of indices are the ones showing the effects 

of the implementation of eco-innovation such as resource efficiency (energy 

efficiency, water efficiency and emissivity) and socio-economic outcomes 

(development of “eco-industries” of economies) [23]. It should be noted 

that the indicators on the side of effects are relatively poorly correlated 

with the indices of intensity of development and implementation of eco-

innovation. On the one hand, environmental effects are measured 

with statistical indicators which still mainly depend on the historical paths 

of development of economies and not eco-innovation implemented in recent 

years. On the other hand, the definition of eco-industries adopted by Eurostat 
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and Ecorys (2009), on which socio-economic indicators are based, refers 

to a wide range of activities (among others, recycling, treatment plants, 

renewable energy sources), however competitiveness and the level 

of employment of some of them does not have to directly depend 

on innovative solutions (e.g. photovoltaics). At the same time, an essential 

part of economic effects of eco-innovation appears in enterprises of other 

industries for which they are e.g. a way to improve productivity. Therefore, 

the indicators of effects do not differ  between the countries of UE28 asmuch 

as the ones directly referring to eco-innovation, which is evident also in the 

case of Poland. 
 

Table 3. Eco-Innovation Scoreboard (Eco-IS) in EU countries  

in 2015  

 

  EU countries  

Eco-

innovation 

inputs 

Eco-

innovation 

activities 

Eco-

innovation 

outputs 

indicator 

Eco-IS 

I 

Denmark 368 71 157 167 

Finland 182 152 190 140 

Ireland 310 135 65 134 

Germany 154 162 140 129 

Sweden 121 154 160 124 

Luxembourg 106 115 205 124 

France 111 110 108 115 

II 

Austria 98 126 136 108 

Spain 94 134 102 106 

Italy 75 118 117 106 

United 

Kingdom 126 116 74 106 

Portugal 79 167 83 102 

Czech Republic 63 181 47 99 
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Netherlands 66 77 106 98 

Belgium 89 116 111 97 

Slovenia 74 92 98 96 

III 

Romania 39 138 53 82 

Hungary 72 98 27 81 

Estonia 78 129 53 80 

Latvia 43 60 95 75 

Lithuania 43 94 59 73 

Greece 57 37 101 72 

Slovakia 38 101 52 72 

Croatia 21 100 89 67 

Malta 25 72 55 64 

Cyprus 14 54 132 60 

Poland 40 54 58 59 

Bulgaria 19 71 27 49 

  

Min 14 37 27 49 

Max 368 181 205 167 

Average 93 108 96 96 

  El leaders 

  Average El performers 

  Countries catching up in El  

 
Source: own study based on EIO 2016. 
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When analyzing the results concerning eco-innovation inputs (Table 3), 

they were generally above the average for all the countries of the EU.  

The specific cases are Denmark and Ireland where the performance 

in this component of the Scoreboard was significantly higher 

than for the other countries. In the case of Denmark, investments in eco-

innovation exceed 1200 USD per capita and in the case of Ireland – more 

than 900 USD per capita and for Poland - 2 USD. Due to the outstanding 

performance of Denmark and Ireland, this component is also 

by far the highest range of ratings (the difference of 354 points between the 

highest and the lowest point) and the highest standard deviation in the result 

set. In  the second element of the actions associated with eco-innovation 

(activities) – the country of the highest efficiency is Czech Republic. 

In terms of eco-innovative outcomes the leader is Luxembourg 

with the result of 205, and the lowest result of Ireland amounting to 65 is due 

to low results concerning the patents connected with eco-innovation 

(only 5 patents per one million inhabitants).  
 

Figure 1: Poland against the background of EU countries in terms of Eco-IS 

index in 2015  

 

 
 
Source: own study based on the EIO data 2016 

 

Poland, in the period considered, was included in the group of “the countries 
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catching up in eco-innovation”, unfortunately occupying the second-to-last 

position ahead of Bulgaria with Eco-IS index result of 59. Eco-IS index 

in the analyzed years placed the economy of Poland in the fourth position 

from the end in 2010, in 2011 in the last position and in 2012 – 

in the second-to-last. The position of Poland in this ranking is low. However, 

there can be observed a slight increase in points – from 53 to 59 in 2015. 

If taken into account only the first three areas referring directly to eco-

innovation, Poland occupies the last position, however its distance to the EU 

average is growing  (1/3 of the average in relation to 1/2 for the general 

index). However, this is mainly due to general weakness of Poland 

in the area of innovation. Low public and private expenditure on green R+D 

result from the low level of expenditure on the total of R+D activity 

in Poland.   
 

Figure2: Eco-IS index for Poland in selected years  

 

 
 
Source: own study based on the EIO data 2016 

 

It is the same in the case of patents where there is noticeable a high share of 

technologies associated with environmental protection among few patent 

applications. In turn, Polish companies introduce not only little eco-

innovation but innovation in general, moreover, larger enterprises and the 

ones belonging to the public sector are more eco-innovative. Decomposition 
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of Eco-Innovation Scoreboard index may indicate which areas of eco-

innovative activity are well developed and which require specific actions. 

The achievements of Poland in five thematic areas are taken into account 

in Eco-SI in years 2010-2015 (Figure 2). In Poland, all the areas require 

the intensification of activities. The most disturbing is the worsening 

of the position of Poland in relation to the average for the European Union 

(28) in the area of eco-innovation inputs. Poland is characterized 

by unsustainable potential of eco-innovation mainly based on socio-

economic outcomes, with very low expenditure on eco-innovation and poor 

results in the area of eco-innovation activity.  

Taking into account the low position of Poland in the rankings of eco-

innovation, there was conducted the statistical survey aimed 

at the identification of the scope of the barriers to and opportunities 

for the development of eco-innovation in terms of sustainable development 

of micro-, small and medium enterprises. The survey was carried out in 2017 

on a randomly selected group of 300 MSMEs with headquarters in the area 

of Poland. There were received 224 questionnaires suitable for further 

analysis, which gives a rate of return of 74.7%. The questionnaire results 

indicate that the main motivation for undertaking activities for the benefit 

of the environment is the willingness to reduce costs of the business activity 

(82% of the surveyed MSMEs). The second reason indicated by the entities 

in question is modernization of technology (73%), followed by improvement 

in the image by the implementation of CSR (corporate social responsibility) 

(58%). 34% of those questioned consider the introduction of eco-innovation 

in their company e.g. in the form of photovoltaics, renewable energy etc. 

This indicates that Polish entrepreneurs perceive high-efficiency dimension 

of eco-innovation and economic benefits coming from its implementation, 

which reflects growing environmental awareness of entrepreneurs. 

Lack of financial resources for eco-innovation was indicated as the largest 

barrier by MSMEs in Poland (86%).  

 

1.4. Conclusions  
 

Raising funds to support eco-innovative projects in Poland 

is not impossible, however, in many cases, very difficult. Eco-innovation 

very rarely constitutes an activity of MSMEs isolated by the funders. 

Innovative projects developed in the area of ecology are assessed according 

to the same criteria as other investments, including innovative ones. Taking 

into account the fact that they are often less focused directly on economic 
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effects, when using the same evaluation criteria, they may get worse overall 

ratings. The problem is significant funds for environmental protection 

provided for the local government units, which carry out projects typical 

of a specific area, i.e. they focus on construction of sewerage, sewage 

treatment and dissemination of more eco-friendly sources of energy. 

This results in limiting the possibilities to obtain funds for investments 

by MSMEs. There has been too little emphasis placed on the  connection 

in the cases of a single investment in innovativeness and environmental 

protection in the current programming period. It has been probably 

due to the fact that one of the serious problems is generally low 

competitiveness and innovativeness of Polish enterprises. It seems that low 

public and private expenditure on eco-innovation is the consequence 

of generally very low level of expenditure on research and development 

activity in Poland. However, on the other hand, in years 2010-2016, 

there was an increase in public expenditure on R+D but the effects of those 

actions are only to a limited extent noticeable in the presented data of   Eco-

Innovation Scoreboard. It can be expected that the position of Poland 

in terms of Eco-IS in subsequent editions of the research will improve, 

of course, provided there is an increase in expenditure on eco-innovation. 

The need for implementation of the principles of sustainable development 

through dissemination of eco-innovation is a vital goal of the present 

and future generations, which is reflected, among others, in the Europe 2020 

strategy, adopted by the European Commission. Unfortunately, a relatively 

weak position of Poland in terms of total innovation as well as innovation 

contributing to the benefits for the environment is reflected in the results 

of the research commissioned by the European Commission. Polish 

economy lags far behind not only the leaders of eco-innovation but also 

the countries which like Poland are included in the group of the countries 

catching up in the field of eco-innovation. An improvement in the indicators 

in the field of eco-innovation in Poland requires a substantial increase 

in expenditure on innovation, construction of appropriate support 

instruments and greater awareness of MSMEs in the field of benefits from 

eco-innovation. It should be emphasized that enterprises that successfully 

financed eco-innovation most of all used own capital, loans and structural 

funds, which contributed to an increase in their competitiveness 

and innovativeness.   
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Rozdział II 

 

OCENA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTW  

W POLSCE W LATACH 2010-2015 
 

 
Streszczenie: W warunkach gospodarki rynkowej rozwój przedsiębiorstwa i jego pozycja 

konkurencyjna determinowane są w znacznym stopniu przez innowacje. To właśnie 

innowacje wpływają na kształtowanie się poziomu i tempa wzrostu ich dochodów 

oraz decydują o pozycji na rynku. Stanowią także siłę napędową rozwoju i wzrostu 

gospodarczego. W opracowaniu przybliżono istotę innowacji i działalności innowacyjnej 

oraz dokonano analizy i oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.  

 
Słowa kluczowe: innowacje, działalność innowacyjna, potencjał innowacyjny. 

 
2.1. Wstęp 
 

Istotą współczesnej gospodarki są innowacje. To właśnie one stanowią 

podstawę rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Są jednym 

z głównych czynników kształtujących poziom i tempo wzrostu ich 

dochodów oraz decydują o ich pozycji na rynku. Innowacje stanowią siłę 

napędową rozwoju i wzrostu gospodarczego, mają również znaczący 

wpływ na poprawę poziomu i jakości życia społeczeństwa. Dlatego 

też podejmowanie działalności innowacyjnej powinno być jednym 

z priorytetowych celów każdego przedsiębiorstwa, a rolą państwa – 

stworzenie właściwych warunków do rozwoju innowacyjności 

przedsiębiorstw poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki innowacji. 

Bardzo ważna jest, zatem kwestia monitorowania poziomu zaangażowania 

przedsiębiorstw w działalność innowacyjną w celu identyfikacji skutecznych 

instrumentów i narzędzi pobudzających tkwiący w nich potencjał 

innowacyjny. 

Celem opracowania jest analiza i ocena działalności innowacyjnej 

podejmowanej przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2010-2015. 
 

2.2. Innowacje i istota działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
 

Innowacje to pojęcie wieloznaczne, związane z procesami tworzenia 

i rozpowszechniania szeroko rozumianych zmian techniczno-
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ekonomicznych. Termin ten pochodzi z języka łacińskiego „innovare”, 

czyli „odnawiać; odświeżać; zmieniać”
1
. W najbardziej ogólnym znaczeniu 

pojęcie to obejmuje wszelkie zmiany będące w określonych warunkach 

nośnikami nowości i dotyczące zarówno wytworów sfery materialnej, 

jak i niematerialnej.
2
 Zgodnie z najczęściej wykorzystywaną definicją 

„innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących 

możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego 

zastosowania”.
3
 Wielość ujęć oraz różnorodność sposobów definiowania 

tego zagadnienia powoduje, że brak jest jednoznaczności w rozumieniu 

zarówno samego pojęcia innowacji, jak również zakresu jego zastosowań. 

Innowacje przenikają wszelkie sfery działalności organizacji i mogą 

pojawić się zarówno w projekcie, w produkcie, jak i w marketingu. 

Mogą również dotyczyć oferowanej ceny, czy też zmian w organizacji 

i metodach zarządzania.
4
 Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto 

definicję ujętą w międzynarodowym podręczniku metodologicznym 

z dziedziny badań statystycznych w zakresie innowacji opracowanym 

wspólnie przez OECD oraz Eurostat i zatwierdzoną przez Unię Europejską. 

Określa on innowację jako "wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu, nowej metody 

marketingowej  lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 

organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem".
5
 Przy czym 

wdrożenie nowego bądź istotnie ulepszonego produktu rozumiane jest, 

jako wprowadzenie go na rynek, natomiast przez wdrożenie nowych 

procesów, metod organizacyjnych czy marketingowych rozumie się moment, 

kiedy zaczynają one być rzeczywiście stosowane w działalności 

przedsiębiorstwa.
6
  

Przytoczona treść definicji wyróżnia cztery typy innowacji, które można 

sklasyfikować jako technologiczne (produktów i procesów) 

i nietechnologiczne (organizacyjne i marketingowe). Są to: 

                                                           
1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-

online.pl/index.php 
2 M. Haffer, Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw 

przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998, s. 

27.  
3 E. Okoń-Horodyńska, Wykłady. Polityka innowacyjna UE, s.9. 
4 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994, s. 55. 
5 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, 

Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, s.48.  
6 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje i badania 

ststystyczne, GUS, Warszawa, 2013, s. 15. 



32 

 

 innowacje w obrębie produktów – związane ze znaczącymi zmianami 

w zakresie wyrobów lub usług, do których zalicza się zarówno w pełni 

nowe wyroby i usługi, jak również znaczące udoskonalenia 

w istniejących produktach, 

 innowacje w obrębie procesów – scharakteryzowane, jako znaczące 

zmiany w metodach produkcji oraz dostarczania produktów, 

 innowacje organizacyjne – dotyczące wdrożenia nowych metod 

organizacyjnych, które mogą oznaczać zmiany w zakresie przyjętych 

przez podmiot zasad działania, organizacji miejsca pracy, 

czy też zmiany w stosunkach firmy z otoczeniem, 

 innowacje marketingowe – dotyczące wdrożenia nowych metod 

marketingowych, takich jak zmiany w projekcie/konstrukcji produktu, 

w opakowaniu, w promocji i dystrybucji czy metodach kształtowania 

cen wyrobów i usług.
7
 

Tworzenie innowacji wymaga od przedsiębiorstwa posiadania pewnej 

specyficznej cechy określanej mianem innowacyjności. Innowacyjność 

przedsiębiorstwa ogólnie definiowana jest jako zdolność do kreowania 

i wdrażania innowacji. Jest to zatem cecha określająca skłonność 

przedsiębiorstwa do podejmowania działalności innowacyjnej i ma ona 

charakter pierwotny w stosunku do samych innowacji.
8
 Zgodnie 

z Podręcznikiem Oslo "działalność innowacyjna to całokształt działań 

naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, 

które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić 

do wdrażania innowacji."
9
 Oznacza to, iż efektem działalności innowacyjnej 

nie zawsze musi być wdrożenie innowacji. Podejmowane w jej obrębie 

działania mogą dotyczyć bowiem także sfery badawczo-rozwojowej 

niebędącej w sposób bezpośredni związaną z konkretną innowacją.
10

 

Zatem działalność innowacyjna w danym okresie może być rozpatrywana 

w kontekście: 

 działalności, która zostaje zakończona pomyślnym wprowadzeniem 

innowacji (co nie musi być jednoznaczne z odniesieniem sukcesu 

komercyjnego), 

 trwającej działalności podejmowanej w zakresie innowacji, która nie 

przyniosła jeszcze efektu w postaci wdrożenia innowacji, 

                                                           
7 Podręcznik Oslo..., op. cit., s. 19. 
8 J. Brzóska, J.Cierkosz, Ocena innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, "Przegląd 

Organizacji" 2016, nr 10, s. 13. 
9 Podrecznik Oslo..., op. cit., s. 20-21. 
10 Ibidem, s.21 
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 działalności w zakresie innowacji, która została zaniechana przed 

wprowadzeniem tejże innowacji.
11

 

Konsekwencją tak szeroko rozumianej działalności innowacyjnej jest 

wprowadzenie przez twórców Podręcznika Oslo pojęć takich jak: firma 

innowacyjna i firma aktywna innowacyjnie. Za pierwszą z nich uznaje się 

przedsiębiorstwo, które w określonym czasie wdrożyło innowacje. Z kolei 

przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie to takie, które w danym okresie 

czasu podejmowały działalność innowacyjną bez względu 

na to czy podejmowane działania zakończone zostały wdrożeniem 

innowacji, czy nie.
12

 

Aby przedsiębiorstwo mogło być innowacyjne, musi dysponować 

odpowiednim potencjałem innowacyjnym. Według M. Zastempowskiego 

potencjał innowacyjny tworzą te zasoby, którymi przedsiębiorstwa powinny 

dysponować, aby skutecznie tworzyć i komercjalizować innowacje.
13

  

Zdaniem K. Poznańskiej potencjał innowacyjny jest określany przez cztery 

kluczowe elementy: potencjał finansowy, potencjał ludzki, potencjał 

rzeczowy i wiedzę. Wyróżnia przy tym wewnętrzny i zewnętrzny potencjał 

innowacyjny. Jako potencjał zewnętrzny wskazuje otoczenie danego 

podmiotu. Natomiast przez potencjał wewnętrzny rozumie zasoby 

i umiejętności posiadane przez przedsiębiorstwo, które mogą być 

wykorzystane w bieżącej działalności innowacyjnej.
14

 Również 

A. Żołnierski reprezentuje pogląd, iż wpływ na kształtowanie się potencjału 

innowacyjnego firmy ma zarówno wewnętrzny potencjał innowacyjny, 

jak również dostęp do zewnętrznych źródeł innowacji. W pierwszym 

przypadku potencjał ten tworzą: kadra (jej wiedza, doświadczenie, 

umiejętności oraz sposób zarządzania dostępnymi zasobami, zarządzanie 

informacją), badania i rozwój oraz technologia. Z kolei do zewnętrznych 

źródeł innowacji zalicza: wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, 

firmy konkurencyjne oraz odbiorców i dostawców.
15

 Zatem rozwój 

innowacyjności przedsiębiorstwa można interpretować w kategorii pewnych 

umiejętności tworzenia, pozyskania i wykorzystania potencjału 

innowacyjnego. 

                                                           
11 Ibidem. 
12 Ibidem, s.49, 62. 
13 M. Zastempowski, Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań 

empirycznych, Organizacja i Kierowanie, nr 1A (159), Warszawa 2014, s. 305 (303-310). 
14 K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 

Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 40-41. 
15 A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, 

PARP, Warszawa 2005, s. 5-6. 
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2.3. Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

w Polsce  
 

Ocena działalności innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa 

działające w Polsce dokonana została na podstawie analizy danych ujętych 

w opracowaniach statystycznych GUS za okres od 2010 r. do 2015 r. 

w podziale na okresy trzyletnie. 

Jednym z podstawowych mierników pozwalającym na ocenę poziomu 

innowacyjności jest wskaźnik określający udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Charakteryzuje 

on "umiejętność wdrażania nowej wiedzy, rozwiązań i technologii 

w praktyce działalności gospodarczej w zakresie produktów, procesów, 

działań marketingowych i rozwiązań organizacyjnych."
16

 Wartości 

wskaźników dla badanego okresu tabela 2.1.  
  

Tabela 2.1. Udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w latach 2010-

2015 

Wyszczególnienie 
Lata 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

Innowacje 

produktowe  

i procesowe 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
 16,2 17,1 17,5 17,6 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
 12,4 11,4 11,4 9,8 

Innowacje 

organizacyjne 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
10,3 8,3 8,4 8,1 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
10,5 7,1 9,7 8,1 

Innowacje 

marketingowe 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
10,2 7,5 7,6 7,1 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
11,1 7,0 7,9 6,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2013, s. 35, 47, 53; GUS, 2014, s. 35, 47, 

53; GUS, 2015, s. 36, 49, 57; GUS, 2016, s.46, 57, 63. 

 

Dane zawarte w tabeli 1wyraźnie wskazują, iż największy odsetek 

przedsiębiorstw wdrażających innowacje występuje w grupie innowacji 

produktowych i procesowych, zarówno jeśli chodzi o przedsiębiorstwa 

przemysłowe, jaki usługowe. Należy jednak wrócić uwagę, iż w przypadku 

tych pierwszych następuje w badanym okresie niewielki wzrost udziału firm 

                                                           
16 http://strateg.stat.gov.pl/MetaDane/Metryczki 
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innowacyjnych o 1,4%, a w przypadku przedsiębiorstw usługowych udział 

ten spada o 2,6%. Takie zmiany spowodowały, iż w ostatnim okresie 

badawczym udział przedsiębiorstw przemysłowych wprowadzających 

innowacje w zakresie produktów i procesów prawie dwukrotnie wyższy. 

Najniższy odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje występuje 

w grupie innowacji marketingowych, aczkolwiek jest on niewiele niższy 

niż ma to miejsce w przypadku innowacji organizacyjnych. Jeśli chodzi 

o zróżnicowanie udziałów w grupach: przedsiębiorstwa przemysłowe 

i usługowe to zarówno w przypadku innowacji organizacyjnych, 

jak i marketingowych kształtują się one na podobnym poziomie.  

W dalszej kolejności każdy typ innowacji poddany został osobnej 

analizie, zarówno pod kątem wielkości przedsiębiorstw wprowadzających 

innowacje (z punktu widzenia ilości zatrudnionych pracowników), 

jak i według rodzajów innowacji. 

 
Tabela 2.2. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe  

i procesowe – według liczby pracujących (%) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

10 -49 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
9,6 10,4 10,7 10,6 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
9,5 9,3 9,1 7,6 

50-249 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
29,4 31,7 31,3 31,3 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
20,9 19,4 19,4 17,0 

250 osób  

i więcej 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
56,2 57,7 57,8 57,9 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
44,7 45,6 42,7 41,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2013, s. 35; GUS, 2014, s. 36; GUS, 2015, 

s. 37; GUS, 2016, s.46. 

 

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw mierzoną ilością 

zatrudnionych pracowników (tabela 2.2) największy odsetek przedsiębiorstw 

innowacyjnych odnotowuje się w grupie dużych przedsiębiorstw – 

zatrudniających ponad 250 pracowników. Jego poziom kształtował się 

w granicach 56,2%-57,9% dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz 41,3%-

44,7% dla przedsiębiorstw usługowych, przy czym w przypadku pierwszej 

grupy nastąpił niewielki wzrost tego odsetka (o 1,7%) natomiast w drugiej 

grupie spadek (o 3,4%). Niestety tendencja spadkowa dotycząca liczby 
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innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych utrzymywała się we wszystkich 

badanych okresach bez względu na wielkość przedsiębiorstwa (największy 

spadek wystąpił w przypadku średnich przedsiębiorstw i wyniósł 3,9%). 

 
Tabela 2.3. Udział przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje produktowe  

i procesowe – według rodzajów innowacji (%) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

Produkt 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
11,2 11,0 11,7 11,8 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
7,0 5,8 6,8 4,8 

Proces 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
12,4 12,8 12,9 13,0 

Przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
9,1 8,5 8,4 7,4 

Produkt  

i proces 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
7,1 6,7 7,2 7,2 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
3,8 2,9 3,8 2,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2013, s. 41; GUS, 2014, s. 41; GUS, 2015, 

s. 42; GUS, 2016, s. 51 
 

Dane zawarte w kolejnym zestawieniu (tabela 3) przedstawiającym 

przedsiębiorstwa innowacyjne według rodzajów innowacji wskakują, 

iż większy odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje występuje 

w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, a różnica ta z okresu na okres 

ulega zwiększeniu. Sytuacja taka ma miejsce zarówno w przypadku 

innowacji produktowych, procesowych, jak i w przypadku wprowadzania 

obu jednocześnie.  

Należy również zwrócić uwagę, iż w każdym badanym okresie 

największy odsetek firm wprowadzających innowacje odnosi się 

do innowacji procesowych, przy czym przewaga ta nie jest znacząca 

w porównaniu do innowacji produktowych (w granicach 1,2% do 1,8%). 

Kolejnym typem innowacji poddanym analizie są innowacje 

organizacyjne. Tabela 2.4. przedstawia procentowy udział przedsiębiorstw 

przemysłowych i usługowych wprowadzających innowacje organizacyjne 

według liczby pracujących.  
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Tabela 2. 4. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne – 

według liczby pracujących (%) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

10 -49 

przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
6,5 5,4 5,4 5,2 

przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
8,3 5,7 8,7 7,1 

50-249 

przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
15,4 12,6 12,6 12,1 

przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
17,8 12,4 12,1 10,6 

250 osób  

i więcej 

przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
40,7 34,8 35,3 32,5 

przedsiębiorstwa  

z sektora usług 
33,6 29,1 27,8 27,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2013, s. 48; GUS, 2014, s.48; GUS, 2015, s. 

50; GUS, 2016, s. 58 

 

Największy odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje 

organizacyjne (zarówno w przypadku działalności przemysłowej, 

jak i usługowej) występuje w grupie dużych przedsiębiorstw. I tylko w tej 

grupie znacząco większy udział we wdrażaniu tego typu innowacji mają 

przedsiębiorstwa przemysłowe. W grupie małych przedsiębiorstw nieco 

wyższy udział posiadają przedsiębiorstwa z sektora usług chociaż przewaga 

ta jest nieznaczna (w przedziale 0,3% do 3,3%). Niestety w każdej 

analizowanej grupie przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość odsetek 

realizujących innowacje organizacyjne jest coraz niższy. Porównując ostatni 

okres badawczy do pierwszego największy spadek nastąpił wśród 

przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających ponad 250 osób i wyniósł 

8,2%. Innowacje organizacyjne według poszczególnych rodzajów 

przedstawia tabela 2.5. 
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Tabela 2.5. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne – 

według rodzajów innowacji (%) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

Nowe metody  

w zasadach 

działania 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
7,3 5,9 6,2 6,1 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
4,7 3,1 4,8 4,0 

Nowe metody 

podziału zadań  

i uprawnień 

decyzyjnych 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
6,7 5,1 5,7 5,0 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
6,8 5,3 7,3 5,5 

Nowe metody  

w zakresie 

stosunków  

z otoczeniem 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
3,8 3,4 3,5 3,1 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
5,8 2,8 4,0 3,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2013, s. 53; GUS, 2014, s.53; GUS, 2015, 

s. 56; GUS, 2016, s. 63. 

 

Największy odsetek przedsiębiorstw wprowadził nowe metody podziału 

zadań i uprawnień decyzyjnych, przy czym udział przedsiębiorstw z sektora 

usług był nieco wyższy niż w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych. 

Podsumowując rozważania na temat innowacji organizacyjnych należy 

stwierdzić, iż podobnie jak w przypadku innowacji w zakresie produktów 

i procesów, zmiany w badanych okresach mają głównie charakter spadkowy. 

Ostatnim typem innowacji poddanym analizie są innowacje 

marketingowe. Dane dotyczące przedsiębiorstw, które wprowadziły 

te innowacje przedstawia tabela 2.6.  
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Tabela 2.6. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje marketingowe – 

według liczby pracujących (%) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

10 – 49 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
7,6 5,2 5,4 4,9 

Przedsiębiorstwa z 

sektora usług 
9,5 5,8 6,7 5,3 

50 – 249 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
13,7 11,1 10,8 10,3 

Przedsiębiorstwa z 

sektora usług 
15,9 11,7 12,2 10,8 

250 osób  

i więcej 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
30,4 27,9 27,1 24,2 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
29,0 26,9 25,7 24,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2013, s. 54; GUS, 2014, s. 54; GUS, 2015, 

s. 57; GUS, 2016, s. 64. 

 

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku innowacji technicznych 

i organizacyjnych, największy odsetek przedsiębiorstw wdrażających 

innowacje marketingowe wystąpił w grupie przedsiębiorstw zatrudniających 

250 i więcej pracowników. Jednak w tym przypadku udziały te kształtują się 

praktycznie na tym samym poziomie, zarówno dla przedsiębiorstw 

przemysłowych, jak i z sektora usług (odpowiednio w latach 2010-2012: 

30,4% i 29,0% oraz w latach 2013-2015: 24,2% i 24,1%). Analiza danych 

potwierdza również i w tym przypadku spadek udziału przedsiębiorstw 

wprowadzających innowacje zarówno w przemyśle, jak i w usługach, bez 

względu na ilość zatrudnianych osób. Wśród przedsiębiorstw 

przemysłowych największy spadek wystąpił w grupie dużych 

przedsiębiorstw i, porównując lata 2010-2012 i 2013-2105, wyniósł 6,2%, 

natomiast wśród przedsiębiorstw świadczących usługi udział ten spadł 

o 5,1% i miał miejsce w grupie przedsiębiorstw średnich. W tabeli 2.7. 

przedstawione zostały dane dotyczące przedsiębiorstw wdrążających 

innowacje marketingowe w podziale na rodzaje. 
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Tabela 2.7. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje marketingowe – 

według rodzajów innowacji (%) 

Wyszczególnienie 
Lata 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

Znaczące zmiany w 

projekcie/konstrukcji 

lub opakowaniu 

wyrobów lub usług 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
5,2 3,9 4,4 4,2 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
3,8 2,0 3,0 2,2 

Nowe media lub 

techniki promocji 

produktów 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
5,2 3,8 3,9 3,8 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
6,3 4,7 5,4 4,2 

Nowe metody w 

zakresie dystrybucji 

produktów lub 

kanałów sprzedaży 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
3,4 2,4 2,5 2,1 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
5,3 2,4 3,3 2,6 

Nowe metody 

kształtowania cen 

wyrobów i usług 

Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
5,2 3,8 3,6 2,7 

Przedsiębiorstwa 

z sektora usług 
5,3 2,9 3,7 3,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2013, s. 59; GUS, 2014, s. 59; GUS, 2015, 

s. 63; GUS, 2016, s. 69. 

 

Analizując dane zawarte w tabeli 9 widać, iż w żadnej z grup 

rodzajowych udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje nie jest 

dominujący. Niemniej jednak można zauważyć niewielkie różnice. 

Najwięcej przedsiębiorstw wprowadziło innowacje w formie nowych 

mediów lub technik promocji produktów, przy czym większy udział w tym 

zakresie wykazywały przedsiębiorstwa działające w sektorze usług. Z kolei 

większy udział przedsiębiorstw przemysłowych wystąpił w grupie innowacji 

związanych z wprowadzaniem znaczących zmian w projekcie/konstrukcji 

lub opakowaniu wyrobów bądź usług. Ogólnie w badanych okresach udział 

przedsiębiorstw wprowadzających innowacje marketingowe (bez względu 

na ich rodzaj) wykazuje tendencje malejące. Wyjątek stanowi okres 

obejmujący lata 2012-2014, w którym odsetek firm wprowadzających ten 

typ innowacji wzrósł nieznacznie w stosunku do okresu go poprzedzającego. 

Tendencje te jednak nie wystąpiły w kolejnych badanych latach.  
 

2.4.  Zakończenie 
 

Analiza danych dotyczących działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

w Polsce pozwala na sformułowanie następujących wniosków i uogólnień: 
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- odsetek przedsiębiorstw podejmujących działalność innowacyjną jest 

niesatysfakcjonujący i niestety ogólnie przejawia tendencję spadkową. 

Tylko w przypadku innowacji technicznych w grupie przedsiębiorstw 

przemysłowych odnotowany został wzrost udziału o 1,4%, 

porównując ostatni okres objęty analizą do pierwszego, 

- najwięcej innowacji realizowanych było w obrębie innowacji 

produktowych i procesowych, zarówno, jeśli chodzi 

o przedsiębiorstwa przemysłowe, jaki i usługowe. Z kolei najniższy 

odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje wystąpił w grupie 

innowacji marketingowych, aczkolwiek jest on niewiele niższy niż ma 

to miejsce w przypadku innowacji organizacyjnych, 

- w zakresie innowacji technicznych większy udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych występował w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, 

zarówno w obrębie innowacji produktowych, procesowych, 

jak i w obu jednocześnie; ponadto najwięcej przedsiębiorstw 

podejmowało innowacje w zakresie procesów, 

- w zakresie innowacji organizacyjnych najwięcej przedsiębiorstw 

podejmowało innowacje w zakresie nowych metod podziału zadań 

i uprawnień decyzyjnych, przy czym udział przedsiębiorstw z sektora 

usług był nieco wyższy niż w przypadku przedsiębiorstw 

przemysłowych, 

- wśród innowacji marketingowych najwięcej przedsiębiorstw 

wprowadziło innowacje polegające na zastosowaniu nowych mediów 

lub wprowadzeniu nowych technik promocji produktów, przy czym 

większy udział odnotowano w tym zakresie wśród przedsiębiorstw 

usługowych, 

- biorąc pod uwagę kryterium wielkości przedsiębiorstw najwięcej 

innowacji było realizowanych przez duże podmioty, zatrudniające 250 

i więcej osób; taka tendencja wystąpiła zarówno w grupie 

przedsiębiorstw przemysłowych, jak i działających w sektorze usług, 

w obrębie wszystkich typów innowacji. 

Przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazuje, iż zmiany zachodzące 

w obrębie działalności innowacyjnej należy uznać za niekorzystne, 

i dla rozwoju samych przedsiębiorstw, i dla całej gospodarki. Niski odsetek 

podmiotów podejmujących działalność innowacyjną jest wynikiem 

ograniczeń mających swoje źródło zarówno w samych przedsiębiorstwach, 

jak i w otoczeniu, w którym one funkcjonują. Dlatego też działania 

w kierunku podniesienia poziomu innowacyjności powinny przebiegać 

dwutorowo. Z jednej strony przedsiębiorstwa muszą szukać rozwiązań 
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pozwalających niwelować wewnętrzne bariery hamujące podejmowania 

działalności innowacyjnej, z drugiej z kolei państwo powinno stworzyć 

odpowiednie instrumenty wspierające przedsiębiorstwa w tych działaniach.  
 

ASSESSMENT OF INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN 

POLAND IN YEARS 2010-2015  

 
Abstract: In the conditions of the market economy, the development of enterprises and their 

competitive position is largely determined by innovation. It is innovation that influences the 

development of the level and rate of growth of their income and determines their market 

position. It is also a driving force of development and economic growth. In the paper, there 

has been presented the essence of innovation and innovation activities and there has been 

conducted the analysis and assessment of innovation activities of enterprises in Poland.   
 
Keywords: innovation, innovation activities, innovation potential 
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Rozdział III 

 

INSTYTUCJONALNE WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
 
Streszczenie: Małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić swoją działalność  

w oparciu o innowacje mogą korzystać z usług doradczych oraz wsparcia oferowanych przez 

funkcjonujące w różnych formach ośrodki innowacji. Celem artykułu jest przedstawienie 

specyfiki funkcjonowania tego typu instytucji oraz wskazanie ich znaczenia w działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw sektora MSP. 

 

Słowa kluczowe: instytucje wsparcia, ośrodki innowacji, małe i średnie przedsiębiorstwa  

 

3.1. Wprowadzenie 

 
Proces urynkowienia nowej wiedzy w postaci nowatorskich rozwiązań 

technicznych i technologicznych czy nowego produktu obarczony 

jest dużym ryzykiem, przez co wymaga różnorodnych umiejętności 

i kompetencji. W związku z tym, iż na pograniczu nauki i gospodarki istnieje 

szereg czynników utrudniających wspólne prace nad innowatorskimi 

projektami, powstały wyspecjalizowane podmioty, których działanie 

ukierunkowane jest na transfer technologii z nauki do gospodarki. Instytucje 

realizujące programy wsparcia w obszarze innowacyjności określane są jako 

ośrodki innowacji. Celem artykułu jest przybliżenie istoty funkcjonowania 

ośrodków innowacji w Polsce oraz wskazanie ich roli we wspieraniu 

procesów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Zadania 

realizowane przez działające w formie parków technologicznych, 

inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów 

przedsiębiorczości, centrów innowacji i centrów transferu technologii 

instytucje mają uzupełniający charakter względem inicjatyw na rzecz 

wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP. 
 

3.2. Istota i zadania ośrodków wsparcia  
 

Transfer technologii będący procesem interakcyjnym, w którym 

występuje wzajemne oddziaływanie pomiędzy dostawcami i odbiorcami 

stanowi szczególny rodzaj procesu komunikowania się, który obejmuje 

rożne formy absorpcji innowacji i edukacji technicznej. Istotne znaczenie 

dla skutecznego wspierania innowacyjności małych i średnich 
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przedsiębiorstw ma profesjonalne zaplecze instytucjonalne. Wspomaganie 

procesów innowacyjnych oraz przedsiębiorczości podmiotów sektora MSP 

obejmuje nie tylko dostarczanie określonych usług, czy kształtowanie 

środowiska ekonomiczno-społecznego przychylnie nastawionego 

do przedsiębiorców oraz wspierającego podejmowanie samodzielnej 

działalności gospodarczej, ale również formowanie i rozwój 

wyspecjalizowanych instytucji wsparcia [Matusiak 2010: 109]. Instytucje 

otoczenia biznesu mające wspomóc rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury wspierającej 

przedsiębiorczość oraz kreowanie i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych 

to Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości. Ich funkcjonowanie 

ukierunkowane jest na podejmowanie wszelkich działań w obszarze 

[Matusiak, Nowakowska, Zasiadły 2005: 32]: 

1. transferu technologii i systemu powiązań przedsiębiorstw sektora MSP  

z instytucjami naukowymi, 

2. finansowego i organizacyjnego wspierania przedsięwzięć o charakterze 

innowacyjnym, 

3. inicjowanie powiązań sieciowych pomiędzy jednostkami gospodarczymi, 

administracją i trzecim sektorem, 

4. tworzenia elastycznych systemów wytwórczych na styku nauki 

i gospodarki, 

5. podnoszenia jakości zasobów ludzkich poprzez edukację, doradztwo 

i szkolenia,  

a także przez informację i rozpropagowanie wzorców pozytywnego 

działania, 

6. motywowania, pozyskiwania i przygotowania do samozatrudnienia 

oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości.  

Ze względu na specyfikę i zakres działania oraz docelową grupę 

odbiorców ośrodki wsparcia dzielimy na trzy podstawowe grupy, 

przedstawione na rysunku 3.1.  

W ramach wskazanych grup ośrodków innowacji i przedsiębiorczości  

można wyodrębnić (przedstawione w tabeli 3.1.) określone, co do zakresu 

i sposobu działania różne rodzaje instytucji wsparcia wyróżniające się 

specyficzną misją, celami działania i strukturą. We wszystkich krajach 

funkcjonuje najwięcej ośrodków szkoleniowo-doradczych, które mają 

uniwersalne zadania aktywizacji rozwoju lokalnego. Najmniej jest natomiast 

parków technologicznych, których oddziaływanie ma charakter regionalny 

lub ponadregionalny. 
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Rysunek 1. Zakres funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Mażewska, Bąkowski 2012: 11].  

 

Ośrodki wsparcia to grupa instytucji zróżnicowanych pod względem 

organizacyjnym oraz funkcjonalnym. Funkcjonują one w rożnych formach 

organizacyjnoprawnych, od stowarzyszeń czy fundacji do spółek 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Odmienna jest także przyjęta przez nie 

misja działania. Najprostszą formą są ośrodki szkoleniowo-doradcze, 

które koncentrują się jedynie na działalności, informacyjnej, doradczej, 

szkoleniowej, zaś najbardziej kompleksowe wsparcie oferują parki 

technologiczne [Nowak 2011:27-28]. 

Działalność instytucji wsparcia realizowana przez jednostki komercyjne 

oraz podmioty z sektora organizacji pozarządowych nie jest nastawiona 

na osiąganie i maksymalizację zysku, ma, zatem cechy działalności non 

profit. Dzięki niekomercyjnemu i statutowemu nastawieniu instytucji 

otoczenia biznesu na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, 

spełniają one na rynku funkcje usługowe, tworząc specyficzną sieciową 

infrastrukturę instytucjonalną, pozwalającą przedsiębiorcom na realizację 

obranych strategii i dynamizację procesów rozwojowych. Ich specyfika 

i społeczne podłoże powstania sprawia, że stanowią one istotny element 

wypełniający lukę między działaniami administracji publicznej, 

a mechanizmami rynkowymi [Mażewska, Bąkowski 2012: 12]. 

 

Instytucje zajmujące się 

promocją i inkubacją 
przedsiębiorczości, 

dostarczaniem usług 

wsparcia do małych 
jednostek gospodarczych 

oraz stymulacją rozwoju 

regionów peryferyjnych 
bądź dotkniętych kryzysem 

strukturalnym 

Instytucje zajmujące się 

promocją i inkubacją 

innowacyjnej 
przedsiębiorczości, 

transferem i dostarczaniem 

proinnowacyjnych usług, 
aktywizacją 

przedsiębiorczości 

akademickiej oraz 
współpracy nauki z 

biznesem 

Instytucje zajmujące się 
dostarczaniem usług 

finansowych 

dopasowanych do 
specyfiki przedsięwzięć 

gospodarczych, 

ułatwiające dostęp do 
finansowania firmom 

bez historii kredytowej 

OŚRODKI INNOWACJI i PRZEDSIEBIORCZOSCI 

 
OŚRODKI 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

NIEBANKOWE 

INSTYTUCJE 

FINANSOWE 

OŚRODKI  

INNOWACJI 
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Tabela 3.1. Klasyfikacja instytucji wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw 

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości 

Ośrodki 

przedsiębiorczości 
Ośrodki  

innowacji 

Poza bankowe 

instytucje finansowe 

 ośrodki 

przedsiębiorczości; 

 ośrodki szkoleniowo-

doradcze; 

 centra biznesu; 

 preinkubatory; 

 inkubatory 

przedsiębiorczości. 

 

 parki technologiczne, naukowe, 

naukowo-technologiczne, 

przemysłowo-technologiczne, 

techno-parki; 

 centra transferu technologii; 

 inkubatory technologiczne; 

 akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości; 

 centra innowacji. 

 

 regionalne i lokalne 

fundusze 

pożyczkowe; 

 fundusze poręczeń 

kredytowych; 

 fundusze kapitału 

zalążkowego; 

 sieci Aniołów 

Biznesu. 

Źródło: [Mażewska 2015: 8]. 

W zależności od zapotrzebowania na usługi ośrodków innowacji  

i przedsiębiorczości oraz uwarunkowań tworzonych przez fundusze 

europejskie stanowiące podstawowe źródło ich zasilania finansowego liczba 

instytucji wsparcia w Polsce ulega okresowym zmianom. Na początku 

procesu transformacji systemowej, czyli w roku 1990, istniało 27 takich 

podmiotów, na początku XXI wieku – 263, a 10 lat później – 735. Szybki 

rozwój ośrodków wsparcia umożliwiły fundusze unijne. Największą liczbę 

ośrodków innowacji i przedsiębiorczości odnotowano w roku 2012, 

w którym działało aż 821 instytucji wsparcia, z czego 27,4% stanowiły 

ośrodki innowacji, 45,9% ośrodki przedsiębiorczości, a pozostałe 26,7 % 

dotyczyło poza bankowych instytucji finansowych [szerzej zob.: Mażewska 
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2015: 11-12]. W oparciu o bazę danych Stowarzyszenia Organizatorów 

Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w roku 2017 funkcjonują 

693 instytucje wsparcia, przy tym 24,7% stanowią ośrodki innowacji, 40,4% 

ośrodki przedsiębiorczości, a 34,9% poza bankowe instytucje finansowe 

[www sooipp.org.pl, odczyt 09.11.201].  
 

3.3. Specyfika funkcjonowania ośrodków innowacji 
 

Ważny elementem systemu innowacyjnego państw budujących 

gospodarkę opartą na wiedzy są ośrodki innowacji, określane również, 

jako instytucje pomostowe, czy infrastruktura transferu technologii. 

Podmioty te koncentrują one swoja aktywność na [Matusiak 2005: 8-9]: 

 inspirowaniu i organizowaniu współpracy wszystkich partnerów, których 

obecność jest konieczna dla efektywnej realizacji procesu 

innowacyjnego, 

 rozpoznaniu potrzeb innowacyjnych jednostek gospodarczych 

i możliwości komercyjnych w obrębie instytucji naukowych, 

 usprawnianiu mechanizmów transferu technologii, 

 budowie partnerstwa różnych podmiotów publicznych oraz prywatnych 

koniecznego dla rozwoju gospodarczego koncentracji programów 

wsparcia w regionie. 

Działalność ośrodków innowacji wymaga wieloaspektowej współpracy  

z instytucjami naukowymi oraz środowiskiem akademickim. Skutkuje 

to różnorodnymi formami powiązań instytucjonalnych bądź osobowych 

o charakterze zarówno formalnym (porozumienie, umowa), 

jak i nieformalnym. Świat nauki może w różnej formie uczestniczyć 

w kształtowaniu tego typu ośrodków oraz angażować się w ich działalność 

bieżącą. Ponadto efektywne funkcjonowanie ośrodków innowacji wymaga 

partnerstwa i sieciowej współpracy z administracją publiczną i innymi 

jednostkami wsparcia. Transfer i komercjalizacja technologii oraz rola 

powiązań nauki i biznesu są coraz bardziej widoczne w wymiarze 

regionalnym [Matusiak 2011b: 214]. 

Do ośrodków innowacji zalicza się określone, co do sposobu oraz zakresu 

funkcjonowania instytucje wsparcia, obejmujące w szczególności.: 

 parki technologiczne, naukowo-technologiczne, naukowe, 

przemysłowo-technologiczne, techno-parki; 

 inkubatory technologiczne; 

 akademickie inkubatory przedsiębiorczości; 

 centra transferu technologii; 
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 centra innowacji. 

Najbardziej organizacyjnie i koncepcyjnie rozwiniętym typem ośrodków 

innowacji ukierunkowanych na rozwój działalności przedsiębiorstw 

wykorzystujących nowoczesne technologie, głównie z sektora MSP, są parki 

technologiczne. Samo określenie park technologiczny odnosi się 

do zorganizowanych kompleksów gospodarczych, w ramach, 

których realizowana jest polityka w zakresie [Mażewska, Tórz 2015: 27]:  

 wspomagania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych 

na rozwój produktów i metod wytwarzania w technologicznie 

zaawansowanych branżach;  

 optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji 

rezultatów badań z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej.  

Park technologiczny stanowi zatem celowo zagospodarowaną przestrzeń 

tworzącą warunki sprzyjające poprawie współpracy nauki z biznesem, 

optymalizacji mechanizmów transferu oraz komercjalizacji technologii, 

tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, a także rozwoju 

i urynkowienia innowacji [Matusiak 2011a: 186].  

Przez inkubatory technologiczne należy rozumieć wyodrębnione 

organizacyjnie, oparte na nieruchomości, jednostki prowadzące 

wszechstronny program wsparcia dla niedoświadczonych przedsiębiorców 

i procesu tworzenia nowych przedsiębiorstw od pomysłu do stabilności 

rynkowej (jest to tzw. program inkubacji przedsiębiorczości 

technologicznej). Instytucje te ofertę lokalową łączą z usługami 

wspierającymi rozwój młodych innowacyjnych podmiotów sektora MSP 

w otoczeniu bądź ścisłym powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi 

[Bąkowski, Mażewska 2014: 9].  

Aktywność akademickich inkubatorów przedsiębiorczości inicjowana 

jest z reguły przez środowisko akademickie, aby wspomóc tworzenie 

nowego przedsiębiorstwa poprzez badanie predyspozycji potencjalnych 

przedsiębiorców do prowadzenia samodzielnego biznesu rynkowego, analizę 

potencjału idei biznesowej oraz oceny możliwości ochrony własności 

intelektualnej i wypracowanie strategii komercjalizacji, a także opracowanie 

biznes planu. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości realizują swoje 

zadania statutowe w zakresie edukacji i promocji przedsiębiorczości oraz 

wsparcia działań ukierunkowanych na komercjalizację nowych produktów  

i technologii [Bąkowski 2015: 55-56]. 

Centrum transferu technologii jest instytucją, która oferuje usługi 

wsparcia, zapewniając infrastrukturę i kompetentnych naukowców z uczelni 

wyższych, a także zarządza zadaniami dotyczącymi praw własności 
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intelektualnej. Najogólniej jego zadaniem jest zrozumienie potrzeb 

przedsiębiorstwa i przekształcenie ich na język naukowy, co oznacza, 

że instytucja ta przedstawia na rynku wiedzę i umiejętności naukowców 

oraz usługi opracowane na ich podstawie. [Dees, Szontagh 2011: 97].  

W Polsce centrum transferu technologii jest powoływane albo przez uczelnię 

albo przez instytuty Polskiej Akademii Nauk w celu sprzedaży 

lub nieodpłatnego przekazywania do gospodarki wyników badań oraz prac 

rozwojowych, które prowadzone są wewnątrz instytucji-matki bądź przez 

inne jednostki posiadające stałe umowy z uczelniami czy z instytutami PAN 

na obsługę ich w zakresie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. 

Należy przy tym podkreślić, że w raporcie przygotowywanym w 2015 roku 

przez SOOIPP  jednostki dotąd kwalifikowane jako Centra Transferu 

Technologii a nie posiadające faktycznego dostępu do wyników badań 

naukowych zostały wyodrębnione jako osobna kategoria Centrów Innowacji 

[Bąkowski 2014: 70-71]. 

Ostatnie ze wskazanych, centra innowacji są formą organizacyjną, 

skoncentrowaną na dostarczaniu innowacji, technologii i usług związanych 

z wiedzą głównie przedsiębiorstwom, a w mniejszym stopniu jednostkom 

publicznym i uczelniom wyższym. Instytucje te zaspokajają potrzeby nowo 

powstałych przedsiębiorstw sektora MSP za pomocą zaangażowania się 

w ich rozwój oraz wprowadzanie na rynek nowych usług i produktów 

technologicznych. Ich celem jest wspieranie i promowanie firm typu high-

tech, których cechuje wysoki stopień ryzyka [Tomaszewski 2015:87]. 
 

3.4. Znaczenie ośrodków innowacji dla przedsiębiorstw sektora 

MSP 
 

Dla zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki istotnym 

jest tworzenie przyjaznych warunków dla przedsiębiorstw, szczególnie 

małych i średnich, chcących prowadzić swoją działalność w oparciu 

o innowacje. Zdolność przekształcania wiedzy w nowe technologie, 

produkty bądź usługi, metody marketingowe lub rozwiązania organizacyjne 

coraz bardziej decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstw. Szereg 

instytucji otoczenia biznesu realizuje programy wsparcia w obszarze 

innowacyjności. Można wśród nich wskazać parki i inkubatory 

technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra 

innowacji i centra transferu technologii. Działanie tych instytucji 

ukierunkowane jest na wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych 

podejmowanych głównie podmioty sektora MSP. 
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Nadrzędnym celem ośrodków innowacji jest zaspokajanie potrzeb 

małych i średnich przedsiębiorstw związanych głównie z [Bąkowski, 

Mażewska 2014 :8]: 

 rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez zwiększania 

skłonności przedsiębiorców do innowacji w różnych możliwych 

aspektach, czyli w obszarze procesów, produktów, zarządzania 

i organizacji, czy marketingu;  

 propagowaniem eksperymentowania, transferu technologii 

i komercjalizacji wiedzy oraz poprawy szeroko pojętej 

konkurencyjności.  
 

 
* brak danych - w latach 2010 i 2012 w analizach taka kategoria nie występowała  

Rysunek 3.2. Liczba poszczególnych typów ośrodków innowacji w Polsce  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Mażewska 2015: 17; https://inkubatory.pl/; 

http://www.sooipp.org.pl/ odczyt 09.11 2017]. 

 

Z danych zestawionych na rysunku 3.2. wynika, że najwięcej, bo aż 211 

ośrodków innowacji istniało w roku 2012, natomiast w kolejnych latach 

ich liczba malała i ostatecznie w roku 2017 odnotowano 171 tego typu 

instytucji. W roku 2010 dominowały centra transferu technologii, z którymi 

na równi traktowane były centra innowacji. Jednakże od roku 2014 

w badaniach prowadzonych przez SOOIPP, jak już wspomniano wcześniej, 

centra innowacji zaczęto traktować, jako oddzielną grupę ośrodków 

wsparcia.  Wyodrębnienie centrów innowacji wynikało z powstania 

ustawowej definicji centrum transferu technologii, która zawęziła jego 

pojęcie do jednostki działającej w ścisłej współpracy z uczelnią 

a niezajmującej się transferem technologii w ogóle [Tomaszewski 2015:87].  

W roku 2014 oraz w 2017 liczba centrów innowacji była zbliżona i wynosiła 

odpowiednio dla wskazanych lat 47 i 45, z kolei od roku 2014 

funkcjonowały 42 centra transferu technologii i ich liczba w roku 2017 nie 

uległa zmianie. W roku 2012 najliczniejsza grupę stanowiły akademickie 

http://www.sooipp.org.pl/
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inkubatory przedsiębiorczości (73 AIP), jednak w 2014 ich liczba znacząco 

(aż o 68%) zmalała i w 2017 utrzymała się na zbliżonym poziomie. 

Po istotnym wzroście liczby parków technologicznych w roku 2012 

w stosunku do 2010 (z 24 do 40) w latach kolejnych ich liczba nie zmieniała 

się znacząco i oscylowała wokół poziomu z roku 2012. 
 

 
Rysunek 3.3. Struktura ośrodków innowacji w Polsce w 2017 r. [%] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:[http://www.sooipp.org.pl/ odczyt 09.11 2017].  

 

W roku 2017 funkcjonowały 45 centra innowacji oraz 42 centra transferu 

technologii, zatem ich udział wynosił odpowiednio 26,3% i 24,7% w ogólnej 

liczbie ośrodków innowacji (rys. 3.3.). Niespełna 23% stanowiły parki 

technologiczne (39 tego typu instytucji), natomiast udział inkubatorów 

technologicznych oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości był 

zbliżony i oscylował wokół 13 %.  

Funkcjonowanie danego ośrodka innowacji powinno odnosić się 

do tworzenia zupełnie nowych możliwości. Wiąże się z potrzebą znalezienia 

całkowicie nowych, specyficznych kompetencji oraz niestandardowego 

postępowania i zdolności reakcji w niecodziennych sytuacjach. Innowacyjne 

biznesu z kolei wywołują w swoim otoczeniu efekty polaryzacyjne, które 

stanowią fundament przewagi konkurencyjnej na rynku zarówno krajowym, 

jak i globalnym [Matusiak 2011a: 183].  
 

3.5. Zakończenie 
 

Podstawą wsparcia systemu świadczenia usług podnoszącego poziom 

innowacyjności i potencjał technologiczny małych i średnich 

przedsiębiorstw są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Na przestrzeni lat 

instytucje te ewaluowały od ośrodków opartych na dobrowolnej aktywności 

ich założycieli po instytucje wsparcia działające w sposób profesjonalny 

http://www.sooipp.org.pl/
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i kompleksowy. Infrastruktura wsparcia innowacyjności w Polsce 

nieustannie się rozwija, dzięki czemu na rynku funkcjonuje szereg 

wyspecjalizowanych instytucji wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych. 

Intensywnie rozwijają się placówki umożliwiające kreowanie nowatorskich 

wyrobów i usług, do których należą parki technologiczne, inkubatory 

technologiczne oraz centra transferu technologii i centra innowacji. 

Elastyczność działania tych podmiotów sprawia, że są one odpowiednim 

partnerem dla innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP. 

 
INSTITUTIONAL SUPPORT FOR INNOVATION OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES  

 
Abstract: Small and medium-sized enterprises that want to run their business on the basis of 

innovation can benefit from the advisory services and support offered by the innovative 

centers operating in various forms. The aim of the article is to provide the reader with the 

specifics and scope of functioning of this type of institution and to indicate their importance 

in the innovative activity of SME sector enterprises. 

 
Key words: support institutions, innovative centers, small and medium-sized enterprises 
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Rozdział IV 

ZNAKI TOWAROWE W ZASOBACH 

PRZEDSIĘBIORSTWA NA TLE WYCENY ICH 

WARTOŚCI 

 
Streszczenie: W artykule podjęto temat dotyczący miejsca znaków towarów w zasobach 

przedsiębiorstwa i ich wykorzystania w działalności gospodarczej. Rozróżniono pojęcia 

znaku towarowego i marki, wskazując na ich definicje. Dodatkowo rozważania skupiono 

na pojęciu jego ochrony prawnej. Poddano charakterystyce cele wyceny wartości znaków 

towarowych i wskazano na metody dochodowe, jako jedne z lepiej szacujących ich wartość, 

opartą na generowaniu korzyści ekonomicznych w przyszłości. Szczególną uwagę skupiono 

na definicji samego dyskontowania oraz stopy dyskontowej, jako kosztu kapitału 

przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: znak towarowy, wycena wartości znaku towarowego, dyskontowanie, stopa 

dyskontowa. 

4.1. Wprowadzenie  

 

W czasach gospodarki rynkowej występująca konkurencja pomiędzy 

podmiotami powoduje, że każdy z nich dąży do tego, aby być 

rozpoznawalnym wśród klientów. Ta rozpoznawalność bardzo często jest 

osiągana poprzez identyfikację sprzedawcy z określonymi pozytywnymi (lub 

negatywnymi) cechami sprzedawanych wyrobów lub usług. Można ją 

osiągnąć poprzez oznaczenie własnej oferty określonym znakiem 

towarowym, który ma się kojarzyć na rynku z marką i jej, jakością. Znany 

na rynku i dobrze kojarzący się znak towarowy to część majątku firmy, 

którego wartość często jest trudna do oszacowania.  

Kwestia znaku towarowego i jego wyceny jest również szczególnie 

istotna, kiedy przedsiębiorca chce korzystać z cudzego znaku 

za odpłatnością lub sam chce swój znak towarowy oddać w używanie. 

Celem artykułu jest przedstawienie metod matematyki finansowej 

wykorzystywanych przy wycenie znaku towarowego, a dokładnie procesu 

dyskontowania przyszłych korzyści generowanych przez wyceniany znak. 

W artykule wskazano również na najczęściej pojawiające się w praktyce cele 

wyceny tych wartości niematerialnych. 
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4.2. Pojęcie znaku towarowego i jego ochrony 

 

W działalności przedsiębiorstw niezmiernie ważne miejsce zajmuje 

rozwój firmy, na który „pracują” się między innymi posiadane zasoby 

wewnętrzne. Literatura przedmiotu wyróżnia najczęściej trzy rodzaje 

zasobów w przedsiębiorstwie: zasoby materialne, zasoby ludzkie i zasoby 

niematerialne. W niniejszym artykule skupiono uwagę na zasobach 

niematerialnych, wśród których można wyróżnić: know-how, technologię, 

patenty, licencje, markę a także charakteryzowany poniżej znak towarowy. 

Pojęcie znaku towarowego w Polsce jest przedstawione w Ustawie Prawo 

własności przemysłowej. Według tej ustawy znak towarowy to każde 

oznaczenie, „…które można przedstawić w sposób graficzny, 

jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego 

przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym 

może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja 

kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, 

a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy” [1]. Podobną definicję znaku 

towarowego z dopiskiem „znak towarowy Unii Europejskiej” podaje 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 

znaku towarowego Unii Europejskiej. “Unijny znak towarowy może składać 

się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie 

z nazwiskami lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów 

lub ich opakowań lub dźwięków…” [2]. Rozporządzenie to dodatkowo 

podaje dwa warunki, które takie oznaczenia muszą spełnić. Po pierwsze 

muszą odróżniać towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów 

lub usług innych przedsiębiorstw. Drugim warunkiem, aby określone 

oznaczenie mogło być znakiem towarowym, to „…przedstawienie 

ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający 

właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego 

przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego” [2]. 

W związku z dużą konkurencyjnością przedsiębiorstw działających 

na rynku, istotnym problemem jest wyróżnienie ich wyrobów czy usług 

spośród innych, tego samego rodzaju, oferowanych przez inne podmioty. 

Znaki towarowe są właśnie oznaczeniami, które służą do identyfikacji 

produktów czy usług określonego przedsiębiorcy. Pozwalają one odróżniać 

produkty tego samego rodzaju oferowane przez różnych przedsiębiorców, 

stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki 

[3, s. 706]. Oczywistym jest, że wyróżniający się towar łatwiej jest sprzedać 

na rynku, a wyróżnieniem takim może być zarówno jakość wyrobu, 
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jego cena, jak również oznaczenie wizualne, pozwalające klientom kojarzyć 

dany produkt z jego atrakcyjnością oferowaną przez dane przedsiębiorstwo 

[4, s. 9]. Jak podaje M. Podszywałow „…markę można traktować 

jako zobowiązanie firmy do ciągłego dostarczania wraz z produktem 

lub usługą określonego zestawu cech i korzyści dodanych dla kupującego 

[5, s. 6]. Wynika z tego, iż definicja marki jest szersza od definicji znaku 

towarowego. 

Ustawa o własności intelektualnej poza definicją samego znaku 

towarowego wskazuje również na inny bardzo istotny aspekt z nim 

związany. Wskazuje ona, że na znak towarowy może być udzielone prawo 

ochronne, które zgodnie z prawem bilansowym może stanowi wartość 

niematerialną i prawną po spełnieniu określonych warunków. 

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania 

znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej lub na całym obszarze Unii Europejskiej, 

w zależności od tego w jakim urzędzie zarejestruje się dany znak. Czas 

trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty jego 

zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Istnieje jednak możliwość jego 

przedłużenia na kolejne dziesięcioletnie okresy po spełnieniu określonych 

wymagań prawnych.  

4.3. Cele wyceny znaków towarowych 

 

Nadanie znakom towarowym właściwej ochrony prawnej, pozwala nie 

tylko zapobiegać naruszeniom ze strony innych przedsiębiorstw, ale również 

może przyczyniać się do korzyści materialnych z wykorzystania tych 

znaków. Prawo ochronne na znak towarowy daje jego właścicielowi wiele 

pożytków, między innymi prawo do znaku może być przedmiotem obrotu, 

tzn., że może być zbywalne i dziedziczone. Dopuszczalne jest również 

ustanowienie umowy licencyjnej na znak towarowy [6, s.111]. Jest to jedna 

z sytuacji, kiedy istnieje potrzeba wyceny znaku towarowego, dzięki czemu 

przedsiębiorca może odpłatnie udzielać innym przedsiębiorcom prawa 

do korzystania z jego znaku na zasadzie licencji lub franczyzy. Innym 

motywem wyceny znaku towarowego może być np. jego sprzedaż lub 

wniesienie aportem do przedsiębiorstwa, co podwyższy wartość całego 

przedsiębiorstwa. Znak zwiększa zatem wartość rynkową i renomę firmy. 

Powoduje, że dana marka staje się nie tylko popularna, ale także 

wiarygodna. Rejestracja znaku towarowego pozwala na budowę więzi 

z klientami, a także sprawia, że produkty danego przedsiębiorstwa 
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(przedsiębiorcy) będą kojarzone z pewnym standardem i jakością, a klienci 

będą wiedzieli, że znajdą je właśnie u niego [7]. 

Z wyceną znaku towarowego wiąże się jeszcze jeden cel. Niestety 

przepisy prawne nie pozwalają na to, aby firma mogła ewidencjonować 

wytworzone przez siebie znaki towarowe. Aby ów znak towarowy mógł 

zostać wartością niematerialną w księgach rachunkowych firmy, niezbędne 

jest spełnienie określonych warunków zarówno w świetle prawa 

bilansowego, jak i podatkowego. Ustawa o rachunkowości wskazuje 

na określone warunki, które muszą zostać w tym względzie spełnione przez 

podmiot. Znak towarowy musi być nabyty przez jednostkę, musi nadawać 

się do gospodarczego wykorzystania, a jego przewidywany okres 

ekonomicznej użyteczności musi być dłuższy niż rok oraz musi być 

przeznaczony na potrzeby jednostki [8]. Wynika z tego, że tylko zakupione 

znaki towarowe mogą stać się elementem wartości niematerialnych 

i prawnych w bilansie. W takim przypadku konieczne jest oszacowanie 

wartości znaku towarowego podlegającego zakupowi, co oznacza cenę jego 

zakupu (bez podatku VAT i podatku akcyzowego) powiększoną dodatkowo 

o koszty bezpośrednio związane z nabyciem. Od tak wyliczonej wartości 

początkowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych 

według ogólnych zasad określonych w ustawie o rachunkowości [9]. 

Amortyzacja podatkowa polega na rozłożeniu w czasie kosztów związanych 

z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa określonych składników majątku, 

w tym przypadku znaku towarowego. Wpływa ona na wielkość dochodu 

firmy, który stanowi podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym. Przedmiotem amortyzacji nie jest jednak sam znak towarowy, 

ale udzielone na niego prawo ochronne, a zatem przedmiotem amortyzacji 

podatkowej może być wyłącznie znak towarowy, na który zostało już 

udzielone prawo ochronne w rozumieniu ustawy Prawo własności 

przemysłowej. Istnieje jednak możliwość amortyzowania 

niezarejestrowanego znaku towarowego, jednak wtedy znak towarowy jest 

traktowany, jako utwór będący przedmiotem prawa autorskiego i jako taki 

może podlegać amortyzacji [7]. 

Jeszcze inną potrzebę wyceny znaku towarowego wskazuje G. Urbanek, 

a mianowicie potrzebę oszacowania wartości zabezpieczenia w celu 

pozyskania kapitału zewnętrznego oraz na potrzeby sporów prawnych 

o naruszenie praw własności intelektualnej [10, s. 105]. 
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4.4. Problem wyceny wartości znaku towarowego 

 

Wycena zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa może być związana 

z ich ogólną wartością lub wartością poszczególnych czynników, do których 

zaliczane są znaki towarowe. Przy wycenie znaków towarowych stosuje się 

te same podejścia, co przy wycenie rzeczowych aktywów trwałych 

czy całych przedsiębiorstw, a mianowicie podejście kosztowe, rynkowe 

i dochodowe [11, s. 508-511]. Jednak wycena wartości składników 

niematerialnych firmy, wśród których występuje znak towarowy, 

jest zadaniem trudniejszym dla analityka w porównaniu z wyceną aktywów 

materialnych czy całych przedsiębiorstw [10, s. 106]. Jest to związane 

z pewnymi ograniczeniami, do których można zaliczyć taką cechę znaku, 

jak unikatowość, ale także brak występowania rynku, na którym 

dochodziłoby do transakcji sprzedaży znaków towarowych. 

Koleją przeszkodą, na którą wskazuje G. Urbanek jest problem 

z oszacowaniem korzyści ekonomicznych jakie przynosi znak towarowy. 

Jak podaje P. Szczepankowski, wartość znaku towarowego zależy od tego, 

w jaki sposób wpływa on na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, w tym na 

wartość przychodów ze sprzedaży, wartość zysku netto czy przepływów 

pieniężnych. Uwzględniając, zatem powyższe, stwierdza on, że w celu 

oszacowania wartości znaku towarowego najlepszą metoda będzie metoda 

dochodowa lub rynkowa (porównawcza), a nie majątkowa, która przyjmuje, 

że wartość znaku towarowego jest wyrażonym jego kosztem zastąpienia 

lub odtworzenia [12, s. 320, 13, s. 56].  

Metody dochodowe wyceny znaków towarowych opierają się 

na przewidywaniach przyszłości w sensie przychodów osiąganych dzięki 

posiadanym znakom towarowym. W podejściu dochodowym wartość 

czynnika niematerialnego, jakim jest znak towarowy, wynosi tyle, ile 

bieżąca wartość oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych, które 

wygeneruje posiadany znak [13, s. 56; 10, s. 112; 14, s. 427-428]. Podejście 

dochodowe wskazuje na kluczowe czynniki, które należy oszacować 

przyjmując tą drogę wyceny wartości znaku towarowego. Zalicza się do nich 

[10, s. 112] wielkość przyszłych oczekiwanych korzyści ekonomicznych, 

które zostaną wygenerowane w kolejnych okresach przez posiadany znak 

towarowy, czas uzyskiwania tych korzyści oraz ryzyko ich uzyskania. 

Ogólny model wyceny znaku towarowego oparty na podejściu 

dochodowym można przedstawić matematycznie w postaci następującej 

formuły [15, s. 401]: 
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BRV = , 

gdzie: BRV – wartość wycenianego znaku towarowego, p – przyszłe 

przepływy gotówkowe netto generowane przez produkty markowe, RV – 

wartość rezydualna, K – wymagana stopa zwrotu dla znaku towarowego 

(stopa dyskontowa, koszt kapitału), n – okres uzyskiwania dochodów.  

 

Wskazując na problemy, jakie napotyka analityk przy wycenie znaku 

towarowego wskazano oszacowanie korzyści ekonomicznych jakie przynosi 

znak towarowy, bowiem należy je wydzielić ze wszystkich korzyści, jakie 

przynosi działalność przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów oszacowania 

korzyści, jakie przynosi znak towarowy jest wyliczenie ich przy 

wykorzystaniu hipotetycznych opłat licencyjnych, które powstałyby 

w sytuacji korzystania z cudzego znaku i ponoszenia w związku z tym 

pewnych opłat dzierżawnych (licencyjnych). Wysokość opłaty licencyjnej 

najczęściej przyjmowana jest na podstawie rynkowych opłat pobieranych 

od podobnych czynników, a stawki licencyjne najczęściej ustalane są, 

jako procent od przychodów ze sprzedaży [10, s. 113-117]. 

Drugim problemem przy wycenie znaku jest ustalenie okresu 

uzyskiwania dochodów ze znaku towarowego w przyszłości. Okres życia 

znaku towarowego można byłoby założyć na czas obowiązywania ochrony 

prawnej, którą zarówno Urząd Patentowy, jak i Urząd Unii Europejskiej 

ds. Własności Intelektualnej, nakładają na okres dziesięciu lat. Jednak 

po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia ochrony o kolejne okresy 

dziesięcioletnie. A więc uwzględnienie w wycenie znaku tylko dziesięciu lat, 

które przynoszą korzyści ekonomiczne byłoby krzywdzące. 

Zatem rozsądnym jest określenie okresu projekcji finansowej 

na nieskończoną ilość lat, co zostaje odzwierciedlone w wartości rezydualnej 

(RV). 

Kolejnym istotnym parametrem wykorzystywanym przy metodach 

dochodowych jest stopa dyskontowa ujmowana, jako koszt kapitału 

i współczynnik dyskontowy. Ta problematyka została przedstawiona 

w kolejnym punkcie artykułu. 
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4.5. Stopa dyskontowa w wycenie znaków towarowych, 

jako element matematyki finansowej  

 

Stosując podejście dochodowe w wycenie znaku towarowego należy 

zaprognozować przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie będzie generować 

wyceniany znak. Z uwagi na fakt, iż są one oddalone w czasie, ich wartość 

musi być przeliczona na wartość dzisiejszą, czyli na dzień szacowania 

wartości znaku. Wymaga to wykorzystania i zastosowania w rachunkach 

zmieniającej się wartości pieniądza w czasie [16, s. 104-105]. 

Ustalenie wysokości stopy dyskontowej ma bardzo duże znaczenie 

dla wyceny znaku towarowego, bowiem przy tym samym poziomie korzyści 

ekonomicznych generowanych przez kolejne lata przez wyceniany znak, 

ale przy różnych wysokościach stopy dyskontowej, wartość znaku również 

będzie różna. Stopa dyskontowa pozwala oszacować przyszłe dochody 

na dzień dzisiejszy i tym samym pozwala na oszacowanie wartości znaku. 

Założeniem jest tutaj zmieniająca się wartość pieniądza w czasie. 

Kwota, którą możemy otrzymać za rok, czy dwa, ma zupełnie inną 

dla nas wartość, niż ta sama kwota otrzymana już dziś, bowiem tą dzisiejszą 

możemy inaczej zainwestować, otrzymując za rok, czy dwa większe 

(lub mniejsze) kwoty. 

Do wyliczenia wartości pieniądza w czasie wykorzystuje się rachunek 

procentu składanego oraz jego odwrotność – dyskontowanie.  

M. Podgórska i J. Klimkowska wskazują, iż dyskontowanie polega 

na obliczeniu wartości kapitału początkowego PV na podstawie znanej 

wartości kapitału końcowego FV dla ustalonego czasu n [17, s. 103]. 

Dyskontowanie polega na ustaleniu wartości obecnej z przyszłych 

przepływów pieniężnych generowanych przez znak towarowy. Daje ono 

odpowiedź na pytanie, jaka jest aktualna wartość przyszłych korzyści, 

pozwalając tym samym na porównanie ich z korzyściami obecnymi 

[18, s. 49].  

Do wyliczenia wartości przyszłej kapitału FV stosuje się następująca 

formułę [19, s. 164]: 

FVn = PV x (1+r)
n
 , 

gdzie: FV – wartość przyszła kapitału; PV – wartość obecna; n – liczba lat; r 

– stopa procentowa w skali roku. 
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Powyższy wskaźnik pozwala na wyliczenie wartości przyszłej 

z zainwestowanej w dniu dzisiejszym pewnej kwoty pieniężnej. Jednak 

z punktu widzenia metod dochodowych wyceny znaku towarowego 

to nie wartość przyszła jest kwotą szukaną, a wartość obecna. Zatem istnieje 

potrzeba przekształcenia tego wzoru w celu wyliczenia wartości obecnej PV 

[20, s. 42]: 

PV =  , 

gdzie: k – stopa dyskontowa (koszt kapitału). 
 

W rachunku ekonomicznym stosuje się stopę dyskontową r oraz tzw. 

współczynnik dyskontujący dn. Odróżnia się współczynnik dyskontujący 

od współczynnika oprocentowującego [21, s. 103]. Jeśli koszt uzyskania 

kapitału jest określony, to wartość czynnika dyskontowego dn oblicza się 

według wzoru [22, s. 80; 23, s. 61]: 

dn =  , 

gdzie: n – okres generowania korzyści ekonomicznych przez znak 

towarowy. 

 

Przy takim zapisie współczynnik dyskontowy jest odwrotnością 

współczynnika procentowego, a głównym elementem współczynnika 

dyskonta jest stopa dyskontowa, która wyraża zmianę wartości pieniądza 

w danym okresie (najczęściej w ciągu roku).  

Wartość znaku towarowego zależy nie tylko od tego, jaka mają wysokość 

korzyści ekonomiczne w przyszłości, ale także od tego, kiedy mogą się one 

znaleźć w dyspozycji przedsiębiorstwa, ponieważ wraz z upływem czasu 

ich wartość dzisiejsza maleje, pomimo założenia tej samej stopy 

dyskontowej dla każdego roku. Bieżąca, dzisiejsza wartość 

PV poszczególnych przyszłych korzyści ekonomicznych jest mniejsza 

od ich wartości przyszłej FV [16, s. 105-106]. 

Zastosowanie stopy dyskontowej w wycenie znaku towarowego 

ma nie tylko doprowadzić do porównywalności poszczególnych korzyści 

ekonomicznych, które są uzyskiwane w różnych momentach w przyszłości, 
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ale wyraża również oczekiwaną przez inwestorów graniczną stopę zwrotu 

z zaangażowanego kapitału [23, s. 61-62]. Dzieje się tak dlatego, że kapitał, 

który inwestor inwestuje w znak towarowy, czy w dane przedsiębiorstwo, 

mógłby wykorzystać w inny sposób, być może przynoszący większe 

korzyści. Wyrazem alternatywnego wykorzystania kapitału jest właśnie 

stopa dyskontowa. Istniejące metody szacowania wysokości stopy 

dyskontowej wykorzystują najczęściej dwa czynniki wpływające 

na jej wysokość, a mianowicie koszt kapitału oraz premię za ryzyko 

[19, s. 165]. W przypadku wyceny znaku towarowego najczęściej przyjmuje 

się założenie, że koszt kapitału oraz ryzyko uzyskiwania korzyści 

w przyszłości są równoznaczne z kosztem kapitału i z ryzykiem 

funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Koszt kapitału jest związany 

z finansowaniem przedsiębiorstwa i zainwestowaniem kapitału właśnie 

w to przedsiębiorstwo, zatem jego szacunek będzie zależał od tego, 

czy przedsiębiorstwo finansuje się jedynie kapitałem własnym, czy również 

kapitałem obcym. Literatura przedmiotu szczególny nacisk kładzie 

na finansowanie hybrydowe, czyli mieszane. W tym przypadku wylicza się 

średni ważony koszt kapitału, który jest kosztem zaangażowania 

w działalność przedsiębiorstwa wszystkich postaci kapitału. I to właśnie 

średni ważony koszt kapitału (WACC) jest stopą dyskontową 

wykorzystywaną przy wycenie dochodowej znaku towarowego, 

sprowadzającą przyszłe korzyści ekonomiczne do ich wartości aktualnej 

na moment wyceny znaku. W celu wyliczenia WACC należy określić udział 

poszczególnych kapitałów zaangażowanych w finasowanie działalności 

oraz określić oddzielnie koszt dla kapitału własnego i dla kapitału obcego. 

Zagadnienia te jednak będą stanowiły przedmiot badań teoretycznych 

i empirycznych w osobnym opracowaniu. 

4.6. Podsumowanie 

 

Zasoby niematerialne, w tym znaki towarowe stanowią znaczną wartość 

w całej wartości przedsiębiorstwa, zatem coraz częściej są przedmiotem 

badań finansów przedsiębiorstwa. W warunkach konkurencji odgrywają 

coraz większą rolę. Znak towarowy jest coraz częściej postrzegany odrębnie 

od pojęcia marki, która jest pojęciem tylko marketingowym. 

Niesie to ze sobą potrzebę wyceny wartości znaku towarowego. Literatura 

przedmiotu wskazuje, że najlepszymi metodami wyceny znaków 

towarowych są metody dochodowe, które wykorzystują procesy matematyki 

finansowej, a mianowicie dyskontowanie, czyli sprowadzanie przyszłych 
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korzyści ekonomicznych generowanych przez znaki na dzień wyceny. 

Ważnym elementem tego procesu jest oszacowanie wielkości stopy 

dyskontowej, która będzie odpowiadać strukturze finansowania 

i odzwierciedlać zarazem koszt kapitału zaangażowanego w działalność 

przedsiębiorstwa.  
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Trademark As a Resource of the Enterprise in the Context Of the Value 

Evaluation. 

 

Abstract: The article discusses the role of trademarks in the company's resources structure 

and their business utilization, as well. The notions of trademark and brand are distinguished, 

indicating their proper definitions. In addition, the concept of the legal protection of 

trademark was taken into the consideration. The Author characterized: the objectives of the 

valuation of trademarks and valuation income method have been indicated as one of the better 

estimating their value, based on generating economic benefits in the future. Particular 

attention was focused on the definition of discounting itself and the discount rate as the cost 

of the enterprise's capital. 
 

Keywords: trademark, trademark valuation, discounting, discount rate.  
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Rozdział V 

 

Fotowoltaika, jako alternatywa wobec instrumentów 

finansowych forma inwestowania nadwyżek przez 

gospodarstwa domowe 

Streszczenie: W niniejszym artykule dokonano próby oceny alternatywnych sposobów inwestowania 

nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe. Sposobem, który może zwiększyć dochody 

gospodarstwa domowego, jest zainwestowanie posiadanych nadwyżek w ogniwa fotowoltaiczne. 
Metodami oceny projektów inwestycyjnych wykazano większą dochodowość takiej inwestycji wobec 

instrumentów finansowych o niskim ryzyku i dochodach. Mimo pozytywnych wyników analizy 

inwestycyjnej projektu należy pamiętać o ograniczeniach w tego typu inwestowaniu nadwyżek przez 
gospodarstwo domowe, co również przedstawiono w niniejszym opracowaniu. 

Słowa kluczowe: ogniwafotowoltaiczne, gospodarstwo domowe, inwestycje. 

5.1. Wprowadzenie 

Obecnie w Polsce i jak również w całej Europie mamy do czynienia 

ze zjawiskiem niskich stóp procentowych. Historycznie ujmując 

są one na najniższym poziomie od prawie 30 lat. Z jednej strony oznacza 

to relatywnie niski koszt pozyskania kapitału przez kredytobiorców, 

z drugiej bardzo niskie dochody z instrumentów finansowych o niskim 

ryzyku. W niniejszym artykule dokonano próby oceny alternatywnych 

sposobów inwestowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa 

domowe w kontekście niskich stóp procentowych instrumentów rynku 

finansowego takich jak: lokaty bankowe, obligacje czy fundusze niskiego 

ryzyka. Dochody realne z takich inwestycji wynosząco najwyżej 3 procent, 

a do tego należy uwzględnić to, że te znikome dochody są jeszcze 

opodatkowane stawką 19%, co jeszcze bardziej pogłębia ich małą 

atrakcyjność. Takim sposobem, który może zwiększyć dochody 

gospodarstwa domowego jest zainwestowanie posiadanych przez nie 

nadwyżek w mikroinstalację fotowoltaiczną, której opłacalność 

przedstawiono w niniejszym opracowaniu. 
 

5.2. Gospodarstwo domowe, jako podmiot rynku finansowego 
 

Rynek w ekonomii rozumiany jest, jako instytucja umożliwiająca 

dokonywanie transakcji pomiędzy producentami a konsumentami. Rynek 

można podzielić, uwzględniając gospodarstwo domowe, między innymi 
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na rynek pracy, dóbr i usług oraz finansowy (Podolec, Ulman, Wałęga2008, 

s. 15-16). 

Rynek pracy należy do szczególnego rodzaju rynku, ponieważ praca 

ma wymiar niematerialny. Przedmiotem wymiany na runku pracy 

są oferowane przez osoby zatrudniane specjalistyczne umiejętności. 

Rynek pracy powinien spełniać funkcje alokacyjną i relokacyjną czynników 

pracy oraz zapewniać przez dłuższy okres czasu równowagę pomiędzy 

podażą a popytem na pracę. Przedsiębiorcy oczekują od rynku pracy 

zapewnienie im możliwości pozyskiwania pracowników z odpowiednimi 

kwalifikacjami. Natomiast z punktu widzenia pracowników powinien 

on umożliwiać im znalezienie pracy przynoszącej satysfakcjonujące 

ich dochody oraz umożliwiać rozwój. Na rynku pracy, dochodzi 

do spotkania pracowników oferujących zasoby pracy i pracodawców, 

prowadzi to do ustalenia ceny za prace, czyli wynagrodzenia. Popyt na pracę 

wynikać może z konieczności uzupełnienia liczby pracowników, 

wynikających np. z przechodzeniem pracowników na emeryturę 

lub konieczności zwiększenia zatrudnienia wynikającej z poszerzenia 

działalności. 

Kolejnym rynkiem jest rynek dóbr i usług, warto zauważyć zmianę 

funkcji pełnionej przed gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe 

pełni, bowiem role konsumenta i zgłasza zapotrzebowanie na dany produkty 

bądź usługi. Konsumpcja gospodarstwa domowego jest rodzajem 

konsumpcji zbiorowej, polegającej na użytkowaniu przedmiotu konsumpcji 

przez przynajmniej dwóch członków należących do gospodarstwa. 

Przykładem może być wspólne mieszkanie, samochód czy wakacyjny 

wyjazd. Dobra i usługi pozyskiwane są przez gospodarstwa domowe 

na drodze wymiany. Wymiana ta dokonuje się pomiędzy sprzedawcą 

a nabywcą i nazywana jest transakcją kupna-sprzedaży. W zachowaniu 

gospodarstwa domowego podczas podejmowania decyzji o zakupie można 

zauważyć zjawisko tak zwanej nadmiernej konsumpcji. Nadmierna 

konsumpcja polega na zaniechaniu równowagi pomiędzy możliwościami 

finansowymi gospodarstwa a ilością zakupionych dóbr i usług. 

Sytuacja taka doprowadzić może do nadmiernego zadłużenia. W takim 

przypadku nie można mówić o racjonalnym zachowaniu gospodarstwa 

domowego. Podczas podejmowania decyzji należy kierować się tak zwanym 

wskaźnikiem optymizmu. Wskaźnik ten określa kierunek zmian poziomu 

życia gospodarstwa domowego i pomaga wpływać na plany konsumpcyjne 

gospodarstw domowych (Świecka 2008, s. 26-27).  

Cześć gospodarstw domowych dysponuje nadmiarem wolnych środków 
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pieniężnych i często decyduje się na ich zainwestowanie licząc na większy 

zysk. Transakcje takie dokonywane są na rynku finansowym i zawierane są 

pomiędzy kapitałodawcamia kapitałobiorcami.  

W literaturze rynek finansowy definiowany jest w szerokim i wąskim 

znaczeniu. W szerszym znaczeniu w strukturę rynku finansowego włącza się 

nie tylko działania dotyczące pieniędzy, ich przepływu ale także działania 

gospodarcze opierające się na obrocie pieniężnym. W węższym rozumieniu 

rynek finansowy zawiera decyzje związane ze środkami pieniężnymi, 

których zadaniem jest ochrona wartości posiadanych pieniędzy 

lub jej wzrost w przyszłych okresach. Rynki finansowe umożliwiają 

tworzenie w czasie, struktury inwestycji i konsumpcji w podmiotach 

ekonomicznych oraz zwiększają efektywność wykorzystywania zasobów 

w gospodarce. Rynki finansowe umożliwiają inwestorom dywersyfikację 

portfela posiadanych aktywów, przez co ograniczają ryzyko inwestycji, 

dostarczają także informacji finansowych o podmiotach gospodarczych 

w postaci sprawozdań finansowych (szczególnie dotyczy to spółek 

notowanych na giełdzie) (Szrama 2010, s. 8-9)
.
 

Na rynkach finansowych spotykają się pomioty dysponujące nadwyżkami 

finansowymi oraz podmioty odczuwające niedobory finansowe. 

Idea procesów zachodzących na rynkach finansowych opiera się 

na udostępnianiu czasowo wolnych środków pieniężnych przez tych, 

którzy w danym czasie nie zamierzają z nich korzystać, tym, którzy akurat 

potrzebują środków na potrzeby konsumpcji lub na rozwój działalności 

gospodarczej. Powodem udostępnienia i wykorzystania pieniędzy przez obie 

strony jest dążenie do osiągnięcia korzyści. Ten kto udostępnia okresowo 

wolne środki pieniężne, oczekuje w przyszłości ich zwrotu oraz dochodu 

uzyskanego według określonych wcześniej zasad, będącego 

wynagrodzeniem za udostępnione środki (za rezygnację z bieżącej 

konsumpcji lub wyrzeczenie się inwestycji w aktywa rzeczowe). Wolnymi 

środkami pieniężnymi dysponują: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, 

państwo oraz nierezydenci (podmioty, które mają siedzibę za granicą). 

Poszukującymi środków pieniężnych są: przedsiębiorstwa, gospodarstwa 

domowe i podmioty zagraniczne. Widać więc że podmioty należące do tych 

samych grup występują na rynkach finansowych jako poszukujący albo jako 

oferujący środki pieniężne. Na rynkach finansowych znajduje się też trzecia 

grupa podmiotów: pośrednicy finansowi, którzy usprawniają transfer 

oszczędności od podmiotów nadwyżkowych do podmiotów deficytowych. 

Teoretycznie można wyobrazić sobie rynek finansowy, na którym 

nie ma pośredników finansowych a podmioty nadwyżkowe same 
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komunikują się z podmiotami deficytowymi, to jednak współczesny, 

rozwinięty rynek finansowy opiera się na szeroko rozbudowanej strukturze 

instytucji finansowych (pośredników finansowych). Pośrednicy finansowi 

świadczą wiele różnego rodzaju usług finansowych, jednak najważniejszą 

funkcją jest rozprowadzanie wolnych środków pieniężnych od podmiotów 

posiadających oszczędności do podmiotów deficytowych (Czekaj 2008, 

s. 4). 

.  

 
Rys. 5.1. Przepływy finansowe w gospodarce. 
Źródło: J. Czekaj: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe,  PWN, Warszawa 2008, s. 5. 

Na rysunku 5.1. przedstawiono trzy sposoby przekazywania wolnych 

środków pieniężnych. Pierwszy sposób – bezpośredni polega 

na bezpośrednim kontakcie między posiadającymi nadwyżki finansowe 

oraz potrzebującymi dodatkowych środków pieniężnych. 

Podmioty nadwyżkowe udostępniają oszczędności podmiotom deficytowym 

w zamian za określone zobowiązania finansowe (papiery wartościowe). 

Drugi sposób wykorzystuje w tym celu zorganizowane rynki finansowe, 

sposób ten nie różni się od pierwszego, ale ma przewagę, ponieważ ułatwia 

kontakt między kontrahentami i ogranicza koszty transferu funduszy. 

Trzeci sposób – pośredni, polega na zaangażowaniu pośrednika 
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finansowego, dysponujący nadwyżkami finansowymi przekazują 

je pośrednikom finansowym w zamian za emitowane przez nich instrumenty 

finansowe. Następnie pośrednicy finansowi udostępniają pieniądze 

podmiotom deficytowym w zamian za emitowane papiery wartościowe 

(zobowiązania finansowe). Pośrednicy finansowi korzystają 

także ze zorganizowanych rynków finansowych gdzie emitują lub nabywają 

instrumenty finansowe. Instytucje finansowe (pośrednicy finansowi) 

występują na rynku finansowym, jako podmioty nadwyżkowe i deficytowe. 

Mówiąc o pośrednikach finansowych mamy na myśli instytucje, 

które emitują własne zobowiązania pozyskując w ten sposób pieniądze, 

aby następnie przekazać je innym podmiotom w zamian za emitowane przez 

nie instrumenty finansowe lub papiery wartościowe(Czekaj 2008, s. 4). 

Współczesne rynki finansowe są bardzo złożone, składają się z wielu 

różnych podmiotów emitujących i nabywających instrumenty finansowe 

oraz pośredniczących w obrocie oraz nowoczesnych technicznych środków 

umożliwiających dokonywanie transakcji. Rynki finansowe można 

sklasyfikować według różnych kryteriów, podstawowe znaczenie mają trzy 

klasyfikacje. Klasyfikację rynków finansowych przedstawia tabela nr 5.1. 

 

Tabela 5.1. Klasyfikacja rynków finansowych 

Kryterium klasyfikacji Rodzaje rynków finansowych 

rodzaj instrumentów finansowych 

rynek pieniężny 

rynek kapitałowy 

rynek walutowy (dewizowy) 

rynek instrumentów pochodnych 

rynek ubezpieczeń 

podmiot oferujący instrumenty 

finansowe 

rynek pierwotny 

rynek wtórny 

dostępność oferowanych instrumentów 

finansowych oraz ochrona inwestorów 

rynek publiczny 

rynek prywatny 

termin rozliczeń transakcji 
rynek natychmiastowy (swapy, kasowy) 

rynek terminowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Czekaj: Rynki, instrumenty i instytucje 

finansowe, PWN, Warszawa 2008 

 

Rynek dóbr finansowych można podzielić na: pieniężny i kapitałowy. 

Pierwszy z nich opiewa tylko na jeden rok podmiotem tego rynku są papiery 

wartościowe, lokaty. Z kolei rynek kapitałowy bazuje na dokonywaniu 
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transakcji długoterminowych takich jak zakup akcje czy obligacje.  

Na wysokość majątku gromadzonego w postaci instrumentów finansowych 

przez gospodarstwo domowe wpływ mają czynniki takie jak (Świecka 2008, 

s. 28): 

 tradycja i kultura finansowa, 

 stopień rozwoju rynku finansowego, 

 co najmniej przeciętna skłonność do oszczędzania. 

Wielkość oszczędności zależy od dochodowości i wydatkowości 

gospodarstwa domowego. Mianowicie zależność ta polega na rozdzieleniu 

uzyskanych dochodów na bieżące cele konsumpcyjne i oszczędności. 

Zwiększenie zasobów pieniężnych na konsumpcje powoduje spadek 

oszczędności i odwrotnie. W zarządzaniu dochodami należy, więc znaleźć 

tak zwany „złoty środek” pozwalający na ukształtowanie proporcji miedzy 

sferą wydatkową a oszczędnościową gospodarstwa domowego. 

Oszczędzanie może przybierać charakter dobrowolny lub przymusowy. 

Oszczędzanie dobrowolne polega na dobrowolnej rezygnacji z wydawania 

dochodów na cele konsumpcyjne. Natomiast przymusowe oszczędzanie 

polega na przeznaczeniu części swoich dochodów na spłatę np. kredytu 

bankowego (Bywalec 2009, s. 163). 

Wyodrębnić można sześć typów strategii oszczędnościowych. Pierwsza 

strategia to strategia niskiego ryzyka. Z tego rodzaju strategii korzystają 

gospodarstwa domowe posiadające oszczędności w postaci obligacji. 

Ze strategii tej korzystają gospodarstwa domowe posiadające następujące 

cechy społeczno-ekonomiczno-demograficzne (Anioła, Gałaś 2013s. 1-11) 

 gospodarstwa domowe rencistów i emerytów, 

 gospodarstwa, których miejscem zamieszkania jest miasto, 

 wykształceni członków gospodarstwa domowego jest średnie 

lub wyższe, 

 gospodarstwa domowe, w których występują problemy zdrowotne 

lub niepełnosprawność, 

 gospodarstwa posiadające przeciętny lub wyższy dochód. 

Kolejna strategią oszczędnościową jest tak zwana strategia 

konserwatywna. Ze strategii tej korzysta ponad połowa gospodarstw 

domowych w Polsce, lokujących całość swoich oszczędności w postaci lokat 

złotówkowych. Gospodarstwa domowe korzystające z tego rodzaju strategii 

cechują się brakiem gotówkowej formy oszczędzania. Konserwatywny typ 

strategii, charakteryzuje się niską stopą oszczędnościową. Ze strategii tej 

korzystają gospodarstwa domowe, w których: 

 członkowie są w średnim i starszym wieku, 
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 gospodarstwa osadzone zarówno w mieście jak i na wsi, 

 gospodarstwa domowe uzyskujące średni poziom dochodów. 

Trzecim typem strategii jest strategia wybitnie bierna. Z tego typu 

strategii korzysta około 25% gospodarstw domowych w Polsce. 

Gospodarstwa domowe posiadają 100% swoich oszczędności w postaci 

gotówkowej. Bierna strategii oszczędnościowa charakteryzuje bardzo niska 

stopa oszczędnościowa. Gospodarstwa domowe korzystające z biernej 

strategii oszczędzania korzystają z kredytów i pożyczek jednak wartość ich 

zadłużenia nie przekracza ich miesięcznych dochodów. Gospodarstwa tego 

typu wykazują iż mają trudności z wiązaniem końca z końcem.  Ze strategii 

tej korzystają gospodarstwa domowe składające się z osób w średnim wieku, 

mieszkające na wsi i bardzo często prowadzone przez wdowców. 

Czwartym typem jest strategia wybitnie konserwatywna. Korzystają 

z niej gospodarstwa domowe, które swoje oszczędności lokują na lokatach 

bankowych oraz w postaci gotówkowej. Strategia ta charakteryzuje się 

przeciętną stopą oszczędnościową. Gospodarstwa domowe korzystające 

z tego typu strategii cechują się stabilnością dochodową a co za tym idzie nie 

mają one problemów z wiązaniem końca z końcem. Tylko, co czwarte 

gospodarstwo domowe korzystające z tej strategii musi korzystać z kredytów 

i pożyczek. Ze strategii wybitnie konserwatywnej korzystają gospodarstwa 

domowe, w których członkowie gospodarstw domowych są w starszym 

i średnim wieku, lokalizacją gospodarstw domowych jest zarówno miasto 

jak i wieś a dochody pozyskiwane są z pracy najemnej (Anioła, Gałaś 2012 

s. 1-11). 

Kolejna strategia to strategia dywersyfikacyjna. Z tego rodzaju strategii 

korzysta najmniejsza liczba gospodarstw domowych, bo zaledwie 0,4%. 

Ten typ oszczędzania cechuje różnorodność form oszczędzania 

oraz najniższa stopa oszczędnościowa. Gospodarstwa domowe korzystające 

ze strategii dywersyfikacyjnej bardzo rzadko korzystają z kredytów 

i pożyczek. Nie mniej jednak, jeżeli już je zaciągają to wartość tego 

zadłużenia jest wysoka najczęściej przekraczająca ich roczne dochody. 

Ze strategii tej korzystają gospodarstwa domowe posiadające następujące 

cechy społeczno-ekonomiczno-demograficzne(Anioła, Gałaś2012 s. 1-11): 

 niski wiek członków gospodarstw domowych 

 gospodarstwa, w których głową rodziny jest mężczyzna, 

 gospodarstwa domowe zlokalizowane w dużych miastach, 

 gospodarstwa domowe mające niewielkie problemu zdrowotne, 

 członkowie gospodarstw domowych posiadają średnie lub wyższe 

wykształcenie, 
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 dochody pozyskiwane są z pracy najemnej lub z prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. 

Ostatnią szóstą strategią oszczędzania jest strategia agresywna. Z tego 

typu strategii korzysta około 1,6% gospodarstw, które nie boją się 

podejmować ryzyka.  Gospodarstwa korzystające z tej strategii wykazują 

najwyższy stopień zadłużenia przekraczający ich roczny dochód. Ze strategii 

tej korzystają gospodarstwa domowe, w których (Anioła, Gałaś2012 s. 1-

11): 

 niski wiek członków gospodarstw domowych, 

 wysoki poziom wykształcenia członków gospodarstw domowych, 

 gospodarstwa domowe, których członkowie są stanu wolnego, 

 pozyskiwany dochód jest wyższy niż przeciętny, 

 w gospodarstwach występuje niski poziom niepełnosprawności. 

W gospodarstwach domowych największe znaczenie ma strategia 

konserwatywna i wybitnie bierna opierająca się na oszczędzaniu w formie 

lokat bankowych i/lub gotówki. W Polsce gospodarstwa domowe najczęściej 

korzystają z usług bankowych, lokując swoje pieniądze w postaci depozytów 

zabezpieczonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Natomiast 

w krajach angielskich znaczna część środków gospodarstw domowych 

przeznaczana jest na fundusze emerytalne(Czapiński, Panek Warszawa 2014 

s. 87-92). 

5.3. Rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce 

Sektor fotowoltaiczny w kraju, rozwija się bardzo dynamicznie, tylko 

w 2016r. podwoiła się produkowana moc. Mimo tak dużego wzrostu mocy 

zainstalowanej z fotowoltaiki, technologia ta nadal ma ogromny potencjał 

do rozwoju, szczególnie w porównaniu z innymi dostępnymi źródłami 

energii. Najwięcej inwestycji działa w województwach podkarpackim, 

śląskim i kujawsko-pomorskim.  
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Rysunek  5.2. Średnia produkcja energii z instalacji 4kWp – 4000kWh 

Źródło: www.fotowolt-instal.pl/blog/7-mitow-na-temat-oplacalnosci-fotowoltaiki.html 

 

Panele fotowoltaiczne działają na zasadzie efektu fotoelektrycznego, 

do którego potrzebne jest światło, dlatego także nawet w pochmurne 

dni fotowoltaika dobrze radzi sobie z produkcją prądu. Najwyższą 

efektywność uzyskuje się jednak przy słonecznej pogodzie, której w Polsce 

mamy relatywnie dużo, co przekłada się na średni uzysk energetyczny 

950 kWh rocznie z jednego kilowata mocy ogniw słonecznych (ok 6 m
2
). 

Aby pokryć roczne średnie zapotrzebowanie na prąd przeciętnej polskiej 

rodziny, wystarczy pokryć 18m
2
 dachu panelami fotowoltaicznymi. Mała 

elektrownia słoneczna składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, 

okablowania oraz systemu montażowego. Koszt urządzeń to największa 

składowa ceny instalacji. Porównując te koszty do ceny innych urządzeń 

w domu lub firmie, takich jak piece, CO, pompy ciepła, przydomowe 

oczyszczalnie czy wyposażenie wnętrz, to wydatek na instalacje 

fotowoltaiczną nie jest wcale większy. Markowe urządzenia, wchodzące 

w skład elektrowni słonecznej, cechują się długą gwarancją. Jest to, 

co najmniej 10 lat dla paneli oraz 5 lat dla inwerterów. Żywotność urządzeń 

jest także bardzo długa, dla dobrych modułów słoneczny może sięgać nawet 

30 lat. Ponadto wydatek związany z uruchomieniem mikroinstalacji 

słonecznej zaczyna zwracać się natychmiast, skutkując znaczną redukcją 

rachunków za energię elektryczną. 
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Ustawodawca chcąc zachęcić do montażu fotowoltaiki pozwolił 

na magazynowanie nadwyżek energii w sieci latem i odbiór 

ich w miesiącach zimowych po to aby zniwelować nieco gorsze wyniki 

produkcji prądu w zimie. Dzięki temu możemy zbilansować nasze 

zapotrzebowanie na energię z produkcją z elektrowni fotowoltaicznej 

w okresie całorocznym i zredukować rachunki za prąd do abonamentu 

i opłat stałych. Na rysunku 5.2. przedstawiono rozkład produkcji energii 

z instalacji o mocy 4 kW. 

Instalacja fotowoltaiczna na dachu lub gruncie jest 

praktycznie bezobsługowa. Markowe inwertery fotowoltaiczne  same 

informują o usterkach, dlatego nie ma potrzeby ciągłego osobistego 

monitorowania stanu instalacji. Inwertery podłączone do internetu potrafią 

wysłać informacje o awarii bezpośrednio do serwisanta, tak, aby w razie 

awarii mógł on szybko zareagować i wznowić produkcję darmowej energii. 

Ustawodawca nałożył na zakłady energetyczne obowiązek przyłączania 

mikroinstalacji o mocy do 40kW. Nakazał także operatorowi pokrycie 

związanych z tym kosztów, takich jak: wymiana licznika na dwukierunkowy. 

Wymagania stawiane urządzeniom i instalatorom są ściśle określone 

w ustawie i po ich spełnieniu i złożeniu kompletnej dokumentacji operator 

energetyczny ma 30 dni na przyłączenie mikroinstalacji. Wprowadzanie 

energii do sieci przez prosumentów jest korzystne także dla operatorów 

z kliku powodów. Mogą oni energię z instalacji fotowoltaicznej sprzedać 

najbliższemu klientowi oszczędzając na przesyle z oddalonej elektrowni. 

Polska musi ponadto wypełnić międzynarodowe zobowiązania dotyczące 

udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji prądu.
1
 Warto zwrócić 

również uwagę na fakt, że największe zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, które jest w okresie letnim, występuje w okresie największej 

produktywności instalacji fotowoltaicznych co odciążą przeciążone w tym 

okresie elektrownie konwencjonalne i zmniejsza ewentualną konieczność 

importowania energii elektrycznej. 

5.4. Opłacalność instalacji fotowoltaicznej 

Koszt inwestycji w układ fotowoltaiczny jest powiązany z łączną mocą 

fotoogniw oraz miejscem, w którym instalacja powstanie. Niewielkie 

instalacje fotowoltaiczne, do 10 kW, lokowane są na dachach budynków. 

Systemy o mocy powyżej 10 kW montowane są zwykle na gruncie z pomocą 

konstrukcji wsporczych. Wydatki związane z przygotowaniem projektu 

                                                           
1Zob. szerzej www.fotowolt-instal.pl/blog/7-mitow-na-temat-oplacalnosci-fotowoltaiki.html 
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instalacji ponoszone są jako pierwsze i stanowią niewielki procent całej 

inwestycji (rys. 5.3). Z reguły jednak, szczególnie przy najmniejszych 

instalacjach, projekt jest wykonywany za darmo przez wykonawcę, 

ale zapewne jego koszt jest uwzględniony w całości kosztów instalacji. 

Ponad 2/3 nakładów, to zakup urządzeń wraz z całym osprzętem 

elektrycznym. Inwerter, zapewniający zmianę parametrów prądu płynącego 

z paneli na takie, jakich wymagają domowe odbiorniki (przemienny, 230 V, 

50 Hz), to wydatek kilku tysięcy złotych, natomiast inne drobne akcesoria, 

takie jak konstrukcje mocujące, przewody wraz z montażem – kolejne kilka 

tysięcy. Średnie koszty jednostkowe dla małych instalacji poniżej 10 kW, 

zakładanych na dachach budynków, mieszczą się w przedziale od 4000 

do 5000 zł/kWp. Instalacje dachowe są tańsze z powodu niższej stawki VAT, 

która wynosi 8 proc. wobec 23 proc. dla instalacji gruntowych. Łączna moc 

odbiorników elektrycznych, wraz ze sprzętem RTV, AGD i oświetleniem 

(bez ogrzewania elektrycznego), może przekroczyć 30 kW. Zbudowanie 

instalacji, która zaspokoi choć połowę tej mocy będzie droga i zajmie bardzo 

dużo miejsca. Przy czym rzadko się zdarza, żeby większość z nich działała 

jednocześnie, dlatego zaleca się, aby moc szczytowa instalacji 

fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego nie przekraczała 5 kW. Układ 

o tej mocy zajmie ok. 33 m2 dachu
2
. 

 

 

            Rysunek 5.3. Wydatki związane z układem fotowoltaicznym.  
 

Źródło: www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/21218-czy-fotowoltaika-jest-oplacalna 

                                                           
2 www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/21218-czy-fotowoltaika-jest-oplacalna 

http://www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/21218-czy-fotowoltaika-jest-oplacalna
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W analizowanej inwestycji fotowoltaicznej, realizowanej na terenie 

powiatu częstochowskiego, zamontowano 16 paneli Sharp o mocy 270 Wp 

każdy.Razem instalacja dysponuje mocą w wysokości 4,32 kWp. W skład 

instalacji wchodzi inwerter jednofazowy FRONIUS 4 kW. Koszt 

jednostkowy instalacji wyniósł 4,4 tys. zł zł/kWp, Łączny wartość nakładów 

inwestycyjnych to 19 tys. zł. Dzięki instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,32 

kW oszczędności przy największej sprawności układu to 1800 zł rocznie. 

W obliczeniach pominięto wartość końcową projektu ze względu na jego 

znikomą wartość. W przepływach inwestycyjnych uwzględniono również 

wydatek na naprawę instalacji w połowie okresu funkcjonowania inwestycji. 

Według producentów, żywotność fotoogniw szacowana jest na 30 lat 

i taki został w analizie przyjęty okres życia projektu. Warto dodać, że wiele 

wyrobów dostępnych na rynku ma gwarancję sięgającą 25 lat, na co 

najmniej 80% mocy wyjściowej uzyskiwanej z fotoogniw. 
 

 

Rysunek 5.4. Przykładowa zależność mocy wyjściowej panelu fotowoltaicznego 

od długości czasu eksploatacji w latach 

  Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 5.4. przedstawiono przykładową zależność mocy wyjściowej 

panelu fotowoltaicznego od lat jego eksploatacji. Jak widać, spadek mocy 
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z upływem czasu eksploatacji stanowi funkcję liniową (malejącą).
3
 

W tabeli 5.3. przedstawiono wyniki badań opłacalności inwestycji 

fotowoltaicznej. Stopę dyskontową przyjęto w wysokości oprocentowania 

lokat. Wartość zaktualizowana netto (NPV) inwestycji jest dodatnia, 

co oznacza, że bardziej korzystne jest zrealizowanie takiej inwestycji 

niż przykładowo zainwestowanie środków pieniężnych na lokacie bankowej 

oprocentowanej 2 proc. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) wskazuje 

na rentowność projektu w wysokości 7,54 proc., należy jednak pamiętać 

o ograniczeniach tej metody, gdyż zakłada ona reinwestowanie nadwyżek 

według uzyskanej stopy zwrotu, co w tym przypadku będzie niemożliwe. 

Okresy zwrotu badanej inwestycji są długie i wynoszą 11 lat i prawie 14 lat 

dla zdyskontowanej odmiany tej metody.  
 

Tabela 5.2. Badanie opłacalności instalacji fotowoltaicznej 
Lata 2017 2018 2019 2020 2044 2045 2046 2047

Nakłady inwestycyjne -19000

Oszczędności 1800 1785,6 1771,2 1425,6 1411,2 1396,8 1382,4

Przepływy -19000 1800 1785,6 1771,2 1425,6 1411,2 1396,8 1382,4

Współczynnik 

dyskontujący dla stopy 

dyskontowej = 2% 1 0,9804 0,9612 0,9423 0,5859 0,5744 0,5631 0,5521

Przepływy 

zdyskontowane -19000 1764,71 1716,26 1669,04 835,20 810,56 786,56 763,18

NPV 15953,35

IRR 7,54%

Okres zwrotu 11 lat 0 miesięcy

Zdyskontowany okres 

zwrotu 13 lat 7 miesięcy  
Źródło: Opracowanie własne. 

 

W tabeli 5.3. przedstawiono sytuację, w której nakłady inwestycyjne są 

w 60 proc. sfinansowane z dotacji. Wartość dofinansowania przyjęto 

w sposób zachowawczy, gdyż z reguły jest ono na znacznie wyższym 

poziomie. W takim przypadku wszystkie wskaźniki ulegają poprawie, z tym, 

że nawet okresy zwrotu, które nie miały wcześniej satysfakcjonujących 

wartości, osiągają bardzo korzystne pułapy zbliżone do długości często 

zakładanych lokat bankowych lub innych inwestycji finansowych. 

 
 

                                                           
3Zobacz szerzej www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/21218-czy-fotowoltaika-jest-

oplacalna 
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Tabela 5.3. Badanie opłacalności instalacji fotowoltaicznej dofinansowanej z 

środków publicznych  w wysokości 60% 

Lata 2017 2018 2019 2020 2044 2045 2046 2047

Nakłady inwestycyjne -7600

Oszczędności 1800 1785,6 1771,2 1425,6 1411,2 1396,8 1382,4

Przepływy -7600 1800 1785,6 1771,2 1425,6 1411,2 1396,8 1382,4

Współczynnik 

dyskontujący dla stopy 

dyskontowej = 2% 1 0,9804 0,9612 0,9423 0,5859 0,5744 0,5631 0,5521

Przepływy 

zdyskontowane -7600 1764,71 1716,26 1669,04 835,20 810,56 786,56 763,18

NPV 27353,35

IRR 22,48%

Okres zwrotu 4 lata 3 miesiące

Zdyskontowany okres 

zwrotu 4 lata 6 miesięcy  
Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza tych dwóch wariantów inwestycyjnych wskazuje, 

że w przypadku uzyskania dopłaty do inwestycji z środków publicznych 

wyższość mikroinstalacjifotowoltaicznej od inwestycji finansowych 

jest bezsporna. W przypadku jednak braku takiej dopłaty podjęcie inwestycji 

fotowoltaicznej nie jest już jednak takie oczywiste, mimo pozytywnych 

wskaźników finansowych głównie ze względu na okresy zwrotu. Oznacza 

to, bowiem związanie środków finansowych na bardzo długi okres 

bez możliwości wcześniejszego się wycofania, jak to umożliwiają 

praktycznie wszystkie inwestycje finansowe. 

5.5. Zakończenie 

Działania Unii Europejskiej zmierzające do zwiększania udziału w rynku 

energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, a jednocześnie niepewność 

związana z eksploatacją i dostawą surowców nieodnawialnych (węgiel, gaz) 

wskazują na duży potencjał rozwojowy rynku ogniw fotowoltaicznych. 

Gospodarstwa domowe mające z racji unormowań prawnych 

uprzywilejowaną pozycję na tym rynku, mogą wykorzystać możliwości 

zwiększenia swoich dochodów przez wykonanie takiej przydomowej 

instalacji.  Podjęcie takiej inwestycji będzie zależała od skłonności 

do ryzyka osób tworzących gospodarstwo domowe, jednak jak wskazały 

badania inwestycja taka będzie opłacalna. Należy oczywiście pamiętać 

o ograniczeniach tego typu inwestowania nadwyżek przez gospodarstwo 
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domowe. Podstawową, bowiem wadą takiego sposobu wykorzystywania 

nadwyżek jest wielkość inwestycji, które w zasadzie w przypadku 

instrumentów finansowych są nieograniczone minimalną kwotą, natomiast 

w przypadku instalacji fotowoltaicznej taka inwestycja to, co najmniej kilka 

tysięcy złotych. Ponadto wyjście z inwestycji finansowych jest możliwe 

w każdej chwili, a w przypadku inwestycji fotowoltaicznych jest 

to niemożliwe. Zaletą natomiast większy dochód od inwestycji finansowych, 

który dzięki wykorzystaniu funduszy publicznych może być jeszcze 

większy. Uzyskanie dofinansowania na poziomie, co najmniej 60 proc. 

ogółu nakładów, poprawia znacząco opłacalności inwestycji i zmniejsza 

do minimum ryzyko budowy instalacji. 
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Photovoltaic as an alternative to financial instruments the form of surplus 
by households 

Abstract: This article attempts to assess alternative ways of investing financial surplus by 

households. One way to increase household income is to invest surpluses in photovoltaic 

cells. The methods of assessment of investment projects showed a higher profitability of such 

investment in relation to financial instruments with low risk and income. Despite the positive 

results of the investment analysis of the project, one should remember about the limitations in 
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this type of surplus investment by the household, which is also presented in this study. 

Keywords: photovoltaic cells, household, investments.  
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Rozdział VI 

 
WSKAŹNIKOWA ANALIZA GOSPODARKI 

BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTW W POLSCE W LATACH 

2012-2016 
 

 
Streszczenie: W opracowaniu podjęto rozważania na temat kształtowania się dochodów 

i wydatków budżetowych samorządów wojewódzkich w Polsce. W tym celu przeprowadzono 

analizę wskaźnikową gospodarki budżetowej badanych jednostek samorządu terytorialnego. 

W szczególności ocenie poddano strukturę procentową dochodów i wydatków budżetowych 

oraz wynik finansowy budżetu, a także samodzielność finansową i poziom zadłużenia 

poszczególnych województw w Polsce. Okres badawczy obejmuje lata 2012-2016.  

 
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, województwo, budżet, analiza 

wskaźnikowa 

 
6.1. Wprowadzenie – Rola analizy finansowej w ocenie gospodarki 

budżetowej jednostek samorządu terytorialnego 
 

Jednostki samorządu terytorialnego są formą administracji publicznej, 

definiowaną, jako wszystkie działania podmiotów publicznych, 

których celem jest wykonywanie zadań państwa w oparciu o aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa, przy czym administracja publiczna w Polsce 

dzieli się na administrację państwową, rządową i samorządową.
1
 Formą 

zdecentralizowanej administracji publicznej jest administracja samorządowa, 

która obejmuje trzy szczeble: gminy, powiaty i województwa. 

Organy władzy samorządowej wykonują zadania własne i zlecone, 

dążą do zaspokajania potrzeb społeczności na poziomie lokalnym 

i regionalnym. Podstawę gospodarki budżetowej gmin, powiatów 

i województw stanowi budżet, który jest sformalizowanym zestawieniem 

wszystkich wydatków i dochodów danej jednostki samorządu 

terytorialnego.
2
  Budżet jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej 

                                                           
1 B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków 2001, s. 51. 
2 B. Sowa: Analiza struktury budżetu jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym 

uwzględnieniem dochodów własnych na przykładzie gminy Biłgoraj, Ekonomika 

i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 81, 2010, s. 147. 
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samorządu terytorialnego.
3
 W podmiotach tych źródłem informacji 

o wykonaniu budżetu są sprawozdania budżetowe, czyli usystematyzowane 

zbiory informacji ujmujące wyniki z działalności samorządów w danym 

czasie. Zawierają one informacje zarówno w ujęciu kasowym, 

jak i memoriałowym, co jest wynikiem obowiązujących procedur.
4
 

Przeprowadzanie analizy budżetu umożliwia zdobycie informacji 

o sposobach finansowania działalności jednostki samorządu terytorialnego 

i kierunkach jej rozwoju. Informacje odzwierciedlające sytuację finansową 

umożliwiają władzy wykonawczej i ustawodawczej samorządu odpowiednie 

gospodarowanie środkami publicznymi i realizację obowiązków wobec 

lokalnej społeczności.
5
 Istotne jest pozyskanie możliwie najlepszych 

informacji, pod względem jakościowym oraz merytorycznym, odpowiednio 

dobranych do potrzeb racjonalnego zarządzania działalnością samorządu.
6
 

Analiza finansowa stanowi istotne źródło informacji służących do oceny 

sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
7
. Jej głównym celem 

jest możliwość sformułowania wniosków dotyczących syntetycznej oceny 

gospodarki budżetowej, co stanowi podstawę dla organów wykonawczych 

i stanowiących do podejmowanych w przyszłości decyzji finansowych. 

Analiza finansowa posługuje się zróżnicowanymi miernikami, które odnoszą 

się do sytuacji finansowej w danej chwili (dzień, miesiąc, rok) 

lub w określonym przedziale czasu. Obiektywizm analizy finansowej 

uzależniony jest od ujednolicenia wskaźników. Jedną z ważniejszych metod 

analizy finansowej jest metoda porównań, w której bazą odniesienia są 

wielkości pożądane, wielkości z okresów poprzednich lub osiągnięte przez 

inne organizacje.
8
 Analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego 

różni się od tej przeprowadzanej w przedsiębiorstwach. Wynika to przede 

wszystkim z faktu, że samorządy terytorialne nie są organizacjami 

nastawionymi na zysk. Głównym celem ich działalności jest zaspokajanie 

                                                           
3 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo 

Naukowe PWN. Warszawa 2007, s. 25. 
4 M. Wakuła: Kierunki zamian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego. 

Administracja i Zarządzanie, nr 105, 2015, s. 206. 
5 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach 

samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Municipium SA. Warszawa 2004, s. 68. 
6 A. Kożuch, A. Mirończuk: Zarządzanie finansami lokalnymi. Redakcja Współczesne 

Zarządzanie. Białystok 2005, s. 35. 
7 J. Łukomska-Szarek: Financial analysis as a method of assessment of financial standing 

in local self-governments. Publish house Education and Science s.r.o., OOO Rusnauckniga, 

Praha-Belgorod 2011. 
8 J. Gad: Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Uniwersytet Łódzki. Łódź 

2015, s. 69. 
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potrzeb lokalnych i regionalnych.
9
 Jednak zarówno w samorządach, 

jak i przedsiębiorstwach istotny jest dobór odpowiednich wskaźników, 

dostosowanych do potrzeb organizacji. Analiza finansowa powinna służyć 

rozpoznaniu zjawisk i procesów wpływających na działanie danej jednostki, 

a także być wykorzystywana do wyboru odpowiednich metod i kierunków 

zarządzania samorządem.
10

 

W związku z powyższym głównym celem podjętych w niniejszym 

opracowaniu badań jest analiza pionowa dochodów i wydatków 

budżetowych oraz wyniku finansowego budżetu, a także analiza 

wskaźnikowa poziomu zadłużenia i możliwości samofinansowania 

samorządów wojewódzkich w Polsce. Realizacja tak postawionego celu 

wymaga przeprowadzenia analizy w ujęciu ex post. Na podstawie danych 

historycznych Ministerstwa Finansów obliczono wskaźniki struktury 

procentowej poszczególnych elementów składowych budżetu, a następnie 

dokonano ich porównania w czasie. Dodatkowo przeprowadzono analizę 

wskaźnikową poziomu samofinansowania, możliwości generowania 

wolnych środków z nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych, a także 

konieczności zaciągania zobowiązań finansowych. Podjęte badania obejmują 

także analizę w układzie dynamicznym, która umożliwia ocenę 

kształtowania się kierunków rozwoju oraz stopnia wykorzystania kapitałów 

finansujących ten rozwój na przestrzeni kilku lat. Okres badawczy 

w niniejszym opracowaniu obejmuje lata 2012-2016. 
 

6.2. Ocena kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych 

oraz wyniku finansowego budżetu samorządów wojewódzkich 

w latach 2012-2016 
 

Samorządy wojewódzkie w latach 2012-2014 charakteryzowały się 

wzrostem dochodów bieżących z 15,2 mld zł do 17,7 mld zł, a w kolejnych 

latach odnotowano ich spadek, najpierw w 2014 roku do17,1 mld zł (3,4%), 

a następnie do poziomi 13,5 mld zł (21,1%) (Tabela 6.1). W podobnym 

zakresie kształtowały się wydatki budżetowe ogółem, jakkolwiek 

w pierwszych 3 latach rosły szybciej niż dochody (15,7-18,2 mld zł) 

i wpłynęło to na wygenerowanie deficytu budżetowego na poziomie 0,4-0,5 

mld zł. Rok 2015 mimo spadku wydatków do 17,2 mld zł, nadal skutkował 

                                                           
9 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa …, op. cit.,  s. 

35.  
10 J. Jaworski: Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, Monitor Rachunkowości i 

Finansów, nr 4, 2009. 
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ujemnym wynikiem finansowym na poziomie 0,09 mld zł. Dopiero w 2016 

roku samorządy wojewódzkie poniosły mniejsze wydatki (12,6 mld zł) 

w porównaniu do dochodów (13,5 mld zł) i odnotowały po raz pierwszy 

od 4 lat nadwyżkę budżetową na poziomie 0,8 mld zł (tabela 6.1.).  
 

Tabela 6.1. Dochody budżetowe, wydatki budżetowe oraz wynik finansowy 

budżetu samorządów wojewódzkich w Polsce w latach 2012-2016 [w mld zł] 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Dochody budżetowe ogółem 15,2 16,1 17,7 17,1 13,5 

Dochody bieżące 11,5 11,5 11,9 11,5 11,2 

Dochody majątkowe  3,7 4,6 5,8 5,6 2,3 

Wydatki budżetowe ogółem 15,7 16,5 18,2 17,2 12,6 

Wydatki bieżące 9,8 9,9 10,4 9,4 9,3 

Wydatki majątkowe 5,9 6,6 7,8 7,8 3,3 

Wynik finansowy budżetu -0,5 -0,4 -0,5 -0,09 0,8 

Wynik na poziomie operacyjnym 1,7 1,5 1,6 2,03 1,8 

Wynik na poziomie majątkowym -2,2 -1,9 -2,1 -2,12 -1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Na ujemny wynik finansowy w latach 2012-2015 wpłynął przede 

wszystkim deficyt środków budżetowych na poziomie majątkowym, 

wynikający w głównej mierze z regresji dotacji na działania inwestycyjne, 

które w zestawieniu do roku poprzedniego w 2016 wykazywały ujemne 

tempo wzrostu na poziomie 57,04%. Tylko jedno województwo w 2014 roku 

odnotowało także deficyt na poziomie operacyjnym. Na podstawie danych 

przedstawionych w tabeli 1 można zatem wnioskować, iż po pierwsze 

samorządy wojewódzkie wykazują niski udział dochodów majątkowych, 

które nie są w stanie w pełni pokryć realizowanych przedsięwzięć 

inwestycyjnych, a po drugie wygenerowane środki wolne jako udział 

nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych nie były także w stanie 

sfinansować wydatków majątkowych w latach 2012-2014. Nadwyżka 

budżetowa w 2016 roku wynikała przede wszystkim z ograniczenia 

wydatków majątkowych, w porównaniu do roku poprzedniego aż o 57,3%. 
 

6.3. Analiza pionowa dochodów i wydatków budżetowych 

samorządów wojewódzkich w latach 2012-2016 
 

Samorządy wojewódzkie na przestrzeni lat 2012-2016 generowały 

większe wpływy z dochodów bieżących, które oscylowały w strukturze 

procentowej dochodów ogółem w przedziale 66-81%, w porównaniu 

do dochodów majątkowych, które w tym okresie stanowiły między 18,6-
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33,6%. Podobną strukturę dochodów bieżących odnotowały w badanym 

okresie województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, 

pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie. Dla lat 2014-2015 

największe dochody majątkowe, pozyskane zwłaszcza z dotacji 

inwestycyjnych odnotowało województwo lubelskie, podlaskie i warmińsko-

mazurskie (tabela 6.2).  
 

Tabela 6.2. Udział dochodów bieżących i majątkowych województw w 

dochodach ogółem w latach 2012-2016  

 Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Udział dochodów bieżących w dochodach 

ogółem samorządów wojewódzkich 

ogółem w Polsce [w%] 

74 70,7 67,2 66,4 81,4 

Dolnośląskie 74,4 67,7 63,6 71,6 76,4 

kujawsko-pomorskie 83,3 85,9 77,2 65,5 82,6 

Lubelskie 78,5 63,3 49,2 54,8 75,2 

Lubuskie 77,4 73,7 68,5 66,6 78,3 

Łódzkie 71,8 80,0 80,9 80,1 84,7 

Małopolskie 70,3 71,3 69,9 71,3 74,1 

Mazowieckie 87,0 88,3 82,9 76,0 93,9 

Opolskie 75,8 78,0 74,2 77,3 60,5 

Podkarpackie 74,7 60,2 57,0 52,8 85,9 

Podlaskie 72,0 64,7 49,1 43,8 83,9 

Pomorskie 70,1 79,3 77,3 74,5 85,2 

Śląskie 77,5 68,1 64,8 66,6 85,7 

Świętokrzyskie 61,6 54,3 62,0 57,9 85,8 

warmińsko-mazurskie 70,5 53,1 43,6 52,2 86,0 

Wielkopolskie 76,2 76,9 84,1 81,3 87,9 

Zachodniopomorskie 63,2 66,4 70,7 70,0 76,3 

Udział dochodów majątkowych w 

dochodach ogółem [w%] 
26 29,3 32,8 33,6 18,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Dokonując analizy pionowej dochodów bieżących można wnioskować, 

na podstawie danych zilustrowanych na rysunku 6.1, że w strukturze 

procentowej dominowały dochody pozyskane z podatku dochodowego 

od osób prawnych, stanowiły, bowiem około 35-43%, a ich udział od 2013 

roku charakteryzował się progresją do 2015 roku. Dochody z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, mimo iż na przestrzeni badanego okresu 

wykazywały trend rosnący z 8,7% do 11,8%, to na tle innych źródeł 

dochodów bieżących nie były znaczącym wpływem. Wynika to jednak 

z uregulowań prawnych, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 

roku (Dz.U. 2017, poz. 1453, art. 6 pkt 10) wskazuje się, że wysokość 
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udziału w PIT, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie 

danego województwa wynosi 1,6%, a w CIT od podatników posiadających 

siedzibę na terenie danego województwa 14,75%. Drugą znaczącą grupą 

były dochody transferowe z budżetu państwa, a mianowicie dotacje celowe 

i subwencja ogólna, chociaż można wskazać, iż nie przekroczyły one łącznie 

w latach 2012-2016 progu 50% dochodów bieżących. Dochody pozyskane 

z dotacji celowych w trzech pierwszych latach były bardzo stabilne, 

wyniosły około 25-26%, a w 2014 roku zmalały do 23,2%  oraz w 2015 roku 

do 20,2%. Podobny trend obserwujemy dla subwencji ogólnej, najpierw jej 

udział w dochodach bieżących rósł z 21,4% do 23,8%, by w dwóch ostatnich 

latach osiągnąć pułap około 17% . 
 

Rysunek 6.1. Struktura procentowa dochodów bieżących samorządów 

wojewódzkich w latach 2012-2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Dochody budżetowe można także podzielić na własne i transferowe
11

. 

                                                           
11 System finansowy powinien gwarantować odpowiednią do zadań ilość środków, możliwość 

swobodnego nimi dysponowania, a przede wszystkim powinien zabezpieczać stabilność 

dochodów. Por. Wankiewicz B.: Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary 

rozwoju – rozwiązania modelowe. Wydawnictwo CeDeWu.pl., Warszawa 2009, s. 25-26; 

Ruśkowski E., Salachna J. M.: Finanse lokalne po akcesji. Oficyna Wydawnicza Wolters 

Kluwer business, Warszawa 2007, s.93. Wykonywanie przez samorządy lokalne 

powierzonych im zadań zdeterminowane jest poprzez zagwarantowanie im dostatecznych 

źródeł dochodów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego, ściśle odpowiadającemu treścią art. 167 ust. 2 

Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne oraz 

wyrównawcze (transferowe) w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu 

państwa. Przez dochody własne najczęściej rozumie się dochody oddane na mocy ustaw w 

sposób trwały do dyspozycji władz samorządowych. Por. Por. Hanusz A., Niezgoda A., 
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Wysoki udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych 

ogółem znamionuje wysoki stopień samodzielności finansowej danej 

jednostki samorządu terytorialnego. W tabeli 6.3. przedstawiono, 

jaki na przestrzeni lata 2012-2016 samorządy wojewódzkie odnotowały 

udział dochodów własnych i transferowych w dochodach ogółem.  
 

Tabela 6.3. Udział dochodów własnych i transferowych województw 

w dochodach ogółem w latach 2012-2016 

 Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem samorządów wojewódzkich 

ogółem w Polsce[w%] 
36,1 34,5 33,3 37,5 46,1 

Dolnośląskie 54,9 47,0 52,0 54,9 47,0 

kujawsko-pomorskie 31,8 34,0 30,0 31,8 34,0 

Lubelskie 26,3 22,8 22,6 26,3 22,8 

Lubuskie 24,4 19,6 30,6 24,4 19,6 

Łódzkie 43,4 49,4 44,3 43,4 49,4 

Małopolskie 38,3 37,5 40,1 38,3 37,5 

Mazowieckie 69,6 69,8 72,6 69,6 69,8 

Opolskie 27,9 26,8 28,7 27,9 26,8 

Podkarpackie 22,7 17,3 25,9 22,7 17,3 

Podlaskie 19,7 19,8 22,1 19,7 19,8 

Pomorskie 46,7 46,2 46,7 46,7 46,2 

Śląskie 51,1 43,7 55,3 51,1 43,7 

Świętokrzyskie 23,0 17,9 31,5 23,0 17,9 

warmińsko-mazurskie 21,5 20,1 24,3 21,5 20,1 

Wielkopolskie 48,7 50,0 52,6 48,7 50,0 

zachodnio-pomorskie 27,2 29,7 27,7 27,2 29,7 

Udział dochodów transferowych 

(subwencji i dotacji celowych w 

dochodach ogółem [w%] 
63,9 65,5 66,7 62,5 53,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

W przypadku samorządów wojewódzkich w latach 2012-2016 wskaźnik 

ten oscylował w przedziale 33,3-46,1%, przy czym największą wartość 

odnotowano w ostatnim roku analizy. Największą samodzielnością 

finansową charakteryzowały się województwo mazowieckie (69,6-72,6%), 

wielkopolskie (48,7-50%), dolnośląskie (47-54,9%) oraz śląskie (43-55,3%). 

                                                                                                                                        
Czerski P.: Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2009, s.11; Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. WN 

PWN, Warszawa 2005, s.143, Łukomska-Szarek J. Analiza pionowa i pozioma dochodów 

własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4 (82), cz. 1, 2016, s.769. 
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Z kolei stosunkowo niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

przypadł województwom: lubuskiemu, lubelskiemu, opolskiemu, 

podkarpackiemu, podlaskiemu, warmińsko-mazurskiemu i zachodnio-

pomorskiemu, co ilustrują dane zestawione w tabeli 6.4. 
 

Tabela 6.4. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem 

 Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem samorządów 

wojewódzkich ogółem w Polsce[w%] 
39,1 40,3 43,7 44,3 26,8 

Dolnośląskie 47,5 38,9 42,6 39,4 31,4 

kujawsko-pomorskie 29,3 22,6 31,9 40,4 23,8 

Lubelskie 36,7 48,4 62,1 59,0 31,8 

Lubuskie 31,3 31,4 42,8 40,9 24,2 

Łódzkie 40,2 33,0 30,9 34,3 23,1 

Małopolskie 40,5 38,9 40,8 38,0 40,7 

Mazowieckie 21,7 21,0 23,3 37,3 17,6 

Opolskie 33,0 31,1 34,3 26,7 47,6 

Podkarpackie 40,6 49,7 54,8 61,1 19,4 

Podlaskie 40,8 48,7 58,0 64,5 25,4 

Pomorskie 40,4 32,1 35,8 36,0 21,8 

Śląskie 36,8 45,7 42,9 49,1 27,1 

Świętokrzyskie 58,6 58,3 51,3 55,7 24,5 

warmińsko-mazurskie 45,0 57,5 65,7 56,8 18,0 

Wielkopolskie 36,0 46,2 39,3 32,5 25,7 

Zachodniopomorskie 47,3 41,1 42,0 37,9 26,1 

Udział wydatków bieżących w wydatkach 

ogółem [w%] 
60,9 59,7 56,3 55,7 73,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Lata 2012-2015 charakteryzowały się trendem rosnącym wydatków 

majątkowych, ich udział z 39,1% uległ zwiększeniu do 44,3%, natomiast w 2016 

roku odnotowano znaczący ich spadek do poziomu 26,8%. Samorządy 

wojewódzkie, w porównaniu do gmin (regresja wydatków inwestycyjnych z 18,1-

11,2%) i powiatów (12,5% w latach 2012-2013, od 2014 roku regresja z 14,7% do 

12,9% w 2016 roku), podejmowały znaczące działania inwestycyjne, których 

apogeum przypadło na 2015 rok. Należy wyróżnić dwa województwa, a mianowicie 

województwo świętokrzyskie, które realizowało największe inwestycje na poziomie 

51-58% wydatków budżetowych ogółem w analizowanych latach 2012-2015, oraz 

warmińsko-mazurskie, którego wydatki majątkowe od 2013 roku do 2015 

oscylowały w przedziale 26,8-65,7%. Duży udział wydatków majątkowych w latach 

2014-2015 przypadł także województwom: podlaskiemu (58-64,5%), lubelskiemu 

(59-62,1%), oraz podkarpackiemu (54,8-61,1%). 
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Rysunek 6.2. Struktura procentowa wydatków bieżących samorządów 

wojewódzkich w latach 2012-2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

W strukturze procentowej wydatków bieżących samorządów 

wojewódzkich w latach 2012-2016 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

stanowiły 24,8-28,3%, natomiast wydatki na zakupy materiałów i usług 

między 16,5-17,5%. Najmniejszy udział generowały wydatki na obsługę 

długu między 2-3,1%, co ilustrują dane rysunku 6.2. 
 

6.4. Wskaźnikowa analiza możliwości samofinansowania 

i poziomu zadłużenia samorządów wojewódzkich w latach 2012-

2016 
 

Stosunkowo niski stopień samodzielności finansowej, wpłynął także 

na możliwości samofinansowania działalności inwestycyjnej samorządów 

wojewódzkich. W latach 2012-2014 wskaźnik samofinansowania oscylował 

w przedziale 90,7-97,8%, co oznaczało, że województwa musiały korzystać 

także w celu finansowania inwestycji z kapitału obcego, w około 9% w roku 

2012.  
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Tabela 6.5. Wskaźnikowa analiza możliwości samofinansowania samorządów 

wojewódzkich w Polsce 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Wskaźnik samodzielności 

finansowej dochodów własnych 

[w%] 

36,1 34,5 33,3 37,5 46,1 

Udział nadwyżki operacyjnej w 

dochodach ogółem [w%] 

10,7 10,1 10,2 10,9 14,1 

Udział nadwyżki operacyjnej i 

dochodów ze sprzedaży majątku 

w dochodach ogółem [w%] 

11,5 10,6 10,8 11,8 14,8 

"Wskaźnik samofinansowania" 

Udział nadwyżki operacyjnej i 

dochodów majątkowych w 

wydatkach majątkowych [w%] 

90,7 97,5 97,8 102,1 137,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

W latach 2015-2016, po pierwsze jak wynika z przeprowadzonych 

powyżej badań, województwa odznaczały się spowolnieniem działalności 

inwestycyjnej, a po drugie na podstawie danych zestawionych w tabeli 6.5., 

wzrostem udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (z 10,1% w 

2013 roku do 14,1% w 2016). Niewielki był wzrost dochodów ze sprzedaży 

majątku, porównując dwa wskaźniki – udział nadwyżki operacyjnej w 

dochodach ogółem oraz udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze 

sprzedaży majątku w dochodach ogółem, można wnioskować, iż dochody 

z mienia stanowiły między 0,5% a 0,9% dochodów ogółem. Zatem 

w największym zakresie wolne środki umożliwiające podejmowanie 

działalności inwestycyjnej, która byłaby finansowania z kapitału własnego 

zgromadzonego przez samorządy wojewódzkie oscylującego w przedziale 

10,6-14,8% dochodów budżetowych ogółem – pochodziły głównie 

z nadwyżki operacyjnej. 

Dokonując analizy wskaźników zadłużenia, należy zauważyć, iż zgodnie 

z uregulowaniami prawnymi (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ogólny 

wskaźnik zadłużenia i obsługi zadłużenia – obowiązywały tylko do końca 

2013 roku, a od 2014 roku wprowadzono tzw. indywidualny wskaźnik 

zadłużenia
12

. Zestawienie danych, które umożliwiają wskaźnikową ocenę 

                                                           
12 Obowiązujące do końca 2013 roku limity zadłużenia na poziomie 60% dochodów 

wykonanych ogółem oraz obsługi zadłużenia na poziomie 15% dochodów planowanych, 

zastąpiono od 2014 roku tzw. indywidulanym wskaźnikiem zadłużenia, który jest uzależniony 

od sytuacji finansowej samorządu w ciągu trzech lat poprzedzających zaciągniecie 

zobowiązania. Według nowych zasad organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
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poziomu zadłużenia samorządów wojewódzkich w latach 2012-2016 

przedstawiono w tabeli 6.6. i 6.7. 
 

Tabela 6.6. Wskaźnikowa analiza poziomu zadłużenia samorządów 

wojewódzkich w Polsce 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Udział zobowiązań ogółem w 

dochodach  ogółem [w%] 
38,8 38,5 38,2 39,6 46,0 

Obciążenie dochodów ogółem 

wydatkami na obsługę zadłużenia 

[w%] 

4,5 5,5 4,5 5,3 6,8 

Obciążenie dochodów własnych 

wydatkami na obsługę zadłużenia 

[w%] 

14,0 18,0 14,7 16,0 17,0 

Udział zobowiązań wymagalnych w 

zobowiązaniach ogółem [w%] 
0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem tylko w 2016 roku 

osiągnął poziom 46%, a w latach poprzednich oscylował na poziomie około 

38,2-39,6%. W latach 2012-2013 nie przekroczył wartości postulowanej 

60% dochodów wykonanych ogółem. Na obsługę zadłużenia samorządy 

poniosły między 4,5-6,8%  i również w tym przypadku w latach 2012-2013 

województwa nie przekroczyły ustawowych uregulowań na poziomie 15% 

dochodów budżetowych. W 2013 roku obciążenie dochodów własnych 

obsługą zadłużenia stanowiło aż 18%, później uległo obniżeniu, by w 2016 

roku osiągnąć poziom 17%. Niewielki był także udział zobowiązań 

wymagalnych w zobowiązaniach ogółem, w 2013 roku 0,7%, a w 2014 roku 

0,1%. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w 

każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty długu do 

planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla 

ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Por. 

Łukomska-Szarek J.: Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 112, 2010, s. 471) 
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Tabela 6.7. Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów wojewódzkich 

w Polsce w latach 2014-2016 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

Indywidualny wskaźnik zadłużenia 

[w%] 
10,73 10,97 11,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Z kolei rosły możliwości korzystania samorządów wojewódzkich 

z obcych źródeł finansowania w latach 2014-2016, co potwierdzają dane 

zestawione w tabeli 7. Wartość indywidualnego wskaźnika zadłużenia 

z poziomu 10,73% w 2014 roku wzrosła do 11,07% w 2016 roku. 

Jakkolwiek w tym okresie zauważamy także, iż rosną możliwości 

samofinansowania działalności inwestycyjnej (tabela 6.7). 
 

6.5. Wnioski  
 

Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że od 2014 roku 

samorządy wojewódzkie odznaczały się regresją dochodów budżetowych, 

ich największy spadek miał miejsce w 2016 roku. Wpłynęło to na podjęcie 

polityki budżetowej zmierzającej w kierunku redukcji wydatków 

budżetowych, a także zrównoważenia budżetu, jakkolwiek badane jednostki 

do 2015 roku osiągały deficyt budżetowy, a nadwyżkę po raz pierwszy udało 

się wygenerować w 2016 roku. Mimo, że oba elementy składowe budżetu 

odznaczały się regresją, to szybciej malały dochody w porównaniu 

do wydatków budżetowych.  Analiza pionowa elementów składowych 

budżetu samorządów wojewódzkich w latach 2012-2016 pozwoliła 

na określenie udziału poszczególnych grup dochodów, czy wydatków 

budżetowych w strukturze procentowej tych kategorii ogółem. 

Przeprowadzone badania potwierdzają, że w dochodach budżetowych 

dominowały w analizowanym okresie dochody bieżące, samorządy 

wojewódzkie generowały około 2/3 swoich wpływów z dochodów 

transferowych, na które składają się dotacje celowe i subwencje ogółem. 

Niski udział dochodów własnych skutkował mniejszą samodzielnością 

finansową badanych podmiotów, choć wskazano na przykłady województw, 

dla których obliczone wskaźniki osiągnęły wysokie pułapy (mazowieckie, 

wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie). Województwa w przeciwieństwie 

do gmin nie generują dochodów z podatków i opłat lokalnych, w większym 

zakresie są finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa, co wpływa na 

ich niską samodzielność dochodową. Mimo braku wystarczających 

własnych możliwości samofinansowania, pozytywnie należy ocenić do 2015 
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roku działalność inwestycyjną województw, które w przeciwieństwie 

do gmin charakteryzujących się od kilku lat spowolnieniem inwestycji, 

wykazywały wysokie wartości udziału wydatków majątkowych 

w wydatkach ogółem. Oczywiście korzystały one także z kapitałów obcych, 

bowiem rósł udział zobowiązań w dochodach ogółem, aczkolwiek 

województwa wykazywały także większe możliwości ich spłaty – 

indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowił ponad 11% w 2016 roku. 
 

 

RATIO ANALYSIS OF BUDGET VOIVODSHIPS ECONOMY IN POLAND IN 

THE YEARS 2012-2016 

 
Abstract: The paper elaborates on the formation of budget revenues and expenses of 

voivodships in Poland. For this purpose, an indicator analysis of the budgetary economy of 

the voivodships was carried out. In particular, the percentage structure of budget revenues and 

expenditures, and the financial result of the budget, as well as the financial independence and 

debt level of particular voivodships in Poland, were assessed. The research period covers the 

years 2012-2016. 

 
Key words: unit of local government, voivodship, budget, ratio analysis 
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Rozdział VII 

 
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I POTENCJAŁ 

ROZWOJOWY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W 

POLSCE W LATACH 2012-2016 
 

Streszczenie: W opracowaniu podjęto rozważania na temat działalności inwestycyjnej 

jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W tym celu na tle rozważań teoretycznych 

przeprowadzono analizę wskaźnikową działalności inwestycyjnej badanych jednostek. 

W szczególności ocenie poddano udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych 

ogółem, możliwości samofinansowania, operacyjną i całkowitą zdolność do rozwoju gmin, 

powiatów i województw w Polsce. Okres badawczy obejmuje lata 2012-2016.  

 

Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, inwestycje, potencjał rozwojowy 

 
7.1. Wprowadzenie – Teoretyczne aspekty prowadzenia 

działalności inwestycyjnej przez jednostki samorządu 

terytorialnego  
 

        Inwestycje samorządowe tworzą specyficzny rodzaj przedsięwzięć 

realizowanych z reguły poprzez gminy, powiaty i województwa z zakresu 

infrastruktury publicznej
1
. Złożoność problematyki związanej 

z przygotowaniem inwestycji, ich realizacją, finansowaniem, a także 

eksploatacją narzuca odrębne, zindywidualizowane podejście do tej 

kategorii. Działalność inwestycyjna jednostek samorządowych stanowi, 

bowiem element systemu ukierunkowanego na rozwiązanie problemów 

społecznych oraz gospodarczych w ramach wspólnoty samorządowej.
2
 

W literaturze przedmiotu inwestycja jest określana, jako ulokowanie 

                                                           
1 Do zakresu infrastruktury publicznej można zaliczyć obiekty podstawowe i mniej istotne dla 

podmiotów korzystających z usług publicznych. W tych podstawowych znajdują się obiekty 

nierentowne o przeznaczeniu użyteczności publicznej dla szerszego grona odbiorców (drogi, 

wiadukty, mosty, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe itp.). Realizacja zadań 

gospodarczych w zakresie tworzenia oraz odtworzenia tych obiektów jest niezbędna, 

jakkolwiek nie można ich tworzyć bez posiadania w dyspozycji odpowiednich środków 

finansowych na ich bieżące utrzymanie, konserwację oraz poprawę, gdyż może to 

doprowadzić do sytuacji, kiedy nie będzie można z nich korzystać i powstałe obiekty trzeba 

będzie wyłączyć z eksploatacji ze względów bezpieczeństwa. Por. M. Stec, M Mączyński: 

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej 

prowadzenia. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s.92-93. 
2 D. M. Hajdys: Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prawnego w finansowaniu inwestycji 

jednostek samorządu terytorialnego. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s 80. 
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kapitału mające na celu osiągnięcie pewnych rezultatów, „jest aktualnym 

wyrzeczeniem się dla przyszłych korzyści”.
3
 Inwestycje po pierwsze można 

definiować, jako ogół pewnych czynności związanych z przygotowaniem 

oraz realizacją przedsięwzięć rozwojowych, mających na celu 

przygotowywanie nowych oraz odtwarzanie i unowocześnianie już 

eksploatowanych środków trwałych, a także różnych operacji finansowo-

giełdowych, dokonywanych przez wyspecjalizowany zespół pracowników 

w ścisłym powiązaniu z innymi sferami działalności gospodarczej danego 

podmiotu. Po drugie uważa się często, że inwestycje stanowią całokształt 

nakładów finansowych powiązanych z tworzeniem nowych, odtwarzaniem 

oraz unowocześnianiem obiektów produkcyjnych i nieprodukcyjnych 

jednostki gospodarczej, jak i poszerzeniem przez operacje finansowe jej 

kapitału. Po trzecie akcentuje się także, iż inwestycje są źródłem przyrostu 

kapitału danej jednostki w postaci nowych, albo zmodernizowanych maszyn 

oraz urządzeń, obiektów budowlanych, środków transportu
4
.  

Ponieważ inwestycje obejmują szeroki zakres form działalności 

gospodarczej, w literaturze występuje wiele definicji inwestycji 

oraz sposobów ich klasyfikacji. Pozwala to, jak podkreśla D. M. Hajdys
5
 

na wyodrębnienie dwóch podstawowych nurtów definiowania pojęcia 

inwestycji, a mianowicie monetarnego (finansowego), zgodnie z którym 

inwestycje postrzega się z pozycji ruchu pieniądza, w podejściu tym nie 

akceptuje się materialnego wymiaru inwestycji; oraz rzeczowego – 

inwestycja widziana jest jako ruch dóbr, a zatem szczególną uwagę zwraca 

się na wymierny i materialny efekt inwestycji
6
. Cechami 

                                                           
3 B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007, 

s. 201. Inwestycję należy utożsamiać z wyrzeczeniem inwestora, który w zamian 

za udostepnienie kapitału oczekuje pewnego rodzaju nagrody, bowiem rezygnuje z bieżącej 

konsumpcji. Inwestycja dokonywana jest w pewnym okresie, oznacz to, że nagrodę inwestor 

może otrzymać w przyszłości, jakkolwiek przyszłe korzyści stanowiące tą nagrodę 

są niepewne. Wynika z tego, że czas i ryzyko są nieodłącznymi cechami każdej inwestycji.  

Czas i ryzyko odgrywają istotną rolę we wszystkich analizach prowadzonych w odniesieniu 

do inwestycji. Por. K. Jajuga, K. Kuziak, P. Markowski: Inwestycje finansowe, Akademia 

Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2000, s. 11. 
4 K. Brzozowska: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na 

zasadzie project finance. CeDeWu.pl, Warszawa 2010, s. 56. 
5 D. M. Hajdys: Uwarunkowania …, op. cit., s. 127. 
6 Rzeczowe przedsięwzięcia inwestycyjne polegają na tworzeniu nowych środków trwałych 

albo na odtwarzaniu oraz unowocześnianiu majątku trwałego podmiotów gospodarczych. W 

zależności od tego, jaką przyjęto strategię działania, celem tych działań są: zmiana 

asortymentu, przyrost sprzedaży, obniżenie kosztu sprzedaży, pogłębienie koncentracji oraz 

specjalizacji, podniesienie jakości usług itp. Przedsięwzięcie rozwojowe zmierza do realizacji 

jednocześnie kilku celów, przy czym jeden z tych celów zawsze wywiera decydujący wpływ 
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charakterystycznymi dla inwestycji rzeczowych, które odgrywają 

dominującą rolę w działalności podmiotów samorządów są między innymi: 

chęć odzyskania przez inwestora ulokowanego kapitału wraz z dodatkowymi 

korzyściami stanowiącymi rekompensatę za odłożenie konsumpcji i ryzyko; 

konieczność zaangażowania określonych nakładów finansowych 

na stosunkowo długi okres, co związane jest z niepewnością i ryzykiem; 

bardzo niski stopień płynności, ponieważ zmiana obiektu inwestycyjnego 

na gotówkę w niektórych przypadkach nie jest w ogóle możliwa; 

a także bardzo niski stopień podzielności, ponieważ obiekty produkcyjne 

stanowią z reguły zwarte kompleksy
7
.  

Resumując inwestycje należy rozpatrywać, jako finansowe 

zaangażowanie w przedsięwzięcie w celu uzyskania przyszłych korzyści. 

Należy jednak podkreślić, że w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego działalność ta nabiera szczególnego charakteru, bowiem na 

pierwszym planie znajdują się nie cele ekonomiczne (rentowność, zysk, 

okres zwrotu), tylko społeczne (spadek bezrobocia, poprawa infrastruktury, 

ochrona środowiska, aktywizacja gospodarki), co oczywiście nie zwalnia 

tych podmiotów z dążenia do sprawiedliwego oraz efektywnego 

gospodarowania środkami finansowymi.
8
 Ważną determinantą, 

która warunkuje stymulowanie działalności inwestycyjnej jest, jakość 

zarządzania, kompetencje oraz zaangażowanie władz samorządowych. 

Niestety nawet najlepiej wykwalifikowana kadra nie będzie mogła podjąć 

działań inwestycyjnych, jeżeli nie będzie dysponowała określonymi 

nakładami finansowymi. Finansowanie inwestycji jest zjawiskiem, 

złożonym wynikającym z uwarunkowań zarówno społecznych, 

jak i gospodarczych danej jednostki samorządu terytorialnego, 

a także realizowanej polityki finansowej i gospodarki budżetowej. 

Racjonalność procesu inwestowania zależy głównie od umiejętnego 

określenia pożądanego wpływu, jaki ma wywrzeć inwestycja na poziome 

zaspokojenia potrzeb społecznych oraz funkcjonowanie gospodarki lokalnej, 

a także określenia potencjalnego stosunku kosztów i korzyści z niej 

                                                                                                                                        
na kierunek inwestycji. Z kolei inwestycje finansowe obejmują przykładowo lokaty w akcje, 

nieruchomości oraz grunty. Por. J. Iwin, Z. Niedzielski: Rzeczowy majątek trwały. 

Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansowaniu przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2002, 

s. 150. 
7 B. Granosik: Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2007, s. 21. 
8J. Węcławski, M. Kicia: Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim. 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej. Lublin 2007, s. 78.  
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wynikających. 
9
 Potencjał rozwojowy jednostek samorządu terytorialnego 

będzie warunkował podjęcie przedsięwzięć inwestycyjnych. W przypadku 

jednostek samorządowych istotnym źródłem finansowania inwestycji 

są oprócz dochodów majątkowych wypracowane na poziomie operacyjnym 

nadwyżki budżetowe. To właśnie te źródła tworzą wolne środki, które można 

zaangażować w celu samofinansowania działań rozwojowych JST 

i w gruncie rzeczy stanowią istotny element potencjału rozwojowego tych 

podmiotów. 

W związku z powyższym przyjęto, iż głównym celem niniejszego 

opracowania jest próba oceny działalności inwestycyjnej jednostek 

samorządu terytorialnego, jak również wskazanie na całkowitą i operacyjną 

zdolność do rozwoju tych podmiotów. W tym zakresie w oparciu o roczne 

raporty Ministerstwa Finansów, dotyczących sprawozdań z wykonania 

budżetów gmin, powiatów i województw ocenie poddano udział wydatków 

majątkowych w wydatkach budżetowych ogółem. Wskazano na możliwości 

samofinansowania działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych, 

określono ich potencjał rozwojowy na poziomie operacyjnym i całkowitym. 

Okres badawczy obejmuje lata 2012-2016. 
 

7.2. Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej jednostek 

samorządu terytorialnego w latach 2012-2016 
 

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce charakteryzowały się 

na przestrzeni badanych lat 2012-2016 eskalacją dochodów budżetowych 

z 177,4 mld zł do 213,7 mld zł. Wzrost ten dotyczył głównie dochodów 

bieżących, które oscylowały w przedziale 156,5-200,7 mld zł. Należy także 

zauważyć, na podstawie danych zestawionych w tabeli 7.1., że dochody 

majątkowe wykazywały progresję tylko do 2015 roku (22,9 mld zł), 

w ostatnim roku odnotowano ich zmniejszenie do poziomu 12,9 mld zł 

(w stosunku do roku poprzedniego ujemne tempo zmian stanowiło 44,6%).   
 

 

 

                                                           
9 Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego stanowią wydatki na zakup lub wytworzenie 

niematerialnych składników majątkowych, które związane są z realizacja ustawowych zadań. 

Obejmują one działania z zakresu użyteczności publicznej oraz mają charakter niedochodowy. 

Można dokonać podziału na dwie duże grupy: inwestycje umożliwiające prowadzenie 

działalności inwestycyjnej poprzez innych inwestorów, lub inwestycje bezpośrednio służące 

poprawie poziomu życia mieszkańców. Por. A. Zalewski (red.): Nowe zarzadzanie publiczne 

w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s 164-165. 
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Tabela 7.1. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku 

finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 

2012-2016 [w mln zł] 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Dochody budżetowe 

ogółem 
177 413 183 458 194 337 199 019 213 669 

Dochody bieżące 156 469 163 169 171 722 176 067 200 730 

Dochody majątkowe  20 945 20 290 22 616 22 952 12 939 

Wydatki budżetowe ogółem 180 459 183 839 196 754 196 415 206 035 

Wydatki bieżące 144 843 148 832 155 404 157 839 180 204 

Wydatki majątkowe 

W tym: inwestycyjne 

35 616 

34 401 

35 007 

33 497 

41 350 

39 923 

38 576 

37 220 

25 831 

24 408 

Wynik finansowy budżetu -3 046 -380 -2 417 2 604 7 634 

Wynik na poziomie 

operacyjnym 
11 626 14 337 16 318 18 228 20 526 

Wynik na poziomie 

majątkowym 
- 14 671 -14 717 -18 735 -15 624 -12 891 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Poziom wygenerowanych dochodów budżetowych wpłynął 

na kształtowanie się polityki wydatkowej jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce. Wydatki budżetowe ogółem kształtowały się 

w 2012 roku na poziomie 180,5 mld zł i sukcesywnie rosły do 206,05 mld zł 

w 2016 roku. Dominowały w tym przypadku wydatki bieżące, 

które oscylowały w przedziale 144,8-180,2 mld zł. Progresja wydatków 

majątkowych widoczna była tylko do 2014 roku, w którym osiągnęły one 

poziom 41,3 mld zł, po czym w latach 2015-2016 miał miejsce ich spadek, 

najpierw do 38,6 mld zł, a następnie 25,8 mld zł. Podobny trend można 

zauważyć w zakresie kształtowania się wydatków inwestycyjnych, 

które należy utożsamiać z nakładami finansowymi poniesionymi na środki 

trwałe stanowiące minie komunalne JST. Wydatki te w badanym okresie 

czasu osiągnęły poziom między 34,4-39,9 mld zł w latach 2012-2014, 

a następnie uległy obniżeniu do 37,2 mld zł w 2015 roku oraz 24,2 mld zł 

w 2016.  

Reasumując można wnioskować, że eskalacja dochodów budżetowych 

i aktywna polityka inwestycyjna w trzech pierwszych latach podjętej analizy 

skutkowały deficytem budżetowym, wygospodarowana nadwyżka 

operacyjna nie pokryła w pełni deficytu na poziomie majątkowym. 

Od 2015 roku samorządy terytorialne osiągały dodatni wynik finansowy 

budżetu, jednak wynikał od przede wszystkim ze spowolnienia działalności 

inwestycyjnej. Zainspirowało to do podjęcia dalszych badań w zakresie 

wskaźnikowej oceny działalności inwestycyjnej i potencjału rozwojowego 
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jednostek samorządu terytorialnego na 3 szczeblach: gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim. Wyniki tych badań przedstawiono poniżej, poszukując 

odpowiedzi na pytanie, który typ jednostek samorządu terytorialnego 

charakteryzował się aktywną polityką inwestycyjną, jakie były ich 

możliwości samofinansowania, jakie osiągnięto pułapy operacyjnej 

i całkowitej zdolności do rozwoju? 
 

7.3. Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej jednostek 

samorządu terytorialnego w latach 2012-2016 
 

Dokonując analizy danych zestawionych w tabeli 2 można wnioskować, 

że w latach 2012-2014 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

JST w Polsce wyróżniał trend rosnący z 19,7% do 21%. Od 2015 roku 

obserwujemy, iż badana miara obniżyła się najpierw do 19,6%, a następnie 

do 12,5%. Najbardziej aktywną politykę inwestycyjną prowadziły 

samorządy wojewódzkie, o czy świadczą wysokie wskaźniki udziału 

zarówno wydatków majątkowych (26,8-44,3%), jak i inwestycyjnych (20,2-

43,1%) w wydatkach budżetowych ogółem (tabela 7.3. oraz rysunek 7.1.). 

Natomiast najniższe udziały badanej mary przypadły powiatom, wskaźnik 

oscylował w przedziale 12,5-14,7%. Samorządy gminne wyróżniały się dość 

ustabilizowaną polityką inwestycyjną do 2015 roku (16,6-18,2%), amplituda 

wahań udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem nie 

przekroczyła 2%, natomiast w 2016 roku wskaźnik kształtował się na 

poziomie 11,2% i był to wynik najniższy w porównaniu do powiatów 

(12,9%) oraz województw (26,8%). 
 

Tabela 7.3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 

2012-2016 [w%] 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

JST ogółem 19,7 19,0 21,0 19,6 12,5 

Województwa  39,1 40,3 43,7 44,3 26,8 

Powiaty  12,5 12,5 14,7 14,6 12,9 

Gminy 18,1 16,6 18,2 16,9 11,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 
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Rysunek 7.1. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem 

JST w Polsce w latach 2012-2016 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.  

 

Dane zobrazowane na rysunku 1 pozwalają w sposób graficzny wskazać 

trendy zmian udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

poszczególnych typów JST oraz ich porównania. Bez wątpienia w latach 

2012-2015 prym w tym zakresie przypadł województwom, wydatkowały 

one na inwestycje początkowo 36,4% ogółu wydatków, apogeum przypadło 

na 2015 rok, w którym osiągnięto pułap 43,1%. Zarówno gminy, 

jak i powiaty spowolnienie działalności inwestycyjnej wykazywały już 

od 2015 roku, jednak najniższe wartości badanych indykatorów osiągnięto 

w 2016 roku, dla gmin 10,8%, dla powiatów 12,78%. 
 

7.3. Wskaźnikowa ocena potencjału rozwojowego jednostek 

samorządu terytorialnego w latach 2012-2016 
  

Rezultaty prowadzonej działalności inwestycyjnej wynikały w głównej 

mierze z możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

W niniejszej części opracowania na podstawie analizy wskaźnikowej ocenie 

poddano możliwości samofinansowania wydatków majątkowych. Obliczone 

miary zestawiono w tabeli 3, a ich analiza pozwala przede wszystkim 

wnioskować, że największym stopniem samodzielności finansowej 

w zakresie generowania dochodów własnych do 2015 roku 

charakteryzowały się samorządy gminne (54,3-48,5%). W 2016 roku 

wskaźnik na poziomie 46,1% odnotowały województwa, natomiast w latach 

2012-2015 stanowił on od 33,3-37,5%. Można, zatem wnioskować, 

że po pierwsze zwiększył się udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem, ale po drugie w przypadku województw obniżeniu uległy dotacje, 

a zwłaszcza dotacje na zadania inwestycyjne. W 2016 roku dotacje 
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na zadania inwestycyjne stanowiły w strukturze dochodów majątkowych 

JST w Polsce aż 64,1%, ale charakteryzowało je ujemne tempo wzrostu           

- w porównaniu do roku poprzedniego miał miejsce ich spadek na poziomie 

51,6%. Trend ten był widoczny na wszystkich szczeblach samorządu. 
 

Tabela 7.3. Wskaźnikowa analiza możliwości samofinansowania jednostek 

samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Wskaźnik samodzielności finansowej dochodów własnych [w%] 

Województwa 36,1 34,5 33,3 37,5 46,1 

Powiaty 28,2 28,9 30,2 32,3 33,9 

Gminy 45,3 47,0 48,1 48,5 43,2 

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem [w%] 

Województwa 10,7 10,1 10,2 10,9 14,1 

Powiaty 4,9 5,4 6,1 6,6 8,3 

Gminy 7,0 8,3 8,4 8,9 9,2 

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku 

w dochodach ogółem [w%] 

Województwa 11,5 10,6 10,8 11,8 14,8 

Powiaty 5,6 6,2 6,9 7,2 9,0 

Gminy 8,8 10,4 10,1 10,4 10,8 

"Wskaźnik samofinansowania" Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w 

wydatkach majątkowych [w%] 

Województwa 90,7 97,5 97,8 102,1 137,3 

Powiaty 127,5 132,6 116,2 129,0 149,6 

Gminy 130,3 190,2 114,3 148,1 180,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Największe możliwości w zakresie generowania wolnych środków 

na działalność inwestycyjną odnotowały województwa, udział nadwyżki 

operacyjnej w dochodach ogółem kształtował się w przedziale 10,1-14,1%, 

w porównaniu do 4,9-8,3% dla powiatów oraz 8,8-10,8% dla gmin 

(tabela 7.3.). Podobne tendencje zauważyć można także dla wskaźnika 

określającego udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia 

w dochodach ogółem, przy czym można wskazać, że dochody ze sprzedaży 

mienia komunalnego nie osiągnęły znaczących udziałów i to przede 

wszystkim nadwyżka operacyjna stanowi główne źródło własnych źródeł 

finansowania działalności inwestycyjnej. Tylko samorządy wojewódzkie w 

latach 2012-2014 odnotowały wskaźnik samofinansowania na poziomie 

niższym, od 100%, co pozwala wnioskować, że w tym okresie korzystały 

także z kapitału obcego. Spowolnienie działalności inwestycyjnej po 2014 
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roku badanych jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło na wzrost ich 

wskaźnika samofinansowania, dla gmin ze 114% do około 181%, dla 

powiatów z 116% do około 150%. Województwa odznaczały się 

możliwościami samofinansowania wydatków majątkowych na poziomie 

102% w 2015 roku oraz 137% w 2016. 
 

Tabela 7.4. Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju JST w Polsce w latach 

2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Operacyjna zdolność do rozwoju JST ogółem 

(udział nadwyżki operacyjnej w dochodach 

bieżących) w % 

7,5 8,8 9,6 10,4 10,3 

Województwa 14,8 14 12,7 18,3 17 

Powiaty 5,3 5,9 6,9 7,5 9,3 

Gminy 8,9 10 10,5 10,9 10,7 

Całkowita zdolność do rozwoju JST ogółem 

(udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o 

dochody majątkowe w dochodach budżetowych 

ogółem) w % 

18,4 18,9 20,1 20,7 15,7 

Województwa 35,6 38,6 41,3 45,1 31,2 

Powiaty 12,7 13,1 14,7 15,5 15,3 

Gminy 18 17,3 17,7 18,5 14,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Podjęcie przez samorządy terytorialne działalności inwestycyjnej jest 

uwarunkowane ich potencjałem rozwojowym. W przypadku operacyjnej 

zdolności do rozwoju JST można wskazać, że w latach 2012-2015 średnio 

charakteryzowała się ona progresją z 7,5-10,4%, a w 2016 roku niewielkim 

spadkiem o 0,1% (tabela 7.4.). Największe zdolności do generowania 

nadwyżki operacyjnej wykazywały samorządy wojewódzkie, wskaźnik 

kształtował się w przedziale 12,7-18,3%, w porównaniu do gmin, 

dla których wykazano pułap między 8,9-10,9% oraz powiatów 5,3-9,3%. 

Należy także podkreślić, co potwierdzają dane tabeli 4, że tylko powiaty 

w 2016 roku odnotowały wyższy wskaźnik w porównaniu do roku 

poprzedniego. 

Eskalacja całkowitej zdolności do rozwoju JST miała miejsce do 2015 

roku (z 18,4% wskaźnik wzrósł do 20,7%), przy czym trend ten obserwuje 

się w wszystkich typach jednostek samorządu terytorialnego. Badana miara 

dla województw kształtowała się na poziomie 45,1% w 2015 roku i uległa 

zmniejszeniu do 31,2% w 2016 roku, dla powiatów z 15,5% do 15,3%, 

a dla gmin z 18,5% do 14,4%.  
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7.4. Podsumowanie  
 

Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu badania pozwalają 

wnioskować, że samorządy terytorialne w Polsce na przestrzeni ostatnich lat 

nie prowadzą dynamicznych działań inwestycyjnych. Obserwuje się 

spowolnienie działalności inwestycyjnej wszystkich typów JST. Ożywioną 

działalność inwestycyjną prowadziły do 2016 roku samorządy wojewódzkie, 

jednak zmniejszenie dotacji celowych na inwestycje prawie o połowę 

w 2016 roku skutkowało jej zahamowaniem.  Zestawiając wyniki badań 

w zakresie operacyjnych i całkowitych zdolności do rozwoju oraz udziału 

wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem można wnioskować, 

iż samorządy terytorialne prowadziły działalność inwestycyjną w zakresie 

własnych możliwości rozwojowych. Największym potencjałem 

rozwojowym pod względem finansowym charakteryzują się województwa, 

najmniejszym samorządy powiatowe. Wszystkie typy JST generowały 

wysokie możliwości samofinansowania wydatków majątkowych. Prowadzą, 

zatem bardzo ostrożną politykę w zakresie pozyskania prywatnego kapitału 

inwestycyjnego
10

. Czy jest to słuszny kierunek? Z pewnością pewne 

ograniczenia wynikają z wprowadzenia od 2014 roku indywidualnego 

wskaźnika zadłużenia, który jest uzależniony od sytuacji finansowej 

samorządu w ciągu trzech lat poprzedzających zaciągniecie zobowiązania.
11

. 

Powoduje to, że samorządy terytorialne, aby mgły zaciągnąć nowe 

                                                           
10 Prywatny kapitał inwestycyjny generuje dodatkowe szanse zwiększenia przyszłych 

dochodów własnych samorządu, zarówno z podatków, opłat jak i z odpowiedniej części 

podatków dochodowych. Dodatkowo wzrost aktywności gospodarczej w regionie 

wpływający na zwiększenie zatrudnienia, ogranicza wydatki budżetowe w zakresie pomocy 

socjalnej oraz walki z bezrobociem. Jest także doskonałym sposobem promocji regionu 

dla dalszego uzyskania kapitału inwestycyjnego. Jednak nie w każdych warunkach może mieć 

miejsce osiągnięcie dostatecznie silnych pozytywnych efektów zewnętrznych, związanych 

z inwestycjami komunalnymi. Praktycznie tylko silne ośrodki gospodarcze pozyskują kapitał 

inwestycyjny, w jednostkach miejsko-wiejskich albo wiejskich efekt ten jest znacznie 

mniejszy. Dodatkowo są to efekty pośrednie oraz odległe w czasie, które trudno 

jednoznacznie oszacować, w przeciwieństwie do znacznych nakładów, jakie trzeba ponieść. 

Por. J. Węcławski, M. Kicia: Analiza zdolności kredytowej …, op. cit., s. 80. 
11 Według nowych zasad organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może 

uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku 

następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów 

ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji 

jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 

oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Por. Łukomska-

Szarek J.: Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 112, 2010, s. 471. 
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zobowiązania finansowe, najpierw muszą osiągnąć odpowiednie wyniki 

finansowe, aby trzyletnia ich ocena gwarantowała możliwość pozyskania 

kapitału obcego. 
 

 

INVESTMENT ACTIVITIES AND POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF 

LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN POLAND IN THE YEARS 2012-2016 

 
Abstract: The paper elaborates on the investment activity of local government units in 

Poland. To this end, the analysis of the investment activity of the surveyed units was carried 

out against the background of theoretical considerations. In particular, the share of capital 

expenditure in total budget expenditures, self-financing, operational and total capacity for 

development of gminas, poviats and voivodships in Poland has been assessed. The research 

period covers the years 2012-2016. 

 
Key words: unit of local government, investment, potential for development 

 

 

Literatura 
 

[1] Brzozowska K.: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał 

prywatny na zasadzie project finance. CeDeWu.pl, Warszawa 2010. 

[2] Granosik B.: Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2007. 

[3] Hajdys D. M.: Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prawnego 

w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Uniwersytet 

Łódzki, Łódź 2013. 

[4] Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje 

rzeczowe w finansowaniu przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2002. 

[5] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe, Akademia 

Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2000. 

[6] Łukomska-Szarek J.: Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 112, 2010. 
[7] Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, 

Warszawa 2007. 

[8] Stec M., Mączyński M: Działalność gospodarcza jednostek samorządu 

terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2016. 

[9] Węcławski J., Kicia M.: Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie 

lubelskim. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej. Lublin 2007.  

Zalewski A. (red.): Nowe zarządzanie publiczne w polskim 

samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.  



107 

 

Rozdział VIII 

 
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA W SEKTORZE MSP 

W POLSCE – WYBRANE WYZWANIA REGIONALNE 
 

Streszczenie: Zarządzanie jest zjawiskiem społecznym, które przybrało wymiar globalny, 

a jego teoretyczne aspekty są ściśle związane z praktyką gospodarczą. Można stwierdzić, 

iż zarządzanie, jako czynność istniało od zawsze, jednak nauka rozwiązująca problemy 

występujące w tym obszarze ukształtowała się na przełomie XIX i XX wieku. 

W początkowych badaniach pomijano aspekt zarządzania przedsiębiorstwami sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw, jednak ostatnie lata przyniosły intensyfikację dyskursu 

nad rozwojem sektora MSP, a zagadnienie to jest przedmiotem rozważań naukowych 

w różnych wymiarach. Celem opracowania jest wskazanie istoty rozwoju sektora MSP 

na przestrzeni ostatnich lat, obecnie oraz przyszłej perspektywy, z uwzględnieniem zależności 

i uwarunkowań rozwoju sektora MSP wynikających ze specyfiki wybranych regionów Polski. 

 

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), zarządzanie. 

 
8.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - znaczenie globalne, 

krajowe i lokalne 
 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest nieodzownym 

elementem właściwie funkcjonującego systemu gospodarczego. 

W gospodarce zachodnioeuropejskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku 

zaczęto zauważać znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw 

w gospodarkach. Ze względów geopolitycznych w Polsce proces ten miał 

początek dopiero w latach 90 - tych XX wieku. Obecnie sektor MSP 

w Polsce jest równie silny jak w innych krajach Unii Europejskiej. 

Potwierdzają to fakty
1
: 

- na obszarze UE28 w 2015 roku 23 miliony MSP wygenerowało 

3,9 miliarda euro wartości dodanej i dawało zatrudnienie 

dla 90 milionów ludzi, 

- liczba MSP na 100 mieszkańców: średnia dla UE28 wynosi 

4,5, Polska 4,1, liderem i swoistym rekordzistą w 2015 roku 

były Czechy z wartością wskaźnika 9,4, 

- wzrost wartości dodanej generowanej przez MSP w Polsce wyniósł 

aż o 6,9% (4 miejsce na 28 państw UE), przy średniej 

dla UE28 5,7%, najwyższy wzrost osiągnęła Irlandia 18,4%, 

                                                           
1 Annual Report on European SMEs 2015 / 2016, 2016 – European Union. 
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- wzrost poziomu zatrudnienia przez polskie MSP wynosił 1,6%, 

przy 1,5% dla UE28, także wzrost zatrudnienia w high-tech 

wyniósł 1% 

- prognozy wzrostu na 2017 rok dla Polski wynoszą w zakresie 

zatrudnienia 0,2%, i 4,8% wartości dodanej. 

W Polsce działa już prawie 2 mln przedsiębiorstw, wśród tych firm 

większość (99,8%) stanowią przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. 

Dominują mikroprzedsiębiorstwa, których udział w strukturze wszystkich 

przedsiębiorstw wynosi aż 96%, a na przestrzeni ostatnich lat nastąpił 

znaczący wzrost liczby mikrofirm, obecnie jest ich ponad 1,8 mln. W Polsce 

jest obecnie 57 tys. małych firm, które stanowią 3% polskiego sektora 

przedsiębiorstw, 16 tys. średnich firm, które stanowią 0,8% polskiego 

sektora przedsiębiorstw, dużych podmiotów jest niespełna 3,5 tys., 

które stanowią 0,2% polskiego sektora przedsiębiorstw. 

Sektor przedsiębiorstw tworzy 73,5% PKB, małe i średnie przedsiębiorstwa 

generują 50,1% PKB, czyli co drugą złotówkę tej wartości. Udział małych 

i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB powoli, ale systematycznie 

rośnie. Od roku 2008 do 2014 r. zwiększył się on z 47,2% do 50%, 

przy czym wzrost udziału dotyczy wszystkich grup wielkości sektora MSP 

(mikro – z 29,9% do 30,2%, małych – z 7,4% do 8,9%, średnich – z 9,9% 

do 11%). Polskie przedsiębiorstwa inwestują coraz więcej, nakłady na jedną 

firmę we wszystkich kategoriach wielkości przedsiębiorstw rosną od 2010 r. 

Nakłady na działalność innowacyjną w latach 2008-2015 miały tendencję 

wzrostową, głównie z powodu aktywności przedsiębiorstw przemysłowych. 

W samym 2015 r. nakłady polskich firm na innowacje wzrosły o rekordowe 

16,3%.
2
 

 

                                                           
2 Raport o stanie sektora małych o średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2017. 



109 

 

 
Rysunek 8.1. Poziom przedsiębiorczości MSP w regionach 

Źródło: PARP 2017 

 

Niestety nie wszystkie regiony w Polsce w równomiernie partycypują 

w tworzeniu siły gospodarczej MSP (dysproporcje pokazuje rysunek 8.1). 

Podobnie jak i w poprzednich okresach w 2015 roku Mazowsze było 

niekwestionowanym liderem rankingu, drugie miejsce, zajęło województwo 

pomorskie, Wielkopolska utrzymała 3. miejsce. Nie jest zaskoczeniem 

wysoki wskaźnik dla Mazowsza, niepokojącą tendencją jest jednak przepaść 

w stosunku do lidera województw: warmińsko-mazurskiego, 

podkarpackiego i lubuskiego. 
 

8.2. Zarządzanie w sektorze MSP – wyzwania uniwersalne 

 

Opierając się na klasycznym podejściu do zarządzania można 

powiedzieć, że jest to zestaw działań (obejmujących planowanie 

i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie) skierowanych 

na zasoby organizacyjne (ludzkie finansowe, rzeczowe i informacyjne) 

i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób 

sprawny i skuteczny
3
.   Patrząc na zarządzanie z punktu widzenia praktyki 

działalności można powiedzieć, że opiera się ono na dwóch filarach: 

                                                           
3 Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2017. 
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pokonywaniu barier i wykorzystywaniu szans. 

Bariery rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP można podzielić 

na wewnętrzne i zewnętrzne. Do barier wewnętrznych zalicza się czynniki 

związane z samym przedsiębiorstwem (świadomość, postawy i umiejętności 

przedsiębiorców). Natomiast do ograniczeń zewnętrznych należą faktory 

dotyczące otoczenia  przedsiębiorstwa,  które  mają  wpływ  na  proces  

zakładania  i  funkcjonowania  przedsiębiorstw  na  rynku. Wśród barier 

wskazywanych przez przedsiębiorców najczęściej wymieniane są: 

- brak środków finansowych, 

- popyt na regionalnym lub lokalnym rynku, 

- wysokie obciążenia podatkowe, 

- uwarunkowania organizacyjno-prawne, 

- bariery innowacyjne i technologiczne, 

- ograniczony dostęp do informacji gospodarczej, 

- brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, 

- brak przejrzystości i jednoznaczności w naliczaniu podatku 

dochodowego od działalności gospodarczej, 

- nieelastyczne prawo pracy w tym brak możliwości stosowania 

elastycznych form zatrudnienia, 

- skomplikowane i niejasne procedury administracyjne, 

- nieuczciwa konkurencja ze strony przedsiębiorstw korzystających 

z zwolnionych z świadczeń podatkowych oraz ze strony podmiotów 

działających w szarej strefie. 

Za kluczowe czynniki sukcesu należy uznać triadę: inwestycje, 

innowacyjność i kapitał ludzki. Poziom zrozumienia poszczególnych 

czynników zmieniał się w czasie. W latach 90-tych za najważniejsze 

uważane były czynniki związane z inwestycjami – w głównej mierze dostęp 

do finasowania. Wówczas większość przedsiębiorców z sektora MSP 

w Polsce wskazywała na brak kapitału, jako główny czynnik hamujący 

ich rozwój. 

Kolejnym okres związany był z przystąpieniem do Unii Europejskiej. 

Wskazywano wówczas na lukę innowacyjności, jako główny czynnik 

hamujący rozwój gospodarczy. Zwrotem w rozwoju polityki innowacyjnej 

Unii Europejskiej było zainicjowanie w 2000 roku wszechstronnego 

programu reform, zwanego Strategią Lizbońską. Strategia stanowiła 

odpowiedź na problem niekonkurencyjności Europy wobec światowych 

rywali: USA i Japonii oraz na niezadowalające wyniki omawianej polityki. 

W dokumencie postawiony został cel - do 2010 roku uczynienie z UE 

najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej i opartej na wiedzy gospodarki 
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na świecie, zdolnej do zrównoważonego rozwoju, zapewniającej większą 

liczbę nowych miejsc pracy oraz poprawę spójności społecznej. 

Cel ten jednak nie został osiągnięty. 

Obecnie obserwujemy wzrost znaczenia dla trzeciego czynnika – kapitał 

ludzki. Na podniesienie istotności czynnika ludzkiego w postacie siły 

roboczej miało wpływ kilka czynników. Gospodarka Polski z sukcesem 

przeszła proces od centralnie sterowanej do rynkowej. Obecnie ewoluuje 

w kierunku rozwiniętej i nie może już opierać swojej konkurencyjności na 

taniej sile roboczej. Nie jest to zresztą już możliwe, przy rekordowo niskiej 

stopie bezrobocia – 6,8% (najniższe bezrobocie woj. wielkopolskie – 4,0%, 

najwyższe woj. warmińsko-mazurskie 11,8%). Niedobór kapitału ludzkiego 

obserwowany jest w wielu działach gospodarki, zarówno tych 

wymagających wysokich kwalifikacji jak i przy prostych pracach. 
 

8.3. Wyzwania regionalne 
 

Zróżnicowanie regionalne poziomu rozwoju mikro, małej i średniej 

przedsiębiorczości jest znaczące w poszczególnych regionach Polski (patrz 

rysunek 8.1.). Wartość wskaźnika poziomu przedsiębiorczości MSP, 

wyliczanego przez PARP dla województwa mazowieckiego wynosi 86,15 

i jest prawie czterokrotnie wyższa niż dla województwa warmińsko-

mazurskiego, który wynosi 22,31
4
. Takie zróżnicowanie oznacza, 

że do uniwersalnych zagadnień związanych z zarządzaniem dodać należy 

wyzwania charakterystyczne dla wybranych regionów. 

Ocenę poziomu przedsiębiorczości w podziale na regionalny można 

opierać na różnorakich wskaźnikach. Jednym z najprostszych jest liczba 

aktywnych MSP w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Dominującą pozycję 

zajmuje liczebność z województw mazowieckiego.  

Szczegółowy raport Doing Business z 2015 roku daje obraz warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, w opracowaniu porównano 

                                                           
4 Rankingi sporządzono na podstawie następujących wskaźników: 

- liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców (dla przedsiębiorstw mikro, małych 
i średnich); 

- liczba pracujących na aktywny podmiot w firmach mikro, małych i średnich; 

- pracujący w przedsiębiorstwach aktywnych (mikro, małych i średnich) na 1000 mieszkańców; 
- przychody na aktywne przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie; 

- przychody na pracującego w aktywnej firmie mikro, małej, średniej; 

- udział kosztów w przychodach w aktywnych przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich; 
- przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach aktywnych, małych i średnich; 

- nakłady inwestycyjne na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo aktywne; 

- nakłady inwestycyjne na pracującego w aktywnym przedsiębiorstwie mikro, małym i średnim. 
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stolice wszystkich województw (18 miast). Nacisk położono na wskaźniki 

mierzące złożoność i koszt procedur związanych z rozwojem małych 

i średnich przedsiębiorstw krajowych. Uwzględniając wszystkie cztery 

analizowane obszary, najłatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą 

w Bydgoszczy i Olsztynie, a najtrudniej w Warszawie i Gdańsku. 

Wynik badań pokazuje, że niektóre miasta (wydające się rozwijać mniej 

dynamicznie) zajmują zaskakująco wysokie pozycje, podczas gdy część 

większych prestiżowych ośrodków biznesowych pozostaje w tyle. Na wynik 

mógł mieć jednak fakt, że w raporcie nie zostały przeanalizowane wszystkie 

kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a mające 

znaczenie dla przedsiębiorców czy inwestorów. Nie brano pod uwagę 

również czynników mających wpływ na konkurencyjność.  

W obszarze zatrudnienia i zarządzania zasobami ludziki regiony 

znacząco się różnią. Najwyższy poziom zatrudnienia przez MSP jest 

w województwie mazowieckim, wielkopolskim, pomorskim. 

Są to jednocześnie obszary gdzie notowany jest najniższy wskaźnik 

bezrobocia. Niski poziom zatrudnienia oznacza wysoki stopień bezrobocia, 

sytuacja taka ma miejsce w województwach warmińsko-mazurskim 

i podlaski. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia regulowana jest przez 

rynek, co oznacza, że w województwach o wysokim bezrobociu 

jak warmińsko-mazurskie i podkarpackim kwoty wynagrodzenia są niskie 

i wynoszą odpowiednio: dla mikro 2 127 PLN, 2 127 PLN, małego 

2 905PLN, 2 801 PLN, średniego 3 286 PLN, 3 257 PLN. W przypadku 

lidera województwa mazowieckiego wynoszą: mikro 2 696 PLN, małego, 

5 091 PLN, średniego 5 730 PLN. 

Region śląski jest obszarem bardzo atrakcyjnym dla prowadzenia 

działalności gospodarczej. Firmy sektora MSP znajdują w regionie 

odbiorców dla swoich produktów. W skali kraju jest to region relatywnie 

bogaty i w związku z tym dobrze przemyślane przedsięwzięcia gospodarcze 

mają dużą szansę by znaleźć tutaj klientów. Jednocześnie jednak 

województwo śląskie jest obszarem trudnym dla prowadzenia działalności 

gospodarczej, wynikającym z bardzo dużej i silnej konkurencji rynkowej.
5
 

Proces przekształcenia regionu tradycyjnie opartego na przemyśle ciężkim 

i wydobywczym nie został jeszcze zakończony. Przedsiębiorstwa 

w tym regionie muszą zarządzać swoją działalnością z poszanowaniem 

dla tradycji a jednocześnie być otwarte na nowe technologie, procesy, 

zwiększać wydatki na innowacje. Jest to region od którego oczekuje się, 

                                                           
5 Diagnoza ewolucji barier rozwoju sektora MSP w województwie śląskim. Raport końcowy, Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2009, 
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że będzie jednym z liderów gospodarczych w kraju. Niski wskaźnik 

bezrobocia – 5,5% powoduje, że przedsiębiorstwa mają problem z siłą 

roboczą (tabela 8.1.). Inwestycje w innowacje przemysłowe czy procesowe 

mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na siłę roboczą bez spadku potencjału 

produkcyjnego. Są jednak pewne branże (np. budownictwo, transport) gdzie 

czynnik ludzki jest niezastąpiony. Kolejnym wyzwanie dla MSP w regionie 

śląska jest spełnianie norm ekologicznych. Można powiedzieć, że z pośród 

wszystkich 16 regionów dla tego obszaru jest ono największe. Pytaniem 

dla kolejnych opracowań badawczych może być: czy liczne, aczkolwiek 

rozdrobnione MSP mają możliwość zmiany wizerunku regiony opartego 

na węglu i stali? 
 

Tabela8.1. Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości MSP w podziale na województwa  
Województwo Liczba 

aktywnyc

h MSP na 

1000 
mieszkańc

ów dane 

GUS za 
rok 2015 

Pozycja w 
rankingu „Doing 

business Poland 

2015” – miasto w 
województwie 

Pracujący w 
mikro, małych 

średnich na 

1000 
mieszkańców 

Stopa 
bezrobocia 

–dane GUS 

za rok 2017 

Nakłady 
inwestycyjne 

(w tys. PLN) 

na 
przedsiębiorst

wo MSP 

Dolnośląskie 52,46 13 - Wrocław 172,46 6,1 37,4 

Kujawsko-

pomorskie 

43,44 1- Bydgoszcz, 

4-Toruń 

155,39 10,1 51,2 

Lubelskie 37,34 14 - Lublin 127,40 8,7 36,9 

Lubuskie 46,34 8 – Zielona Góra, 

11 – Gorzów 

Wielkopolski 

161,62 6,8 38,7 

Łódzkie 48,56 9 - Łódź 165,04 7,1 45,4 

Małopolskie 52,57 16 - Kraków 176,44 5,5 40,08 

Mazowieckie 64,31 17 - Warszawa 207,82 5,9 64,2 

Opolskie 39,29 5 - Opole 142,25 7,4 46,8 

Podkarpackie 35,97 7 - Rzeszów 133,93 9,7 42,3 

Podlaskie 38,91 3 - Białystok 123,4 8,9 41,4 

Pomorskie 54,02 18 - Gdańsk 181,37 5,7 49,3 

Śląskie 47,52 12 - Katowice 176,32 5,5 43,5 

Świętokrzyskie 38,77 15 - Kielce 128,74 8,9 37,1 

Warmińsko-

mazurskie 

37,94 2 - Olsztyn 128,22 11,8 39,5 

Wielkopolskie 56,36 6 - Wielkopolskie 199,77 4,0 45,9 

Zachodnio-

pomorskie 

55,67 10 - Szczecin 165,39 8,9 46,2 

Źródło: oprawianie własne na podstawie danych GUS oraz „Doing business Poland 

2015”. 

 

Województwo warmińsko-mazurskie to obszar zapóźniony gospodarczo, 

niemal odcięty komunikacyjnie od reszty Polski i Europy. Przeskakując 
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przemysłowy etap rozwoju gospodarczego, województwo może postawić 

na nowoczesny rozwój oparty na wiedzy, innowacjach, a w szczególności 

na własnych zasobach rozwojowych
6
. Na tym obszarze, gdzie liczebność 

MSP jest niższa niż w pozostałych regionach istnieje wiele możliwości 

i szans rozwoju. W porównaniu z innymi województwami konkurencja 

ze strony lokalnych firm jest niższa. Przewagę można opierać na niskich 

kosztach pracy (Warmia i Mazury należą do regionów o najniższych 

kosztach pracy w kraju – przeciętne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw to 3 437,15 zł brutto – 21% niższe niż średnio w Polsce, 

47% mniej niż w mazowieckim, 20% mniej niż na Śląsku oraz 26%). 

Przewagę kosztową osiągać można także na niższych ceny powierzchni 

przeznaczonych pod działalność.  Działający na tym terenie przedsiębiorcy 

mogą liczyć na najwyższy w Polsce poziom pomocy publicznej – firmy 

mogą tu odzyskać nawet 70% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji 

lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.  

Porównanie dwóch zaprezentowane obszary pokazuje jak różne warunki 

działania mają MSP w Polsce w zależności od regionu. Inny, zatem musi być 

podejście do zarządzania.  
 

8. 4. Podsumowanie 

 
Ze względu na duże znaczenie dla społeczności lokalnych, 

ale i gospodarki całego kraju mała i średnia przedsiębiorczość zasługuje 

na szczególną uwagę. Zarządzanie przedsiębiorstwami tego sektora różni się 

znacząco od opisywanej teorii prezentowanej w licznych publikacjach 

naukowych z tej dziedziny. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku sektor 

ten zyskuje na znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jednak poziom rozwoju 

MSP jest różnych w zależności od regionu. Rozbieżności między liderem 

województwem mazowieckim a najsłabiej rozwiniętymi regionami 

są olbrzymie. Oznacza to inne wyzwania w zarządzaniu oraz inne 

perspektywy rozwoju. 
 

MANAGEMENT PERSPECTIVE IN THE SME SECTOR IN POLAND - 

SELECTED REGIONAL CHALLENGES 

 
Summary: Management is a social phenomenon that has taken on a global dimension and its 

theoretical aspects are closely related to economic practice. It can be stated that management 

as an activity has always existed, however, the science of solving problems in this area was 

                                                           
6 Poniedziałek J., Szanse rozwoju Warmii i Mazur, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012. 
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shaped at XIX-XX centuries. In the initial research, the aspect of managing small and 

medium-sized enterprises was neglected, but the recent years have led to an intensification of 

the discourse on the development of the SME sector, and this issue is the subject of scientific 

considerations in various dimensions. The aim of the study is to identify the development of 

the SME sector over the past years, present and future prospects, taking into account the 

dependencies and determinants of the development of the SME sector resulting from the 

specific characteristics of the selected regions of Poland. 

 
Key words: small and medium enterprises (SMEs), management 
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Rozdział IX 

 
ZARZĄDZANIE PORTFELAMI PROJEKTÓW 

UNIJNYCH W UCZELNIACH PUBLICZNYCH 
 

 
Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie możliwości zarządzania portfelami 

projektów unijnych w uczelniach publicznych. W tym celu wykorzystano metody analizy 

źródeł literaturowych oraz badanie jakościowe obejmujące wywiady pogłębione 

nieustrukturyzowane z kierownikami jednostek wspierających zarządzanie projektami 

w uczelniach publicznych. W artykule omówiono założenia zarządzania portfelami projektów. 

Następnie przedstawiono analizę głównych działań w ramach programów operacyjnych 

perspektywy finansowej 2014-2020 skierowanych dla uczelni, które mogą być traktowane 

z punktu widzenia zarządzania jako portfele projektów. Ostatnia część tekstu prezentuje 

wyniki przeprowadzonych badań jakościowych. W wyniku przeprowadzonych analiz 

wskazano na konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania 

projektami unijnymi w uczelniach publicznych.   

 

Słowa kluczowe: fundusze unijne, uczelnie publiczne, zarządzanie portfelami, zarządzanie 

projektami. 

 
9.1. Wprowadzenie 
 

Wzrost autonomii uczelni publicznych, ale przede wszystkim 

przechodzenie w kierunku zmniejszania udziału środków z budżetu państwa 

na rzecz środków pozyskiwanych przez uczelnie z innych źródeł, wymusza 

na uczelniach realizację wielu działań w formie projektów. Ponieważ 

uczelnie realizują znaczną liczbę projektów możliwe staje się wyodrębnienie 

dla danych działań grup projektów, które z punktu widzenia zarządzania 

można traktować jako portfele projektów. Zmiany w zarządzaniu projektami 

w publicznych uczelniach technicznych powinny więc iść w kierunku 

zarządzania portfelami projektów. 

Znacząca ilość przedsięwzięć realizowanych w uczelniach finansowana 

jest ze środków unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Środki 

te dostępne są w okresie kwalifikowalności kosztów tej perspektywy, 

tj. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2023 roku. W zakresie działalności 

dydaktycznej uczelnie mogą aplikować o środki przede wszystkim w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Natomiast 

środki na projekty badawcze pozyskać mogą głównie w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). 

Celem opracowania jest przedstawienie możliwości zarządzania 
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portfelami projektów w uczelniach publicznych na przykładzie zarządzania 

projektami unijnymi obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. W tym 

celu wykorzystano metody analizy źródeł literaturowych 

oraz przeprowadzono badanie jakościowe w formie wywiadów 

pogłębionych nieustrukturyzowanych (swobodnych) z kierownikami 

jednostek wspierających zarządzanie projektami w uczelniach publicznych 

w Polsce. Komórki te wspierają głównie procesy związane z zarządzaniem 

projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym przede 

wszystkim pochodzącymi z funduszy strukturalnych UE. 
 

9.2. Portfelowe podejście do zarządzania projektami 
 

Realizacja celów działalności poprzez projekty staje się dzisiaj normą 

w większości dużych i średnich przedsiębiorstw [1], jak również 

w instytucjach nienastawionych na osiąganie zysków ze swojej działalności. 

Dlatego tak ważną rolę odgrywa efektywne zarządzanie projektami, 

portfelami projektów i programami [2]. W tym celu niezbędne jest 

opracowanie bądź zaimplementowanie odpowiedniej procedury 

postępowania. Popularne od lat metodyki zarządzania projektami [3], 

tj.: PMBOK, PRINCE2 [4] czy TEN STEP, wychodzą naprzeciw takim 

potrzebom [5]. Zawarte w nich szczegółowe opracowania i wskazówki 

pozwalają zarządzającym podejmować efektywne i skuteczne działania. 

Jednakże pomimo dużej elastyczności tych metodyk ich bezpośrednie 

zastosowanie w niektórych jednostkach wydaje się mało zasadne [6]. 

W takim przypadku lepszym rozwiązaniem może być zaimplementowanie 

jednej z takich metodyk z uwzględnieniem specyfiki danej jednostki.  

Za portfel projektów uznaje się zbiór projektów realizowanych w danym 

czasie w organizacji, między którymi wskazać można powiązania oparte 

na wspólnym nadzorze lub źródle finansowania, uzyskiwaniu synergii 

korzyści bądź wzajemnym zrównoważeniu [7]. Pomimo, że projekty 

w ramach portfela nie są bezpośrednio powiązane wspólnymi celami, 

to łączy je współudział w realizacji strategii rozwoju jednostki. 

W zarządzaniu portfelem projektów konieczne jest, więc określenie takiego 

zestawu projektów, których finansowanie, monitorowanie i realizacja będą 

służyły osiągnięciu celów strategicznych organizacji [8, 9]. Zarządzanie 

portfelem projektów łącząc działalność projektową jednostki z jej strategią 

powinno, więc służyć przekazywaniu korzyści do działalności operacyjnej 

[10].  
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9.3. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 – środki 

dla uczelni publicznych  
 

Obecna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to nie tylko nowe 

środki z budżetu Unii Europejskiej dla Polski, ale również zmiana 

w systemie programów operacyjnych. Podobnie jak w poprzedniej 

perspektywie finansowej programy realizowane są na poziomie 

regionalnym, ponadregionalnym i krajowym.  

Poziom regionalny stanowi 16 programów regionalnych realizowanych 

indywidualnie w ramach każdego z województw. Poziom ponadregionalny 

obejmuje wyłącznie program Polska Wschodnia (PO PW), 

który przeznaczony jest dla województw ze ściany wschodniej. 

Poziom krajowy natomiast obejmuje 5 programów, są to: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PO IiŚ, 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PO IR, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój PO WER, 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa PO PC, 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna PO PT. 

Ponadto na poziomie współpracy transgranicznej i transnarodowej 

kontynuowany jest Program Operacyjny Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej PO EWT.  

W ramach funduszy polityki spójności realizowanych jest, 

więc 6 krajowych pro-gramów, w tym jeden ponadregionalny 

dla województw Polski Wschodniej. Działania finansowane są z trzech 

funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS). 

W Polsce w latach 2014-2020 w związku z postępującą decentralizacją 

środki z EFS w 72% zasilą regionalne programy operacyjne, a jedynie 

w 28% Program PO WER. Podkreślić należy, że ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego uczelnie otrzymają wsparcie wyłącznie w ramach PO 

WER na poziomie krajowym, co powinno pozwolić na zachowanie spójnej 

wizji interwencji i realizację polityki projakościowej w polskim szkolnictwie 

wyższym. Dzięki takiemu podejściu zachowana zostanie naturalna 

konkurencja pomiędzy uczelniami, która powinna zagwarantować wsparcie 

najlepszych jakościowo projektów w skali całego kraju.   

W ramach Programów Operacyjnych obecnej perspektywy finansowej 

największe znaczenie dla rozwoju szkół wyższych mają dwa programy: PO 

IR oraz PO WER. Podsumowanie istotnych osi priorytetowych 

skierowanych dla szkół wyższych w perspektywie finansowej 2014-2020 
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przedstawiono w tabeli 9.1.  
 

Tabela 9.1. Kluczowe działania w ramach sektorowych i ponadregionalnych 

Programów Operacyjnych przeznaczone dla szkół wyższych 

Program Operacyjny Oś priorytetowa 

Wiedza Edukacja 

Rozwój 

III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

V: Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Inteligentny Rozwój I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Polska Cyfrowa II. E-administracja i otwarty rząd 

III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Infrastruktura i 

Środowisko 
II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimat 

VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultur 

IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

Polska Wschodnia I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [10, 11, 12, 13, 14]. 

 

W obecnej perspektywie duży nacisk położony został na zwiększenie 

i zacieśnienie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami 

poprzez wspólną realizację projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych. To niewątpliwie duża szansa dla uczelni na realizację projektów 

wymagających wkładu własnego, który może zostać pokryty 

przez przedsiębiorstwa, otrzymujące w zamian innowacyjne rozwiązania 

techniczne i technologiczne. Ponadto ze środków Wspólnoty wsparcie 

otrzymać mogą uczelnie na rozwój inicjatyw partnerskich i wspólnych 

inicjatyw klastrowych.  

Również w ramach działalności dydaktycznej szkoły wyższe mogą 

ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych. Przede wszystkim uczelnie 

publiczne mogą aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego 

na podniesienie, jakości kształcenia poprzez rozwój praktycznych aspektów 

kształcenia. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku uczelni 

technicznych, kształcących specjalistów z zakresu nauk technicznych, 

mogących w przyszłości znacząco przyczyniać się do rozwoju wielu gałęzi 

polskiej gospodarki. W ramach tych projektów możliwe będzie 

zaoferowanie studentom praktyk i staży w przedsiębiorstwach 

umożliwiających im zdobycie kompetencji zawodowych. Ponadto środki 

unijne będą mogły zostać wykorzystane w celu poszarzenie oferty 

dydaktycznej i lepszego jej dopasowania do potrzeb rynku pracy.  
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9.4. Przejście z poziomu zarządzania projektami na poziom 

zarządzania portfelami projektów 
 

W celu identyfikacji czynników determinujących przejście z poziomu 

zarządzania pojedynczymi projektami na poziom zarządzania portfelami 

projektów w uczelniach publicznych przeprowadzono wywiady 

nieustrukturyzowane z pięcioma kierownikami centrów zarządzania 

projektami w uczelniach publicznych. Wywiady te miały na celu 

zgromadzenie materiału empirycznego w oparciu o stosowanie pytań 

otwartych, które umożliwiają rozmówcy wypowiadanie się w sposób 

otwarty i swobodny [15]. Wywiady prowadzone były od styczniu 

do czerwca 2017 roku, czyli w momencie, gdy uczelnie publiczne 

znajdowały się na etapie realizacji wielu projektów nowej perspektywy 

finansowej. Wszyscy kierownicy zwracali uwagę na odmienną specyfikę 

projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a co za tym idzie 

również konieczność dostosowania do specyfiki projektów podejścia 

do zarządzania nimi. Poza specyfiką źródła dofinansowania zwracano 

również uwagę na wielkość i czas trwania projektu, jako istotne zmienne 

w procesie zarządzania projektami. Im wyższa bowiem wartość projektu 

i dłuższy czas jego trwania tym wyższe ryzyko związane z realizacją 

przedsięwzięcia.    

Już na etapie przygotowania projektu unijnego koniczne jest powołanie 

zespołu opracowującego wymagane dokumenty. Najczęściej 

poza wnioskiem o dofinansowanie zawierającym budżet i harmonogram, 

w procesie aplikowania o środki unijne wymagany jest szereg innych 

dokumentów, w tym również takich jak np. studium wykonalności, które 

wymagają znacznego nakładu pracy. Pomysłodawca projektu najczęściej 

kieruje pracami zespołu na etapie aplikowania o środki. W uczelniach, 

które zarządzają pojedynczymi przedsięwzięciami po pozytywnym 

rozstrzygnięciu procedury konkursowej rektor uczelni powołuje kierownika 

projektu oraz inne osoby wchodzące w skład zespołu projektowego, 

którym na podstawie wydanych pełnomocnictw nadaje odpowiednie 

uprawnienia. Oznacza to, że każdy z projektów ma własny zespół 

zarządzający, powoduje to z jednej strony większe rozłożenie obowiązków 

i odpowiedzialności, ale z drugiej strony znacząco zwiększa koszty związane 

z obsługą projektu i pozyskaniem przez ten zespół niezbędnej wiedzy 

(np. szkolenia, doradztwo). Jak podkreślali uczestnicy wywiadów zdobycie 

wiedzy i doświadczenia pozwalającego na sprawne zarządzanie projektem 
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wymaga wielu miesięcy pracy, dokształcania i samokształcenia. 

W przypadku projektów unijnych niezbędnym elementem otrzymania 

dofinansowania jest terminowe składanie sprawozdań z realizacji projektu 

(wniosków o płatność, informacji kwartalnych, rocznych itp.). Dokumenty 

te może na podstawie udzielonego pełnomocnictwa podpisywać kierownik 

projektu, który ponosi największą odpowiedzialność za realizację projektu. 

Poza kierownikiem projektu w przypadku projektów unijnych szczególnie 

ważna i odpowiedzialna jest rola koordynatora ds. finansowych, 

który odpowiada za zabezpieczenie środków w projekcie 

oraz kwalifikowalność ponoszonych wydatków. Ponadto skład zespołu 

projektowego, w zależności od wielkości projektu, może wymagać 

powołania innych osób i przydzielenia im określonych obowiązków 

i uprawnień. Jeśli w uczelni nastąpiłoby przejście na poziom zarządzania 

portfelami projektów przygotowywane raporty cechowałyby się wyższym 

poziomem standaryzacji i możliwością wykorzystania najlepszych praktyk. 

Łatwiejsze też stałoby się gromadzenie i dzielenie wiedzą. 

Ponieważ koordynacja działań w większości projektów odpowiada jedynie 

części etatu, kolejną korzyścią z zarządzania portfelem projektu byłoby 

zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w koordynację projektów 

a co za tym idzie kosztów wynagrodzeń.  

Jednakże, jak zauważali uczestniczy wywiadów zarządzanie wieloma 

projektami (portfelem projektów) jednocześnie ma też wady. Szczególnie 

niebezpieczne w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z UE jest 

nakładanie się obowiązków sprawozdawczych w projektach (raport roczne, 

kwartalne). Oznacza, to, że jeden zespół projektowy w krótkim czasie musi 

przygotować raporty dla wielu projektów, może to w efekcie prowadzić 

do powstawania błędów. Ponadto jak zauważono w trakcie wywiadów 

w zarządzaniu portfelem projektów popełniane błędy rozciągają się na wiele 

projektów. Ostatnią ze zidentyfikowanych wad zarządzania portfelem 

projektów jest faworyzowanie niektórych projektów w portfelu, stawianie 

prac związanych z ich realizacją na pierwszym miejscu kosztem innych 

projektów.  

Podsumowanie zalet i wad przejścia z poziomu zarządzania 

pojedynczymi projektami na poziom zarządzania portfelem projektów 

przedstawiono w tabeli 9.2. 
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Tabela 9.2. Zalety i wady zarządzania portfelami projektów w uczelniach 

publicznych 

Zalety Wady 

 Zmniejszenie kosztów zarządzania 

projektami 

 Zmniejszenie kosztów szkoleń dla 

pracowników zarządzającymi 

projektami 

 Możliwość wykorzystanie najlepszych 

praktyk w realizacji projektów 

 Łatwiejsze gromadzenie wiedzy 

projektowej i jej współdzielenie 

 Nakładanie się terminów związanych 

z obowiązkami sprawozdawczymi 

mogąca skutkować obniżeniem jakości 

prac  

 W przypadku popełnienia błędów ich 

powielanie w wielu projektach 

 Faworyzowanie jednych projektów 

w portfelu kosztem innych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów. 

 

W zarządzaniu portfelem projektów na uczelni zasadnym będzie 

grupowanie projektów unijnych względem Programów Operacyjnych 

ze względu zbliżone cele oraz wspólne źródło finansowania. Przemawiają 

za tym również wydawane instrukcje, przewodniki i inne dokumenty 

dedykowane odpowiednim Programom Operacyjnym.  

Analizując zalety i wady zarządzania portfelem projektów unijnych na 

uczelni zasadnym wydaje się poszukiwanie rozwiązań łączących zalety 

zarządzania wieloma projektami jednocześnie z zarządzaniem pojedynczymi 

projektami. Ponieważ kluczową rolę w realizacji każdego projektu odgrywa 

jego kierownik konieczne staje się powoływanie niezależnych kierowników 

dla każdego z projektów, którzy wspierani będą przez jeden zespół 

koordynujący działania. Pozwoli to na zapewnienie indywidualnego 

podejścia do realizacji każdego z projektów przy jednoczesnym zapewnieniu 

wysoko wykwalifikowanej kadry do obsługi administracyjnej projektu. 
 

9.5. Podsumowanie 
 

Projekty unijne realizowane przez uczelnie publiczne możemy traktować, 

jako portfele projektów w oparciu o wspólne źródło pochodzenia środków, 

jednolite wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów oraz wymogi 

dotyczące informacji i promocji. W przypadku projektów dofinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej, jeśli nie jest wymagany wkład własny 

nie występuje pomiędzy projektami rywalizacja o ograniczone zasoby 

finansowe uczelni, ponieważ są to środki zewnętrzne. Jednakże 

nie osiągnięcie celów projektu bądź jego realizacja niezgodnie z umową 

może prowadzić do konieczności zwrotu całości otrzymanych środków. 

Dlatego też zapewnić skuteczne zarządzanie projektem unijnym może tylko 
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kadra posiadająca wysoką wiedzę w tym zakresie. 

Jak wskazywali uczestnicy wywiadów zdobycie niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia w zarządzaniu projektami wymaga wielu miesięcy, 

stąd zasadne staje się poszukiwanie metod i narzędzi, które umożliwiły 

by zarządzanie wieloma projektami (portfelem) przez jeden zespół. Przejście 

z poziomu zarządzania pojedynczymi projektami na poziom zarządzania 

portfelami projektów powinno umożliwić efektywniejsze wykorzystanie 

posiadanych zasobów kadrowych. Wpłynie ono zarówno na ograniczenie 

kosztów związanych z wynagrodzeniami dla zespołu zarządzającego, 

jak i na zmniejszenie kosztów szkoleń. Umożliwi łatwiejsze dzielenie się 

wiedzą i doświadczeniem, jak również wykorzystanie najlepszych praktyk 

w zakresie zarządzania projektami. 
 

 

MANAGING PORTFOLIO OF THE EU PROJECTS IN PUBLIC 

UNIVERSITIES 

 
Abstract: The aim of the study is to present the possibility of managing EU project portfolios 

within public universities. In pursuit of this goal, methods used for analyzing literature 

sources and qualitative research including in-depth unstructured interviews with project 

managers supporting project management in public universities were used. First part of the 

paper discusses assumptions of project portfolio management. Second part presents an 

analysis of main activities under the operational programs of the financial perspective 2014-

2020 addressed to universities, which may be considered from the management point of view 

as project portfolios. Final part of the text presents results of the qualitative research. As a 

result of the analyzes, the need to search for new solutions for managing EU projects in public 

universities has been underlined. 

 

Key words: EU funds, public universities, project management, portfolio management. 
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