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WSTĘP

Zagrożenia związane ze zmianami klimatu, spowodo-
wanymi rosnącym stężeniem gazów cieplarnianych 
w  atmosferze, skłaniają do poszukiwania sposobów 
ograniczenia emisji szkodliwych związków i  zwiększe-
nia pochłaniania węgla. W  tym kontekście szczególna 
rola przypada biosferze, w tym lasom, które w procesie 
wzrostu mogą wiązać znaczące ilości węgla w  stosun-
kowo krótkim czasie. Pozyskanie drewna nie oznacza 
jednak natychmiastowej emisji zgromadzonego w  nim 
węgla do atmosfery. W tej części, w której zostanie ono 

przerobione przemysłowo, może nadal przez wiele lat 
służyć jako rezerwuar węgla, w  zależności od rodza-
ju produktu i  okresu jego trwałości. Szacowanie ilości 
węgla zakumulowanego w  produktach drzewnych ma 
znaczenie przede wszystkim dla prawidłowego okre-
ślenia poziomu emisji CO2 w  danym kraju, w  tym dla 
międzynarodowych rozliczeń emisji. Rachunki te mogą 
służyć także do oceny wpływu zmian klimatu i/lub me-
tod zarządzania lasem na wielkość rezerwuaru węgla 
w produktach drzewnych. Wreszcie zagadnienie to jest 
ściśle związane z szacowaniem całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych w  sektorze drzewnym oraz z  badaniem 
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Abstrakt. Akumulacja węgla w produktach drzewnych jest istotnym elementem jego obiegu w ramach sek-
tora LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry – Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania grun-
tów i leśnictwo). Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień związanych z rezerwuarem węgla 
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ratury polskiej i zagranicznej, skupiając się głównie na kwerendzie czasopism branżowych, raportów tema-
tycznych i dokumentów roboczych. Przybliżono stosowane w Europie i na całym świecie podejścia i metody 
szacowania ilości węgla w rezerwuarze produktów drzewnych oraz wskazano istotne różnice założeń przyj-
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z celu, jakiemu mają służyć badania, oraz z dostępności danych, ich wiarygodności i  szczegółowości. Brak 
odpowiednich danych pozostaje głównym problemem badaczy zajmujących się rachunkami emisji oraz po-
chłaniania gazów cieplarnianych i szacujących zasoby węgla zawartego w produktach drzewnych.
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różnic emisji dwutlenku węgla do atmosfery w  przy-
padku substytucji drewnem materiałów niedrzewnych 
(Brunet-Navarro i in., 2016). 

Problematyka zasobów węgla zawartych w produk-
tach drzewnych staje się szczególnie istotna w kontek-
ście zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatu 
oraz roli sektora leśnodrzewnego w  gospodarce cyr-
kulacyjnej (Augustyniak i  in., 2017). Metodyka szaco-
wania zmian w  zasobach węgla budzi zainteresowanie 
badaczy, jednak w  literaturze niewiele jest opracowań 
kompleksowo podejmujących tę tematykę. Istnieją-
ce przeglądy są w  większości wycinkowe i  koncentru-
ją się np. na porównaniu podejść do szacowania węgla 
(Lim i  in., 1999), modeli (Jasinevičius i  in., 2015; Bru-
net-Navarro i  in., 2016) czy też szczegółowych założeń 
dotyczących konkretnych zastosowań (Brunet-Navarro 
i in., 2017; Brunet-Navarro i in., 2018), a w polskim pi-
śmiennictwie tematyka ta jest prawie nieobecna. Celem 
artykułu jest zatem przybliżenie czytelnikowi zagadnień 
związanych z  akumulacją węgla w  produktach drzew-
nych oraz porównanie różnych podejść, metod i szcze-
gółowych założeń wykorzystywanych do szacowania 
jego zasobów. W tym celu dokonano przeglądu literatu-
ry polskiej i zagranicznej, bazując na kwerendzie mate-
riałów źródłowych z analizowanego obszaru.

ROLA SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO  
W POLITYCE KLIMATYCZNEJ I ROZLICZANIU 
EMISJI CO2

Węgiel jest budulcem organizmów żywych i pełni klu-
czową rolę w  wielu fizycznych, chemicznych i  biolo-
gicznych procesach zachodzących na Ziemi. Roślinność 
(w tym przede wszystkim lasy) to bardzo istotny element 
globalnego obiegu węgla, gdyż umożliwia szybkie jego 
wiązanie z atmosfery w procesie fotosyntezy. W ekosys-
temie leśnym węgiel magazynowany jest w  roślinności 
(w  części nadziemnej i  podziemnej; łącznie stanowi 
35–65% suchej masy roślin), martwym drewnie, ściółce, 
glebach organicznych i  próchnicy (Gwiazdowicz i  Ko-
walczewski, 2012). Las nie tylko pochłania węgiel, ale 
zachodzą w nim również procesy jego utleniania w wy-
niku oddychania roślin i  rozkładu materii organicznej 
przez inne organizmy (oddychanie heterotroficzne). 
W wyniku katastrof takich jak pożary możliwe jest rów-
nież nagłe uwolnienie do atmosfery znacznych ilości 
tego pierwiastka.

Z uwagi na rolę, jaką pełnią lasy w procesie sekwe-
stracji węgla, podejmowane są działania mające na celu 
zwiększenie ich potencjału pochłaniania z  atmosfery 
antropogenicznego CO2. Polegają one na zwiększa-
niu areału lasów, odnowie zdegradowanych drzewo-
stanów, wzmacnianiu bioróżnorodności ekosystemów 
leśnych oraz ich ochronie. Równocześnie zwiększa się 
rola drewna jako materiału przyjaznego środowisku 
nie tylko przez swoją odnawialność, ale także przez 
zdolność do przechowywania węgla w produktach jego 
przerobu. Węgiel zawarty w  tych produktach finalnie 
także ulegnie utlenieniu, ale jest to odsunięte w  cza-
sie, co pozwala uniknąć skokowego wzrostu ilości CO2 
w atmosferze i zyskać czas na ewentualne opracowanie 
niskoemisyjnych technologii. W  zależności od rodzaju 
produkty drzewne mogą również magazynować wę-
giel w  długich okresach, podczas gdy zalesianie kolej-
nych terenów w niektórych regionach świata może być 
problemem (Karsenty i  in., 2003). Choć zasoby wę-
gla w  produktach drzewnych są stosunkowo niewiel-
kie w porównaniu do zasobów węgla magazynowanych 
w lasach, to jednak przepływy tego pierwiastka w pro-
duktach drzewnych stanowią już istotną część rocznych 
przepływów węgla w  ramach sektora leśnego (Geng 
i in., 2017).

Rolę lasów w  redukcji zagrożeń klimatycznych do-
strzeżono na Szczycie Ziemi w  Rio de Janeiro w  1992 
roku. Kolejnym istotnym etapem w międzynarodowych 
negocjacjach klimatycznych było przyjęcie w 1997 roku 
protokołu z  Kioto, w  którym państwa-sygnatariusze 
zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych. Oznaczało to konieczność opracowania zasad 
szacowania tych emisji, przy czym coroczne inwenta-
ryzacje gazów cieplarnianych objęły w  poszczególnych 
krajach również sektor LULUCF (Land Use, Land Use 
Change and Forestry – Użytkowanie gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwo). Na konferencji COP 
7 w Marrakeszu w 2001 roku przyjęto szczegółowe za-
sady rozliczeń dla sektora drzewnego i  wprowadzono 
możliwość wypełnienia części przyjętych limitów przez 
zwiększenie sekwestracji węgla w wyniku zalesiania, od-
nowień oraz innych działań związanych z  gospodarką 
leśną. W  ramach kolejnych szczytów w  Cancún (COP 
16, 2010 rok) i Durbanie (COP 17, 2011 rok) przyjęto 
zasady rozliczania przepływów węgla w drugim okresie 
rozliczeniowym (lata 2013–2020) i wprowadzono obo-
wiązek wyznaczenia krajowych poziomów odniesienia 
dla gospodarki leśnej (Forest Management Reference 
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Level, FMRL1), które określają planowaną wielkość 
pochłaniania CO2 w  danym roku. Rozliczanie emisji 
powinno się odbywać przez porównanie poziomu od-
niesienia z  rocznym bilansem emisji i  pochłaniania, 
a ewentualnie powstała nadwyżka (pochłaniania) może 
być wykorzystana w ogólnym rachunku węgla do kom-
pensowania innych emisji. Wraz z  obowiązkiem rozli-
czania emisji i pochłaniania węgla w gospodarce leśnej 
zwrócono również uwagę na produkty drzewne (harve-
sted wood products, HWP2) i wprowadzono możliwość 
uwzględnienia w rozliczeniach zawartego w nich węgla. 
Odroczenie w  czasie emisji wynikających z  utlenienia 
węgla zmagazynowanego w produktach drzewnych mia-
ło przede wszystkim zachęcić do wykorzystania drewna 
jako surowca do produkcji wyrobów, szczególnie tych 
o długim cyklu życia, w miejsce surowców nieodnawial-
nych (Gwiazdowicz i Kowalczewski, 2012). Porozumie-
nie Paryskie z 2015 roku, które dotyczy okresu po 2020 
roku, nałożyło na kraje – sygnatariuszy obowiązek usta-
lenia krajowych wkładów do ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych. Wielkość ewentualnych redukcji nie 
została jednak z góry ustalona, a samodzielne ustalenie 
poziomu wkładu pozostawiono w gestii poszczególnych 
państw. Postawiło to pod znakiem zapytania możliwości 
osiągnięcia celu porozumienia (ograniczenie wzrostu 
temperatury globalnej poniżej 2°C w  stosunku do po-
ziomu sprzed roku 1990 i dążenie do ograniczenia tego 
wzrostu do poziomu poniżej niż 1,5°C w tym stuleciu). 
Zakłada się, że raportowanie i rozliczanie emisji będzie 
kontynuowane w ramach porozumienia i będzie nadal 
bazować na wytycznych IPCC (Międzyrządowy Panel 
do spraw Zmian Klimatu) (Krug, 2018).

WĘGIEL ZAWARTY W PRODUKTACH DRZEWNYCH 
– METODY I PODEJŚCIA

Rola produktów drzewnych w  obiegu węgla polega 
nie tylko na jego magazynowaniu, ale wynika również 
z  możliwości substytucji drewnem materiałów o  bar-
dziej energochłonnej produkcji (np. aluminium, stal) 

1 Poziom odniesienia to „uśredniona wartość liczbowa repre-
zentująca wielkość pochłaniania CO2, jaką planuje się uzyskać 
dzięki tradycyjnie prowadzonej gospodarce leśnej w  poszcze-
gólnych latach drugiego okresu rozliczeniowego” (Gwiazdowicz 
i Kowalczewski, 2012 s. 62).

2 Kategoria ta nie obejmuje drewna pozostawionego w  lesie 
(IPCC, 2003).

oraz paliw kopalnych (w  produkcji energii). Węgiel 
pochłonięty przez lasy w  procesie fotosyntezy zawarty 
jest najpierw w drewnie, a następnie w produktach jego 
przerobu (pierwotnego i  wtórnego), przy czym należy 
pamiętać, że na każdym etapie przerobu część surowca 
może zostać zużyta na cele energetyczne, spalona bez 
pozyskania energii lub ulec rozkładowi. Po zakończeniu 
użytkowania część drewna można poddać recyklingowi, 
co wydłuża okres składowania zawartego w nim węgla3. 
Produkty drzewne trafiające ostatecznie na składowiska 
odpadów mogą nadal być magazynem węgla, pod wa-
runkiem odpowiedniego ich składowania. Na nowo-
czesnych składowiskach odpadów, w warunkach braku 
dostępu wód gruntowych i  powietrza, okres rozkładu 
drewna jest dłuższy niż w przypadku tradycyjnych skła-
dowisk, a  pierwiastek ten uwalniany jest do atmosfery 
tylko częściowo w postaci metanu, który również może 
być wykorzystany na cele energetyczne (Larson i  in., 
2012; Skog i Nicholson, 1998).

Jak zaznaczono wcześniej, szacowanie ilości węgla 
zawartego w  produktach drzewnych może służyć róż-
nym celom. W  zależności od tego modele służące do 
określania zasobów węgla mogą różnić się podejściem, 
zastosowanymi metodami i  szczegółowymi założenia-
mi. Pierwszym etapem jest wybór granic systemu, dla 
którego określana będzie ilość zakumulowanego węgla. 
Sposób przypisania produktów drzewnych i  zawartego 
w nich węgla do danego terytorium określa wybrane po-
dejście, przy czym główne podejścia to: zasobowe, pro-
dukcyjne i oparte na przepływach do atmosfery (tab. 1).

W  podejściu zasobowym (stock-change approach) 
szacowane są zmiany zasobów węgla zakumulowane-
go w  lasach krajowych oraz w  produktach drzewnych 
w  kraju, niezależnie od tego, skąd pochodzi drewno 
wykorzystane do ich wytworzenia. Bierze się pod uwa-
gę zmiany w  zasobach produktów będących w  użyciu 
i znajdujących się na składowiskach w granicach danego 
państwa, zatem zmiany w  zasobach są odnotowywane 
w  miejscu i  w  czasie, w  których zachodzą. Dodatnia 
zmiana zasobów węgla oznacza jego pochłanianie netto. 

3 Wskazuje się, że korzyści środowiskowe z  kaskadowego 
zużycia drewna przewyższają te związane z substytucją produk-
tów niedrzewnych. Pozytywne efekty recyklingu zmniejszają się 
wraz ze spadkiem efektywności zbierania drewna poużytkowego. 
Zwiększenie wykorzystania tego drewna w produkcji nie powin-
no jednak prowadzić do przeznaczania większej ilości surowca 
pozyskanego z lasu na cele energetyczne (Suter i in., 2017).
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W podejściu produkcyjnym (production approach) 
zmiana w zasobach węgla dotyczy lasów krajowych oraz 
pochodzącego z nich drewna, a więc do krajowego rezer-
wuaru węgla wliczane są produkty drzewne wytworzo-
ne z drewna pozyskanego w kraju, w tym również pro-
dukcja skierowana na eksport. Z rachunku wyłącza się 
jednocześnie importowane drewno i produkty drzewne 
(importowane bądź wytworzone z  surowca sprowa-
dzonego z  zagranicy). Oznacza to, że rezerwuar węgla 
przypisany jest do określonego terytorium, a  zmiana 
jego wielkości może być interpretowana w  kontekście 
zarządzania tym terytorium. Podobnie jak w podejściu 
zasobowym dodatnia zmiana zasobów węgla oznacza 
jego pochłanianie netto. 

Z kolei podejście oparte na przepływach do atmos-
fery (atmospheric-flow approach) koncentruje się na 
przepływach między atmosferą i  biosferą w  granicach 
danego państwa w ciągu roku. Produkty drzewne nie są 
powiązane bezpośrednio z terytorium, ich wytwarzanie 
zasila krajowy rezerwuar węgla niezależnie od pocho-
dzenia drewna, a  spalanie lub rozkład wlicza się w ra-
chunek jako emisje, niezależnie od tego, gdzie wyroby 
te zostały wyprodukowane. Pochłanianie jest więc roz-
liczane w kraju produkcji, a emisje w kraju konsumpcji/
zużycia produktów drzewnych. Wynikiem obliczeń jest 
wielkość rocznej emisji z produktów drzewnych dla da-
nego kraju (wynik ujemny oznacza pochłanianie netto, 
a dodatni emisję netto). 

Tabela 1. Podstawowe podejścia do szacowania węgla zakumulowanego w produktach drzewnych

Podejście Istota Zalety Wady/Ograniczenia

Podejście zasobowe 
(stock-change approach)

• zmiana w zasobach węgla za-
kumulowanego w lesie (w kra-
ju, gdzie pozyskuje się drewno) 
lub w produktach drzewnych 
(zużytych/skonsumowanych 
w granicach danego kraju)

• najprostsze podejście uwzględ-
niające zasoby węgla w pro-
duktach drzewnych

• uwzględnienie produktów 
drzewnych na terenie kraju – 
będących pod kontrolą danego 
państwa

• zachęta do recyklingu produk-
tów drzewnych

• zachęta do zastępowania paliw 
kopalnych drewnem (krajo-
wym i importowanym)

• nieuwzględnienie pochodzenia drewna 
stosowanego w produkcji (importo-
wane drewno pozyskane w sposób 
niezrównoważony może być wykorzy-
stane do osiąg nięcia krajowych celów 
redukcyjnych)

Podejście produkcyjne 
(production approach)

• zmiana w zasobach węgla 
zakumulowanego w lesie 
i w produktach drzewnych, 
rejestrowana w kraju, z którego 
pochodzi drewno

• intuicyjne podejście do okre-
ślania zasobów węgla w pro-
duktach drzewnych

• uwzględnienie sposobu pozy-
skania drewna (zrównoważo-
nego lub nie) do wytwarzania 
produktów

• zachęta do zastępowania paliw 
kopalnych drewnem (krajo-
wym i importowanym)

• odpowiedzialność kraju (obowiązek 
raportowania) za zasoby węgla niepozo-
stające pod jego kontrolą (np. w ekspor-
towanych produktach drzewnych)

• trudności z pozyskaniem niezbędnych 
danych, szczególnie w zakresie pocho-
dzenia drewna zużytego w produktach 
drzewnych

Podejście oparte na przepły-
wach do atmosfery 
(atmospheric-flow approach)

• wielkość przepływów węgla 
pomiędzy biosferą i atmosferą 
w granicach państwa; pochła-
nianie węgla w produkowa-
nych wyrobach drzewnych 
rejestrowane w kraju produkcji 
a emisje związane z rozkładem 
i spalaniem drewna w kraju 
konsumpcji/zużycia

• uwzględnienie zasobów węgla 
w produktach drzewnych

• przydatność do planowania 
i ewaluacji polityki krajowej 
w zakresie pochłaniania i emisji 
węgla

• zachęta do recyklingu produk-
tów drzewnych

• niezgodność z systemem raportowania 
w sektorze LULUCF, opartym o rachunki 
zasobów, a nie przepływów

• eksport drewna i produktów drzewnych 
pomniejsza wielkość emisji

• produkty drzewne są traktowane tylko 
jako możliwe źródło emisji, a ich import 
wiąże się ze zwiększeniem emisji

• trudności z pozyskaniem niezbędnych 
danych (konieczność dostosowania 
statystyki krajowej)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lim i in., 1999; Pingoud i in., 2003.
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W ujęciu globalnym te trzy podejścia dają podobne 
wyniki bilansu węgla zawartego w  produktach drzew-
nych, jednak w odniesieniu do poszczególnych krajów 
rezultaty te mogą się znacząco różnić (Pingoud i  in., 
2003).

Sposób wyznaczania ilości węgla zawartego w  pro-
duktach drzewnych determinuje wybrana metoda 
(tab. 2). Przedmiotem analizy mogą być zmiany w zaso-
bach węgla lub ocena emisji węgla (pomiar bezpośred-
ni). W szacowaniu zmian zasobów można posłużyć się 

Tabela 2. Podstawowe metody szacowania ilości węgla zakumulowanego w produktach drzewnych

Metoda Istota Zalety Wady/Ograniczenia

Metody przepływów

Analiza długości 
cyklu życia 
(lifetime analysis)

Zmiany w zasobach oblicza-
ne są na podstawie danych 
dotyczących napływu węgla 
do rezerwuaru produktów 
drzewnych oraz szacunkowe-
go odpływu (wyznaczanego 
za pomocą długości cyklu 
życia produktu i modelu jego 
rozkładu)

• metoda dokładniejsza od 
metody input-output

• możliwość wykorzystania 
zunifikowanej bazy danych 
FAO

• dane FAO wiarygodne (głów-
nie) dla krajów rozwiniętych

• konieczność wyznaczenia właściwej długości życia 
produktów; dostępne wskaźniki mają charakter 
szacunkowy

• rzeczywista długość cyklu życia produktów może 
zmieniać się w czasie

• brak statystyk dotyczących rocznych przepływów 
produktów drzewnych na składowiska odpadów

• konieczność budowy modelu dynamicznego, 
uwzględniającego różnice w poziomie przepły-
wów wynikające ze zróżnicowanych długości życia 
produktów

• bardziej złożona od metod zasobowych, wymaga 
wielu szczegółowych założeń

• możliwość prognozowania przyszłych przepływów

Analiza input-output Bezpośrednia obserwacja 
napływu i odpływu z zasobów 
produktów drzewnych (np. 
ilość produktów drzewnych 
trafiających na składowiska 
odpadów)

• możliwość wykorzystania 
bazy danych FAO, która jest 
wiarygodna (głównie) dla 
krajów rozwiniętych w za-
kresie danych dotyczących 
przypływów

• brak szczegółowych danych dotyczących odpły-
wów produktów drzewnych

• brak zunifikowanych baz danych statystycznych
• wrażliwa na błędy w danych dotyczących przypły-

wów i odpływów (zmiana zasobów jest zazwyczaj 
niewielka w porównaniu do dużych przepływów, 
z których wynika)

• bardziej złożona od metod zasobowych

Metody zasobowe

Szacowanie wielkości zasobów 
produktów drzewnych z wyko-
rzystaniem różnych technik, np. 
danych statystycznych o wyro-
bach w użyciu lub technik po-
bierania próbek. W najprostszej 
postaci wykorzystują współ-
czynniki konwersji, pozwalają-
ce na określenie ilości węgla na 
podstawie danych dotyczących 
np. powierzchni budynków 
z drewna

• nie wymaga założeń/szacun-
ków dotyczących długości 
życia produktów

• brak konieczności tworzenia 
modeli dynamicznych

• pewniejsze niż metody prze-
pływów; zmiany w zasobach 
w dłuższych okresach mogą 
być wyznaczone z większą 
precyzją

• nie są uniwersalne – brak danych dla większości 
krajów

• brak zunifikowanych baz danych statystycznych
• możliwe wykorzystanie tylko dla głównych grup 

produktów drzewnych, np. w budownictwie
• potrzeba dostosowania metod do krajowych wa-

runków, w tym pozyskania danych statystycznych 
i opracowania dodatkowych technik pobierania 
próbek

• ograniczone możliwości prognozowania przyszłych 
zmian zasobów węgla

Bezpośrednie mierzenie przepływów

Bezpośrednie szacowanie 
różnych rodzajów emisji 
(rozkładu/rozpadu i spalania 
produktów drzewnych)

• brak konieczności posiadania 
szczegółowych informacji 
o zasobach produktów 
drzewnych

• przepływy węgla z lasu do produktów drzewnych są 
relatywnie dobrze opisane przez dostępne staty-
styki, natomiast brak możliwości uwzględnienia 
wszystkich potencjalnych źródeł emisji

• w konsekwencji występuje tendencja do przeszaco-
wywania ilości węgla zakumulowanego w rezerwu-
arze produktów drzewnych

Źródło: na podstawie Pingoud i in., 2003; Brown i in., 1998 – Aneks 2; patrz również: SFT, 2001; Jasinevičius i in., 2015.
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metodami wykorzystującymi dane o  zasobach (stock 
data methods; pomiar zasobu na początku i  na końcu 
okresu)4 lub metodami wykorzystującymi dane o prze-
pływach (flux data methods; określenie przepływów do 
i z rezerwuarów w danym okresie oraz wyznaczenie na 
tej podstawie zmian w  zasobach)5. Możliwe jest łącze-
nie elementów metod zasobowych i  przepływów, na-
leży jednak unikać podwójnego liczenia węgla. Różne 
metody mogą być wykorzystywane np. w  odniesieniu 
do użytkowanych produktów drzewnych i  produktów 
znajdujących się na składowiskach odpadów, ze wzglę-
du na istniejące różnice w zakresie dostępności danych 
i dynamiki tych zasobów (Pingoud i  in., 2003). Wybór 
określonej metody zależy przede wszystkim od dostęp-
ności i wiarygodności danych dotyczących zasobów lub 
przepływów węgla. W praktyce metody zasobowe wyko-
rzystuje się stosunkowo rzadko do badania wybranych 
rezerwuarów węgla, dla których dostępne są szczegóło-
we dane.

Modele szacujące ilość węgla zakumulowanego 
w produktach drzewnych różnią się nie tylko podejścia-
mi i metodami, ale także wieloma szczegółowymi zało-
żeniami (Brunet-Navarro i  in., 2016). Pierwsze z  nich 
związane jest z rodzajem danych użytych do obliczenia 
zawartości węgla. W  przypadku danych dotyczących 
zapasów drewna na pniu konieczne jest zastosowanie 
wskaźników pozwalających na przeliczenie tych wiel-
kości na faktyczne pozyskanie drewna okrągłego. Przy 
pominięciu tego etapu punktem wejścia dla modelu są 
dane dotyczące wielkości pozyskanego drewna okrągłe-
go. Podobnie przyjęty sposób obliczeń może odzwier-
ciedlać procesy produkcyjne, wykorzystując w tym celu 
wskaźniki alokacji drewna między różne jego przemy-
słowe zastosowania (informacją wejściową jest wtedy 
pozyskanie drewna okrągłego) lub je pomijać (danymi 
wejściowymi jest w tym przypadku wolumen produkcji 
poszczególnych produktów drzewnych).

Produkty drzewne jako rezerwuar węgla nie są jed-
norodną grupą, można je zatem podzielić np. według 
długości cyklu życia. Przykładowo zasoby węgla wy-
różniające się na tle innych stanowią produkty na skła-
dowiskach odpadów. Na nowoczesnych składowiskach 

4 Przykłady zastosowania metod zasobowych: Pingoud i  in., 
2001; Hashimoto i Moriguchi, 2004.

5 Przykłady zastosowania metod przepływowych: Skog i Ni-
cholson, 1998; Marland i in., 2010; Werner i in. 2010; IPCC, 2013 
– Tier 2.

duża ich część nie ulega rozkładowi, możliwe są na-
tomiast emisje innych niż CO2 gazów cieplarnianych 
(CH4). Długość cyklu życia i  stopę recyklingu uzna-
je  się za czynniki mające największy wpływ na wiel-
kość rezerwuaru węgla w  produktach drzewnych 
(Brunet-Navarro i  in., 2017). W przypadku recyklingu 
może on w ogóle nie być ujmowany (w bardzo uprosz-
czonych modelach) lub też może być uwzględniony 
na kilka sposobów: produkty z  recyklingu stanowić 
mogą napływ do rezerwuaru, stopa recyklingu może 
być określona również jako frakcja wyrobów wycofa-
nych z użycia lub frakcja określona przy użyciu łańcu-
chów kaskadowego przetwarzania drewna (co pozwala 
wziąć pod uwagę limity powtórnego wykorzystania 
określonych materiałów). Pomimo większej złożono-
ści takiego rozwiązania zaleca się używanie łańcuchów 
kaskadowych, gdyż zastosowanie nieskończonych pętli 
recyklingowych skutkuje znaczącym przeszacowaniem 
zawartości węgla w  produktach drzewnych (Brunet-
-Navarro i  in., 2018). Z  kolei Jasinevičius i  in. (2015) 
wskazują, że pomięcie w modelu takich czynników jak 
recykling, substytucja materiałowa lub dekompozycja 
drewna na składowiskach odpadów jest dużym uprosz-
czeniem i może znacząco wpłynąć na uzyskiwane wyni-
ki. Należy jednak zauważyć, że postulat dotyczący roz-
kładu drewna jest szczególnie trudny do zrealizowania 
z  uwagi na niedostateczną wiedzę na temat zasobów 
drewna na składowiskach odpadów i tempa ich utlenia-
nia, zależnego m.in. od rodzaju składowiska.

Na ostateczną szacowaną wielkość zasobów węgla 
może w dużym stopniu wpływać również wybór funkcji 
używanej do określenia w produktach drzewnych reten-
cji węgla w czasie, np. o rozkładzie liniowym, logistycz-
nym, normalnym, gamma bądź wykładniczym (w tym 
funkcji rozpadu pierwszego rzędu first order decay – 
FOD). Ponadto w  odniesieniu do pochłaniania węgla 
można przyjąć, że dla danego rodzaju produktu bada-
ny jest ogółem jeden zasób (w  tym przypadku zmiany 
w zasobach węgla są proporcjonalne do wielkości tego 
zasobu, co oznacza, że w pierwszym roku szybkość jego 
zmniejszania się jest największa) lub też można osobno 
traktować zasoby wyrobów wyprodukowane w poszcze-
gólnych latach (wtedy kluczową zmienną przy oszaco-
wywaniu zmian zasobów węgla jest wiek produktów 
w rezerwuarze; stopa zużycia będzie się różnić w zależ-
ności od tego, ile czasu minęło od wytworzenia produk-
tu, przy czym najwyższą wartość będzie ona przyjmować 
dla oczekiwanej długości życia produktu).
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Wytyczne dla raportowania w  ramach protokołu 
z  Kioto, w  tym rekomendowane sposoby szacowania 
węgla zawartego w  produktach drzewnych, opracowy-
wane są przez Międzyrządowy Panel do spraw Zmian 
Klimatu (IPCC). W  ramach pierwszego okresu roz-
liczeniowego dla Protokołu z  Kioto (lata 2008–2012) 
produkty drzewne nie były ujmowane w  rachunkach 
emisji i pochłaniania węgla (zakładano ich natychmia-
stowe utlenienie). Mogły one zostać uwzględnione, je-
śli dane państwo wykazałoby i  udokumentowało, że 
długookresowe zasoby węgla zakumulowanego w  tych 
produktach zwiększają się. Szczegółowe rekomendacje 
metodologiczne znalazły się w  Przewodniku dobrych 
praktyk dla sektora LULUCF z 2003 roku (IPCC, 2003), 
Przewodniku IPCC dotyczącym tworzenia narodowych 
inwentaryzacji gazów cieplarnianych z  2006 r. (IPCC, 
2006) oraz w  dodatku metodologicznym z  2013 roku 
(IPCC, 2013), gdzie zaproponowano trzy poziomy 
(tiers) szacowania zasobów węgla. Pierwszy poziom 
(Tier 1) zakłada domyślnie wspomniane wyżej natych-
miastowe utlenienie węgla z  produktów drzewnych. 
W ramach poziomu 2 (Tier 2) zaproponowano wymie-
nioną wcześniej metodę rozpadu pierwszego rzędu, 
ukierunkowaną na określenie zmian w zasobach węgla; 
jest ona wariantem metody analizy długości cyklu ży-
cia w ramach metod przepływów. Poziom 3 (Tier 3) do-
puszcza modyfikację tej metody i wypracowanie zasad 
krajowych na podstawie dostępnych danych – mogą 
to być metody przepływowe lub kombinacja metod 
przepływowych i  zasobowych. Przewodnik nie prze-
sądza, które z  podejść (zasobowe, produkcyjne, opar-
te na przepływach) ma być zastosowane do obliczeń, 
zostawiając wybór państwu dokonującemu rozliczeń. 
W  drugim okresie rozliczeniowym (lata 2013–2020) 
wprowadzono obowiązek raportowania zmian w  za-
sobach węgla w  produktach drzewnych oraz dopre-
cyzowano i  rozwinięto metodologię szacowania wę-
gla (IPCC, 2013). Dla szacowania węgla w  sektorze 
LULUCF przyjęto podejście produkcyjne, a domyślnym 
poziomem dla produktów drzewnych jest poziom 2 
(metoda rozpadu pierwszego rzędu)6. 

6 Wyjątkiem są produkty powstałe z  drewna z  wylesień 
i drewno na cele energetyczne (rozliczane metodą natychmiasto-
wego utlenienia węgla) oraz produkty na składowiskach odpadów 
(natychmiastowe utlenienie w ramach LULUCF, emisje ze składo-
wisk rozliczane są w ramach sekcji dotyczącej odpadów). 

PODSUMOWANIE

Podwyższenie globalnej temperatury skutkuje nie tylko 
niekorzystnymi zmianami klimatu, ale również zmia-
nami w  powiązanych systemach biologicznych, zaso-
bów wodnych i  ludzkich (Kundzewicz, 2012). Wpływ 
poszczególnych wyrobów na środowisko staje się coraz 
istotniejszy, szczególnie w kontekście zrównoważonego 
rozwoju społeczeństw (Bergman i in., 2014). 

Na wielkość rezerwuaru węgla w produktach drzew-
nych wpływa wiele czynników. Możliwości absorpcji 
CO2 można zwiększyć przede wszystkim przez odpo-
wiednie prowadzenie gospodarki leśnej. Na etapie po-
zyskania drewna i jego przerobu przemysłowego istotne 
jest z  kolei ograniczanie ilości odpadów i  wydłużanie 
łańcuchów kaskadowego zużycia drewna, szczególnie 
dla wyrobów o  dłuższym cyklu życia. Duże znaczenie 
ma także stosowanie w  praktyce gospodarczej priory-
tetu przemysłowego zagospodarowania drewna i  wy-
korzystanie na cele energetyczne jedynie drewna nie-
pełnowartościowego i  niskiej jakości. Takie podejście 
powinno być wspierane budowaniem świadomości 
przedsiębiorców i  konsumentów dotyczącej zalet oraz 
korzyści stosowania drewna w produktach drzewnych.

Przegląd literatury i materiałów źródłowych poświę-
conych akumulacji węgla w produktach drzewnych po-
zwala stwierdzić, że największym wyzwaniem przy sza-
cowaniu jego zasobów jest wspomniany wcześniej brak 
szczegółowych i  wiarygodnych danych dotyczących 
poszczególnych podzasobów lub przepływów. Liczne 
modele i metody szacowania zasobów węgla i ich zmian 
tworzone są jednak z  myślą o  zachowaniu względnej 
prostoty użytkowania, przy jednoczesnym jak najwier-
niejszym odwzorowaniu rzeczywistego obiegu węgla. 
Nadal prowadzone są intensywne badania mające na 
celu weryfikację istotności przyjmowanych założeń dla 
ostatecznych wyników. Szczególnie istotne są działania 
IPCC zmierzające do wypracowania zunifikowanych 
metod prowadzenia rachunków pochłaniania i  emisji 
węgla w  produktach drzewnych, umożliwiających do-
konywanie porównań międzynarodowych. Z  kolei dla 
kompleksowej oceny wpływu produktów drzewnych 
na zasoby węgla rekomenduje się zastosowanie wielo-
płaszczyznowego podejścia, integrującego różne meto-
dy i perspektywy (np. uwzględniającego punkt widzenia 
sektora leśnego, przemysłów opartych na drewnie i kon-
sumentów – Knauf, 2015).
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PODZIĘKOWANIA

W  artykule wykorzystano wyniki badań przeprowa-
dzonych w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu 
w ramach pracy pt. „Akumulacja węgla w materiałach 
drzewnych w Polsce”, finansowanej ze środków na utrzy-
manie potencjału badawczego Instytutu (www.itd.po-
znan.pl). Instytucją finansującą było Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.
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APPROACHES TO, AND METHODS AND ASSUMPTIONS OF, EMBODIED CARBON 
ACCOUNTING IN HARVESTED WOOD PRODUCTS

Abstract. Carbon accumulation in Harvested Wood Products (HWP) is a vital part of LULUCF’s (Land Use, Land 
Use Change and Forestry) carbon cycle. The purpose of this paper is to present the current state of art regard-
ing carbon pool of Harvested Wood Products and to compare different approaches to, and methods of, car-
bon accounting. To achieve this objective, a narrative review of Polish and foreign literature was performed, 
encompassing journal papers, thematic reports and working papers. Main approaches to, and methods of, 
carbon accounting were characterized and compared, and vital differences in the models’ assumptions were 
identified. The selection of the adequate method together with related assumptions depends on the objec-
tive of research and on data availability, reliability and granularity. The lack of detailed and reliable data is the 
biggest problem in HWP carbon stock assessment. 
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WSTĘP

Środowisko wiejskie ma wiele korzystnych cech sprzy-
jających rozwojowi przedsiębiorczości; są tam duże 
zasoby taniej siły roboczej, tańsze tereny odpowiednie 
do prowadzenia działalności gospodarczej (Kłodziński, 
1999). Tradycyjnie wieś kojarzona jest głównie z rolnic-
twem i pracą jej mieszkańców w gospodarstwie rolnym. 
Obszary wiejskie postrzegane są jako miejsca wytwarza-
nia produktów żywnościowych, jednak coraz częściej 
występuje tu także przedsiębiorczość o charakterze po-
zarolniczym (Uglis, 2007; Żołądkiewicz, 2015). 

Działalność pozarolnicza jest podstawowym na-
rzędziem realizacji idei wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich, która odnosi się przede wszystkim 
do niezawodowych korzyści z  rolnictwa, czyli świad-
czenia innych usług niż wyłącznie produkcja żywności 
(Davis i  Pearce, 2001; Mickiewicz i  Mickiewicz, 2016; 
Prus, 2001; 2018).

Rolnictwo w wielu innych krajach UE odgrywa coraz 
mniejszą rolę w dostarczaniu ludności wiejskiej zarów-
no pracy, jak i  dochodów, będąc jednak nadal bardzo 
ważnym składnikiem gospodarki wiejskiej (Kłodziński, 
2014). W  wielu państwach członkowskich wciąż do-
minują małe gospodarstwa rodzinne prowadzące dzia-
łalność rolniczą. Sama działalność rolnicza to jednak 
często zbyt mało, aby zapewnić sobie zatrudnienie i wy-
soki poziom życia. Część gospodarstw rolnych, które nie 

Małgorzata Bogusz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poland

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA 
W WYBRANYCH KRAJACH UE – STUDIUM PRZYPADKU

Abstrakt. Istotnym sposobem rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców wsi jest odejście od monofunk-
cyjnego rozwoju obszarów wiejskich i przejście do dywersyfikacji gospodarstw rolnych w kierunku podej-
mowania oraz rozwijania działalności pozarolniczej. W ten sposób rolnicy mogą zapewnić sobie dodatkowe 
źródło zarobkowania i zwiększyć dochodowość swoich gospodarstw, przy jednoczesnym zachowaniu dzia-
łalności rolniczej. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, czyli odejście od rolnictwa jako 
jedynej funkcji tych terenów, w wielu przypadkach umożliwiła utrzymanie podstawowej formy działalności, 
jaką jest rolnictwo, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się dużym rozdrobnieniem agrarnym. Celem 
opracowania jest przedstawienie działalności pozarolniczej w wybranych krajach Unii Europejskiej w formie 
studiów przypadku, jako przykładów dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację dla mieszkańców ob-
szarów wiejskich w Polsce chcących prowadzić działalność pozarolniczą. Ukazują one sposoby prowadzenia 
działalności pozarolniczej przy jednoczesnym zachowaniu w gospodarstwach produkcji rolniczej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość pozarolnicza, wielofunkcyjność, kraje UE, studium przypadku 
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mogą sprostać rosnącej konkurencji, ulega likwidacji, 
a ich właściciele znajdują inne źródła dochodów. Dzieje 
się tak szczególnie na obszarach, gdzie funkcjonowa-
ło wiele mało wydajnych gospodarstw (Satoła, 2013). 
Coraz większą uwagę przywiązuje się tam do rozwoju 
działalności pozarolniczej, która umożliwia pełniejsze 
wykorzystanie zasobów pracy oraz aktywizuje miesz-
kańców wsi (Uglis, 2004; Nowakowska, 2015). Zdaniem 
Sieczko i Parzonko (2017) oraz Wojcieszak (2016) roz-
wój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich może 
przyczynić się do rozwoju funkcji pozarolniczych i wy-
korzystywania możliwości związanych z dostępnymi za-
sobami ludzkimi. Jest to zgodne z priorytetami aktual-
nej polityki rozwoju wsi w UE, gdzie dominuje przede 
wszystkim promocja konkurencyjnego, wielofunkcyj-
nego sektora rolniczego oraz wspieranie alternatywnych 
źródeł przychodów na obszarach wiejskich, związanych 
z  działalnością m.in. turystyczną, rzemieślniczą, usłu-
gową (Krakowiak-Bal, 2009). Celem opracowania jest 
przedstawienie działalności pozarolniczej w wybranych 
krajach Unii Europejskiej w formie studiów przypadku, 
jako przykładów dobrych praktyk, które mogą stanowić 
inspirację dla mieszkańców obszarów wiejskich w Pol-
sce chcących prowadzić działalność pozarolniczą. 

MATERIAŁY I METODY

Realizacja przyjętego celu badań wymagała zastosowa-
nia odpowiednich metod i technik badawczych. W pra-
cy przeprowadzono badania na dwóch płaszczyznach, 
do których zaliczono studia literaturowe oraz badania 
empiryczne. Pierwszy nurt badań koncentrował się na 
analizie literatury przedmiotu z  dziedziny ekonomii, 
przedsiębiorczości oraz wielofunkcyjnego rozwoju ob-
szarów wiejskich i stał się podstawą do wyboru obiektów 
w części empirycznej. Drugi dotyczył badań przeprowa-
dzonych w gospodarstwach na terenie wybranych kra-
jów UE, takich jak Niemcy, Bułgaria i Hiszpania. Bada-
nia przeprowadzono w 2016 roku w ramach projektu pt. 
Birth of Ideas, będącego częścią Programu Erasmus+1. 

Podstawowe źródło danych wykorzystane w  pracy 
stanowiły informacje zebrane metodą wywiadu standa-
ryzowanego, z  zastosowaniem kwestionariusza, który 
zawiera zestaw pytań sformułowanych przez badacza 
i  wskazujących na poszukiwanie przez niego informa-
cji (Stachak i Woźniak, 1984). Metodą badawczą, która 

1 Birth of ideas, Erasmus +, 2015 A1-ES01-KA204-015658.

posłużyła do opisu gospodarstw, było case study, czyli 
streszczenie lub synteza opisujące sytuację lub wydarze-
nia, które miały miejsce w rzeczywistości, w połączeniu 
z przeprowadzonymi badaniami i  analizami oraz z  ze-
branymi danymi (Akademia..., 2010). 

STUDIA PRZYPADKÓW

W  środowiskach na obszarach wiejskich przedsiębior-
czość rozumiana jest jako aktywność służąca poszu-
kiwaniu dodatkowych źródeł dochodu w  powiąza-
niu z pracą na roli bądź też jako uruchamianie innych 
działań niezwiązanych z  rolnictwem. Zawsze jednak 
w przedsiębiorczości chodzi o dodatkowy dochód (Ta-
bor, 2010; Bogusz i  Paluch, 2011). Wzrost dochodów 
ludności wiejskiej będzie jednak możliwy dopiero wów-
czas, gdy obok produkcji rolniczej będzie prowadzona 
różnego rodzaju działalność pozarolnicza. Umożliwi to 
uzyskanie dodatkowych dochodów, przyczyniając się 
do wykorzystania nadwyżek siły roboczej bez koniecz-
ności podejmowania pracy poza gospodarstwem (Uglis, 
2007). 
Pierwsze z  analizowanych gospodarstw jest położone 
w Egglham w Bawarii, w regionie Rottal-Inn w Niem-
czech. W  pobliżu przebiegają ścieżki spacerowe i  ro-
werowe. Gospodarstwo rozpoczęło swoją działalność 
w 2009 roku. Na początku właściciel poszukiwał moż-
liwości utrzymania się z  pracy na roli na niewielkim 
areale. Razem z żoną poszukiwali nisz rynkowych, które 
mogliby wykorzystać. Ze względu na korzystne warun-
ki środowiskowe postanowili wdrażać rolnictwo ekolo-
giczne. Celem gospodarza była holistyczna koncepcja 
Rolnictwo – Natura – Dzikie Życie – Człowiek. Chciał 
zaangażować w ten pomysł również klientów, aby stwo-
rzyć sieć. Obecnie wprowadza chów na zamówienie 
i pracuje nad połączeniem tej idei z biznesem. W pro-
dukcji zwierzęcej na zlecenie wykorzystuje się stare 
rasy zwierząt hodowlanych przy udziale zamawiającego 
klienta, który uczestniczy w chowie. Ten projekt chowu 
ekologicznego jest realizowany we współpracy z dwoma 
małymi gospodarstwami ekologicznymi i  lokalną rzeź-
nią, która oferuje indywidualny rozbiór mięsa oraz jego 
przetworzenie zgodnie z życzeniem klienta.

Rodzaje prowadzonej działalności obejmują: 
• hodowlę świń, cieląt oraz jagniąt na zlecenie wraz 

z doradztwem w całym procesie – od tuczu po rzeźnię
• sprzedaż suszonego na powietrzu bekonu ze świń 

z Turpolje
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• agroturystykę bazującą na idei „Mistgabel gegen 
burnout – Widły zamiast wypalania”, „Einmal selber 
Bauer sein – Rolnikiem jest się raz w życiu”, a także 
na poznawaniu idei rolnictwa ekologicznego oraz tu-
rystyki wiejskiej

• restaurację Brotzeit-Station oferującą własne produk-
ty, takie jak wieprzowina, ekologiczne piwo i  wino

• kursy gry na pianinie i  malowanie (Sztuka na 
Hausberghof).

Prezentowane działalności pokazują, że można z po-
wodzeniem prowadzić takie formy pozarolnicze przy 
jednoczesnym zachowaniu głównego nurtu, jakim jest 
działalność rolnicza. 

Gospodarz jest przekonany, że rolnictwo ekologiczne 
ma przyszłość, niemniej jednak każdy rolnik będzie mu-
siał zbliżyć się do konsumenta lub powrócić do tej idei, 
a klient bardziej świadomie i z większym zaangażowa-
niem uczestniczyć w procesie produkcji. 

Przedsiębiorca chciałby osiągnąć niezależność ceno-
wą na rynku. Planuje udowodnić, że rolnictwo ekolo-
giczne niesie ze sobą dużo wartości dodanych, a  także 
pokazać innym rolnikom, że model ten może świetnie 
funkcjonować. Większość pomysłów i  koncepcji wła-
ściciela jest oparta na myśleniu lateralnym, a wdrożenie 
z sukcesem – na wierze we własną pracę. Gospodarz nie 
lubi „przepychać się” w tłumie ani konkurować z wiel-
kimi firmami. Możliwości rozwoju upatruje w szukaniu 
nisz rynkowych. 

Należy podkreślić, iż preferuje współpracę z innymi 
gospodarstwami w  celu uzupełniania wspólnej oferty. 
Razem, a jednak niezależnie, to dewiza realizacji projek-
tu, który rozwija w swoim gospodarstwie. 

Drugi przykład to „dzika farma” we wschodnich Ro-
dopach w  Bułgarii. Gospodarze rozpoczęli działalność 
w 1994 roku od 5–6 kóz i owiec. W 1996 roku sprzedali 
mieszkanie w Plovdiv, a za uzyskane pieniądze zakupi-
li 16 krów. Obecnie mają stado liczące ponad 500 krów 
i  byków z  lokalnych ras rodzimych, bydło krótkorogie 
z Rodopów i bułgarskie szare bydło, które przez cały rok 
jest przetrzymywane w systemie wolno pastwiskowym. 
Oprócz stada bydła z  trzech obór i  20 ha ekologicz-
nych certyfikowanych pastwisk w okolicy (własnych lub 
dzierżawionych) gospodarze mają także 50 uli, z których 
pozyskują certyfikowany ekologicznie miód, a także 20 
owiec Karakachan, których mleko i mięso wykorzysty-
wane jest na potrzeby własne oraz gości. W gospodar-
stwie są też utrzymywane cztery konie pod wierzch. 

Gospodarze mają ponadto sporych rozmiarów ogród, 
w  którym uprawiają arbuzy i  melony, a  także sałatę, 
paprykę i bakłażany, soczewicę, groch oraz ciecierzycę. 
Cała produkcja jest wykorzystywana na własne potrzeby 
i dla gości.

Właściciele w  ramach działalności pozarolniczej 
stworzyli kompleks domów gościnnych. Powołali też 
fundację o nazwie „Zrównoważone rolnictwo”. Odnosi 
się ona do znanego 50 lat temu życia na wsi, w  szcze-
gólności na terenie wschodnich Rodopów, gdzie typowy 
jest mozaikowy krajobraz, tworzony przez wolny wypas 
bydła i koni. Filozofia rodziny opiera się na zracjonalizo-
wanej gospodarce, a nie jedynie na eksploatacji posiada-
nych zasobów. Początkowo prowadzili gospodarstwo sa-
modzielnie, bazując na swojej wiedzy i umiejętnościach, 
a jednocześnie podejmując wszelkie ryzyko i odpowie-
dzialność. Później gospodarze zaangażowali w tę działal-
ność również swoje dzieci, a dopiero po kilku latach za-
trudnili kilku pracowników. Ich model biznesowy może 
przekonać każdego, kto ma odpowiednią motywację do 
realizacji marzeń.

W  dziedzinie agroturystyki gospodarze proponu-
ją szeroki zakres usług. Oprócz bazy noclegowej, która 
składa się z  sześciu pokoi, proponują m. in.: poznanie 
jednej z  najstarszych technologii produkcji produktów 
ekologicznych; jazdę konną dla początkujących i  za-
awanasowanych jeźdźców; pracę na terenie obszarów 
wiejskich; przygodę w  lesie, identyfikację roju i  po-
szukiwanie miodu; poszukiwanie minerałów, kamieni 
i  skamieniałości; ornitologiczną przygodę w  Ośrodku 
Ochrony Ptaków „Wschodnie Rodopy” czy też panora-
miczny spływ łodzią przez tamy Ivaylovgrad. 

Należy podkreślić, iż „Dzika Farma” powstała dzięki 
wsparciu bułgarskiego i holenderskiego projektu „New 
Thracian Gold”. Młodzi rolnicy mogą stać się przykła-
dem wpływu trzech elementów tego programu: rozwo-
ju ekoturystyki, wytwarzania produktów ekologicznych 
i powiększania populacji bydła lokalnych ras.

Trzecie analizowane gospodarstwo to Campiña de 
Jerez w prowincji Jerez w Hiszpanii, która charakteryzu-
je się rolniczym krajobrazem, w szczególności licznymi 
winnicami. Na tym terenie znajduje się Ranczo Corte-
sano (Courtier Ranch) – rodzinna spółdzielnia, która 
po zmianie profilu prowadzi pokazowe gospodarstwo 
pszczelarskie wraz z  ekologiczną produkcją wyrobów 
pszczelarskich. Promocja żywności ekologicznej, o pod-
wyższonych walorach odżywczo-smakowych, jest kolej-
ną koncepcją, którą wprowadzają w  życie. Pomysł ten 
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realizowany jest przez prowadzenie własnej restauracji. 
Ranczo Cortesano to biznes rodzinny, który rozwija się 
dzięki następującym działaniom:
• produkcji w sektorze pszczelarskim – w różnych for-

mach produktów, takich jak: miody, pyłek pszczeli, 
wosk, propolis, mleczko pszczele

• ekologicznej produkcji owoców i warzyw
• działalności turystyczno-gastronomicznej. 

Ranczo jest punktem docelowym wielu wycieczek 
zorientowanych na edukację środowiskową. Podczas 
zajęć uczula się turystów na istotność rolnictwa ekolo-
gicznego oraz daje szansę odkrycia świata pszczelarstwa. 
Głównymi odbiorcami oferty są szkoły, stowarzyszenia 
oraz rodzice z  dziećmi. Ponadto ranczo od kilku lat 
oferuje usługi związane z  wyżywieniem, umożliwiając 
dłuższe wizyty w  gospodarstwie. W  ten sposób wyko-
rzystuje produkty z własnego gospodarstwa do promocji 
zrównoważonej diety opartej na ekologii.

Należy podkreślić, że jest to biznes rodzinny. Różne 
wykształcenie członków rodziny, którzy założyli Ran-
czo Cortesano, oraz ich doświadczenia są niewątpliwie 
wielką zaletą. Natomiast ciągłe inwestowanie pokazuje 
zdolność do podejmowania ryzyka i determinację pra-
cowników firmy. Rozwój inwestycji, które przynoszą 
udogodnienia i nowe możliwości oferowanych usług, są 
symptomem zmiany. Co więcej, Ranczo Cortesano jest 
jedną z  pionierskich firm pod względem oferty tury-
stycznej związanej z pszczelarstwem. Należy podkreślić, 
że zawsze proszą oni swoich klientów o opinię i wyko-
rzystują otrzymane informacje zwrotne. Ponadto firma 
współpracuje z innymi firmami i instytucjami. Rozwój, 
aktywność i uwaga, którą poświęcają klientom w swoim 
ekologicznym sklepie, potwierdzają zdolności komuni-
kacyjne i merchandisingowe2.

Właściciele zaobserwowali wagę edukacji środowi-
skowej podczas wizyt gości w  ich gospodarstwie. Co 
więcej, połączyli ideę głównego nurtu Slow Foodu z rol-
nictwem ekologicznym. Poza tym od kilku lat promują 
ideę połączenia wsi z miastem (w sensie koegzystencji). 

2 Termin „merchandising” wywodzi się z angielskich słów – 
merchandise – towar, dobra przeznaczone na sprzedaż oraz mer-
chant – kupiec, handlowiec, jak również z języka łacińskiego od 
czasownika mercari – handlować. Z  uwagi na brak rodzimego 
odpowiednika pojęcie to na dobre zagościło w  języku polskim. 
Merchandising rozumiany szeroko utożsamiany jest z komplek-
sem działań marketingowych realizowanych przez firmy handlo-
we (Matysik-Pejas, 2013). 

Można zauważyć kreowanie wielu nowych działalności, 
szczególnie tych, które wynikają z  interpretacji pszcze-
larstwa. Firma współpracuje ze szkołami, a w ostatnich 
latach podjęła współpracę również z  ludźmi w  pode-
szłym wieku. Wszystkie działania zmieniające pszcze-
larstwo w sposób spędzania wolnego czasu i aktywności 
turystyczne są innowacyjne. Firma jest pionierem na 
rynku w Hiszpanii, który oferuje różne usługi edukacyj-
ne oraz komercyjne w zakresie pszczelarstwa. 

PODSUMOWANIE

Działalność pozarolnicza, która wpisuje się w koncepcję 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, to jeden 
z  podstawowych warunków, który przyczynia się do 
ożywienia tych obszarów. Z całą pewnością dla rolników 
jest to główny czynnik, który powoduje wygenerowanie 
dodatkowych dochodów, kompensujących niedosta-
teczne wpływy pieniężne z produkcji rolniczej. 

W  świetle przedstawionych studiów przypadków 
można stwierdzić, iż pozarolnicza działalność stano-
wi ważny element funkcjonowania gospodarstw rol-
nych w krajach UE, zwłaszcza tych o niewielkim areale, 
chcących utrzymać produkcję rolniczą. Okazuje się, że 
bez względu na kraj popularna staje się produkcja eko-
logiczna, zarówno roślinna, jak i  zwierzęca, połączona 
często z  wynajmem pokoi dla turystów, działalnością 
żywieniową oraz edukacją gości, którzy przyjeżdżają na 
wypoczynek. 

Podsumowując, wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich od wielu lat jest realizowany w  krajach Unii 
Europejskiej, a opisane przykłady mogą stanowić dobrą 
praktykę i być inspiracją dla rolników z Polski, gdzie wa-
runki przyrodniczo-kulturowe oraz częste rozdrobnienie 
agrarne sprzyjają rozwojowi działalności pozarolniczej.

LITERATURA

Akademia partnerstwa (2010). Studium przypadku – po-
radnik. Studia przypadku współpracy partnerskiej jako 
instrument zmian. Pobrano 15 maja 2012 z: http://www.
akademiapartnerstwa.pl/pl/publikacje 

Bogusz, M., Paluch, Ł. (2011). Ocena wykorzystania funduszy 
UE w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
województwa małopolskiego. Rocz. Nauk. SERiA, I, 38.

Davis, J., Pearce, D. (2001). The Non-Agricultural Rural Sector 
in Central and Eastern Europe. Natural Resources Institu-
te, Report no. 2630 (s. 1–23).

http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00023
http://www.akademiapartnerstwa.pl/pl/publikacje
http://www.akademiapartnerstwa.pl/pl/publikacje


123

Bogusz, M. (2018). Przedsiębiorczość pozarolnicza w wybranych krajach UE – studium przypadku. Intercathedra 2(35), 119–123.  
http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00023

Kłodziński, M. (1999). Rozwój przedsiębiorczości na terenach 
wiejskich. W: Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich 
(s. 25–34). Warszawa: IRWiR, PAN.

Kłodziński, M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi 
w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 
Wieś Roln., 1(162), 97–112. 

Krakowiak-Bal, A. (2009). Pozarolnicza działalność gospo-
darcza polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospo-
darstw z krajów UE (s. 209–2017). Warszawa: PAN. 

Matysik-Pejas, R. (2013). Działania merchandisingowe i  ich 
wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych. 
Pol. Eur. Fin. Market., 9(58), 340–350. 

Mickiewicz, A., Mickiewicz, B., (2016). Pozarolnicza działal-
ność gospodarcza na obszarach wiejskich w Polsce. Rocz. 
Nauk. SERiA, XVIII, 1, 180–185. 

Nowakowska, J. (2015). Działalność pozarolnicza a rozwój ob-
szarów wiejskich w Polsce i Europie – materiały dla dorad-
ców (s. 2–5). Kraków: Wyd. CDR. 

Prus, P. (2001). Przedsiębiorczość pozarolnicza czynnikiem 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. 
Nauk. SERiA, III(1), 118–122.

Prus, P. (2018). Farmers’ Opinions about the Prospects of 
Family Farming Development in Poland. Proceedings of 
the 2018 International Conference “Economic Science for 
Rural Development”, No 47, Jelgava, LLU ESAF, 9–11 May 
2018, 267–274.

Satoła, Ł. (2013). Skala ograniczania działalności gospodarstw 
rolniczych w Polsce. Episteme Czasop. Nauk.-Kultur., 18, 
I, 473–481.

Sieczko, A., Parzonko, A. J. (2017). Przedsiębiorczość pozarol-
nicza na obszarach wiejskich w województwie mazowiec-
kim. Zagad. Dor. Roln., 1, 45–56. 

Stachak, S., Woźniak, Z. (1984). Elementy metodologii nauk 
agroekonomicznych. Warszawa: PWN. 

Tabor, K. (2010). Przestrzeń doradztwa i przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsię-
biorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy roz-
woju (s. 125–141). Warszawa: SGGW.

Uglis, J. (2004). Determinanty podjęcia pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej przez rolników. Prace Kom. Nauk 
Roln. Biol. Ser. B, 57, 534–540.

Uglis, J. (2007). Wpływ działalności dodatkowej na funkcjo-
nowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych. Rocz. 
Nauk. SERiA, IX, 1–5. 

Wojcieszak, M. (2016). Instrumenty wsparcia przedsiębior-
czości na obszarach wiejskich w  ramach PROW 2014–
2020. W: R. Nowicki, J. Kosmaczewska, M. Barczak (red.), 
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – koncepcje, re-
alizacje, kierunki rozwoju (s. 121–134). Bydgoszcz: Wyd. 
WSG.

Żołądkiewicz, A. (2015). Przedsiębiorczość na obszarach wiej-
skich. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług, 116, 
233–241.

NON-AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP IN SELECTED EU COUNTRIES: A CASE STUDY

Abstract. An important way to develop the professional activity of rural residents is to shift away from mono-
functional rural development towards the diversification of agricultural holdings to initiate and develop non-
agricultural activities. For the farmers, this means accessing an additional source of income and increasing 
farming profitability while continuing their agricultural activities. In many cases, the concept of multifunc-
tional rural development – which assumes that agriculture should no longer be the only function of rural 
areas – has become a versatile solution for preserving the basic form of agriculture, especially in a highly 
fragmented agricultural landscape. The purpose of this paper is to present a case study on non-agricultural 
activities in selected European Union countries as examples of good practices that can be inspiring to the 
Polish rural population willing to engage in non-agricultural activities. The case studies show how to conduct 
non-agricultural activities while maintaining farm production.

Keywords: non-agricultural entrepreneurship, multifunctionality, EU countries, case study

http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00023




© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

INTERCATHEDRA
2(35), 2018, 125–133

http://www.up.poznan.pl/intercathedra/
pISSN 1640-3622
eISSN 2545-2045

http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00018
Accepted for print: 14.03.2018

dr Lidia Jabłońska-Porzuczek, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 
Poland, e-mail: jablonska-porzuczek@up.poznan.pl

WSTĘP

Nasilającym się w  czasie problemem demograficznym 
jest starzenie się społeczeństwa, spowodowane zarówno 
spadkiem liczby urodzeń, jak i  wydłużeniem przecięt-
nego trwania życia. Problemy te stały się ważnym wy-
zwaniem, przed którym stoi wiele krajów Unii Europej-
skiej. Spowolnienie rozwoju demograficznego prowadzi 
do daleko idących konsekwencji społecznych i  gospo-
darczych, weryfikujących dotychczasowe podejście 

zarówno do polityki społecznej, jak i przede wszystkim 
do polityki zatrudnienia i  polityki rodzinnej. Wzrost 
przeciętnej długości życia nie wpłynął na wydłużenie 
aktywności zawodowej, a wręcz odwrotnie – przez wie-
le lat występowała tendencja do wczesnej dezaktywiza-
cji. Przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństwa 
spowodowało wzrost zainteresowania jego ekonomicz-
nymi i społecznymi skutkami. Postrzegane jest jako za-
grożenie dla funkcjonowania systemów: zabezpieczenia 
społecznego, zdrowia, a  także finansów publicznych. 

Lidia Jabłońska-Porzuczek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH 
W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ

Abstrakt. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi większość krajów Unii Europejskiej, jest starze-
nie się społeczeństw, spowodowane spadkiem liczby urodzeń i wydłużeniem trwania życia. Spowolnienie 
rozwoju demograficznego przyczynia się do zmniejszenia zasobów pracy, czego odzwierciedleniem jest ob-
niżający się wskaźnik rotacji potencjalnych zasobów pracy. Zmiana struktury demograficznej społeczeństw 
stanowi zagrożenie dla finansów publicznych i gospodarek wielu krajów. Wzrost aktywności zawodowej osób 
starszych jest sposobem na sprostanie wyzwaniom, jakim są niekorzystne zmiany w zasobach czynnika ludz-
kiego. Celem publikacji jest omówienie zmian aktywności zawodowej osób starszych w latach 2006–2016 
w wybranych krajach Europy Wschodniej: w Bułgarii, Czechach, Polsce, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. 
W publikacji wykorzystano dane Eurostat i OECD. Analizę danych empirycznych przeprowadzano za pomocą 
miar statystyki opisowej, mierników demograficznych oraz mierników oceny sytuacji na rynku pracy. Z prze-
prowadzonej analizy wynika, że w latach 2006–2016 w badanych krajach stopniowo spadają stopy bezrobo-
cia i wzrastają wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 55–64 lat. Wśród analizowanych krajów na szczególną 
uwagę zasługuje Polska, w której wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 18 pkt. proc., a stopa bezrobocia obniży-
ła się o 4 pkt. proc. Wzrost aktywności zawodowej osób starszych ma związek z reformą systemu emerytalne-
go, a także z prowadzonymi działaniami aktywizującymi.

Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, osoby starsze, Europa Wschodnia
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Stanowi również zagrożenie dla innowacyjności i kon-
kurencyjności gospodarki. Ma to także wpływ na sytu-
ację materialną osób starszych. Procesy demograficzne 
zachodzące w wielu krajach wysokorozwiniętych i nie-
możność zabezpieczenia dochodów na starość ujawni-
ły kryzys państwa opiekuńczego. Problemy te stały się 
głównym przedmiotem wielu debat publicznych, zmie-
rzających do szukania optymalnych rozwiązań i korekty 
dotychczasowej polityki społecznej, a  w  szczególności 
polityki zatrudnienia, demografii i rodzinnej spowodo-
wanej starzeniem się społeczeństwa, zasobów pracy oraz 
zmniejszeniem populacji w wieku produkcyjnym.

Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w  za-
sobach pracy. Wobec tego ważnym problemem ba-
dawczym jest analiza aktywności zawodowej tej grupy, 
a przede wszystkim rozpoznanie czynników determinu-
jących. Celem publikacji jest omówienie zmian aktyw-
ności zawodowej osób starszych w  latach 2006–2016 
w wybranych krajach Europy Wschodniej, a mianowicie 
w  Polsce, Czechach, na Słowacji, w  Rumunii, Bułgarii 
i  na Węgrzech. Podjęto również próbę określenia naj-
ważniejszych czynników determinujących aktywność 
zawodową osób w wieku okołoemerytalnym.

MATERIAŁY I METODY

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji sta-
rości, ale na potrzeby artykułu przyjęto, podobnie jak 
w  strategii „Europa 2020”, że do grupy starszych zali-
czają się osoby między 55–64 rokiem życia (European 
Commission, 2010, s. 5).

Analizę sytuacji osób starszych na rynku pracy prze-
prowadzono w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Rumu-
nii, Bułgarii oraz na Węgrzech. Kraje te zostały wybrane 
ze względu na swoje położenie, podobieństwa gospodar-
cze oraz kulturowe, a także członkostwo w Unii Europej-
skiej. Zgodnie z podziałem stosowanym przez Wydział 
Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych kraje 
te należą do krajów Europy Wschodniej (Statistic Divi-
sion United Nations, 2018). Cztery z badanych krajów 
przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. (Polska, Wę-
gry, Czechy i Słowacja), natomiast Rumunia i Bułgaria 
zostały członkami Unii w 2007 r. 

W publikacji wykorzystano dane Eurostat i OECD. 
Analizę danych empirycznych przeprowadzano za po-
mocą miar statystyki opisowej. W artykule wykorzysta-
no również mierniki demograficzne (m.in. współczyn-
nik dzietności, wskaźnik zależności demograficznej, 

oczekiwaną długość życia, wskaźnik rotacji potencjalnych 
zasobów pracy) oraz mierniki oceny sytuacji na rynku 
pracy (m.in. wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia). 

SPOWOLNIENIE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO

Spowolnienie rozwoju demograficznego spowodowa-
ne jest wydłużeniem życia i  spadkiem liczby urodzeń. 
Zmiany demograficzne w  Europie wystąpiły w  latach 
80. XX wieku. Początkowo dotyczyły tylko krajów wy-
sokorozwiniętych, a w krajach Europy Wschodniej po-
jawiły się na początku lat 90. Procesy ludnościowe sta-
ły się ważnym problemem do rozwiązania. Pierwszym 
wyzwaniem, przed którymi stoją analizowane kraje, jest 
dzietność. Od kilkunastu lat w  Polsce, Czechach, Ru-
munii, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech wskaźnik dziet-
ności nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. 
W 2016 r. w krajach Unii Europejskiej średni wskaźnik 
wynosił 1,6 dziecka na kobietę w  wieku rozrodczym, 
a w 1970 r. 2,4. W 2006 r. we wszystkich analizowanych 
krajach wskaźnik dzietności był niższy od średniej unij-
nej. Natomiast w  2016 r. w  czterech badanych krajach 
– w Bułgarii (1,54), na Węgrzech (1,53), w Polsce (1,39) 
oraz na Słowacji (1,48) – był niższy, natomiast w dwóch 
– Czechach (1,63) i  Rumunii (1,64) – wyższy (rys. 1). 
Warto podkreślić, że w  latach 1960–1990 wśród bada-
nych krajów Słowacja i  Polska charakteryzowały się 
najwyższym wskaźnikiem dzietnościm, wynoszącym 
odpowiednio: Słowacja od 3,1 do 2,10 i Polska od 3,0 do 
2,00 (OECD, 2018). 

W latach 2006–2016 we wszystkich krajach objętych 
analizą odnotowano wzrost wskaźnika dzietności, przy 
czym największy wystąpił w  Czechach (o  21%), a  naj-
mniejszy w Bułgarii (o 7%) i w Polsce (o 9%). Na dziet-
ność wpływa wiele różnych czynników, wśród których 
najważniejsze to wykształcenie, religia, narodowość, 
miejsce zamieszkania, sytuacja na rynku pracy oraz 
polityka prorodzinna (Jabłońska-Porzuczek i  Łuczka, 
2016, s. 83). Na płodność wpływają również przemiany 
społeczno-kulturowe. Nie bez znaczenia są także rosną-
ce z wiekiem biologiczne problemy z płodnością.

Poprawa warunków życia, rozwój służby zdrowia, 
a  także zdrowy styl życia wpływa na wydłużanie prze-
ciętnego trwania życia. Przeciętny noworodek urodzo-
ny w  Unii Europejskiej w  2006 r. będzie żył 78,9 lat, 
a  w  2016 r. 81, przy czym występują znaczne różnice 
między przeciętnym dalszym trwaniem życia kobiet 
i mężczyzn (tab. 1). Noworodek płci żeńskiej urodzony 
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w 2006 r. będzie żył 82 lata, w 2016 r. 83,6, a płci męskiej 
odpowiednio 75,8 i  78,2. W  badanych krajach Europy 
Wschodniej najdłuższe życie prognozowano dla dzieci 
urodzonych w Czechach (kobiety 79,9–82,1, mężczyźni 
73,5–76,1), a  najkrótsze w  Bułgarii (kobiety 76,3–78,5, 
mężczyźni 69,2–71,3) i  Rumunii (kobiety 76,1–79,1, 
mężczyźni 69,0–71,7), przy czym w  zdrowiu znacznie 

krócej. Noworodek płci żeńskiej w  zdrowiu będzie żył 
54,6–71,9 lat, a płci męskiej 54,40–66,2 lat. Wśród ana-
lizowanych krajów najdłuższym życiem w zdrowiu od-
znaczali się mieszkańcy Bułgarii (kobiety 71,9–67,5, 
a mężczyźni 66,2–64,0).

Zmiana struktury ludności niekorzystnie wpływa na 
współczynnik obciążenia demograficznego. W  latach 
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Rys. 1. Współczynnik dzietności w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Tabela 1. Przeciętna oczekiwana długość życia i przeciętna długość życia w zdrowiu noworodka urodzonego w 2006 i 2016 r. 

Kraje

Oczekiwana długość życia Oczekiwana długość życia w zdrowiu 

kobieta mężczyzna kobieta mężczyzna

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016

UE(28) 82,0 83,6 75,8 78,2 – 64,2 – 63,5

Bułgaria 76,3 78,5 69,2 71,3 71,9 67,5 66,2 64,0

Czechy 79,9 82,1 73,5 76,1 59,9 64,0 57,9 62,7

Polska 79,7 82,0 70,9 73,9 62,9 64,6 58,4 61,3

Rumunia 76,1 79,1 69,0 71,7 – 59,0 – 59,8

Słowacja 78,4 80,7 70,4 73,8 54,6 57,0 54,5 56,4

Węgry 77,8 79,7 69,2 72,6 57,2 60,2 54,4 59,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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2006–2016 współczynnik zależności demograficznej 
w krajach UE wzrósł z 25,0% do 29,3% (tab. 2). Progno-
zuje się jego dalszy wzrost do 52,3% w 2080 r. 

W 2016 r. najwyższym poziomem wskaźnika obcią-
żenia demograficznego charakteryzowały się Bułgaria 
i Czechy, z kolei najniższy wystąpił na Słowacji i w Pol-
sce – w krajach, w których w 2080 r. będzie on najwyższy. 
W przyszłości oznacza to wzrost liczby ludności w wie-
ku poprodukcyjnym i  spadek w  wieku produkcyjnym. 
W  krajach, w  których obecnie występuje stosunkowo 
wysoka stopa urodzeń (np. wskaźnik dzietności w Cze-
chach w 2016 r. wynosi 1,63), prognozowany współczyn-
nik zależności demograficznej kształtuje się na niskim 
poziomie (Czechy w 2080 r. – 50,8). I odwrotnie, w kra-
jach o niskim poziomie urodzeń wskaźnik będzie wyż-
szy (np. w Polsce wskaźnik dzietności w 2016 r. wynosi 
1,39, a wskaźnik obciążenia demograficznego w 2080 r. 
aż 61,5).

Zmiana struktury demograficznej społeczeństwa 
ma swoje odzwierciedlenie w zmianie zasobów siły ro-
boczej. Zmniejszeniu ulegają potencjalne zasoby pra-
cy, ponieważ starsze roczniki nie są rekompensowane 
młodszymi rozpoczynającymi aktywność zawodową. 
Miernikiem umożliwiającym ocenę stopnia zastępowal-
ności populacji w  wieku okołoemerytalnym populacją 
napływającą do grupy produkcyjnej jest wskaźnik ro-
tacji potencjalnych zasobów pracy1 (Kowalewski i Maj-
dzińska, 2012, s. 75).

1 Wskaźnik rotacji potencjalnych zasobów pracy jest ilorazem 
liczby osób w wieku 15–24 lat przez liczbę osób w wieku 55–64 lat.

W 2006 r. Polska, Słowacja, Rumunia i Węgry cha-
rakteryzowały się liczebną przewagą populacji rozpo-
czynającej aktywność zawodową. Natomiast w  2016 r. 
we wszystkich badanych krajach liczba osób „wycho-
dzących” z rynku pracy przewyższała liczbę osób „wkra-
czających” na rynek pracy. W pierwszym badanym roku 
następowała zastępowalność zasobów pracy, a  najwyż-
szy współczynnik odnotowano w  Polsce i  na Słowacji 
(1,56 i 1,52) (rys. 2). 

Z kolei w 2016 r. we wszystkich analizowanych kra-
jach młodsze pokolenie nie zastąpiło starszego, przy 
czym najniższy współczynnik wystąpił w Bułgarii (0,7).

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Poprawa stanu zdrowia osób starszych powinna wpłynąć 
na wydłużenie aktywności zawodowej, jednakże tak się 
nie stało. „Sytuacja na rynku pracy państw Europy ostat-
niego trzydziestolecia była przyczyną podtrzymywania 
bodźców do wcześniejszej dezaktywacji zawodowej, 
co z  kolei wytworzyło i  utrwaliło społeczne oczekiwa-
nia do powielania takiego wzorca zaprzestania kariery 
profesjonalnej w  przyszłości” (Szukalski, 2011, s. 19). 
Wobec tego, aby zapobiec kurczeniu się zasobów pracy, 
należało podjąć starania zmierzające do wzrostu zatrud-
nienia osób starszych. Działania takie podejmowane 
są zarówno przez Unię Europejską, jak i  przez władze 
krajów członkowskich. Istotnym dokumentem unijnym 
zawierającym wytyczne odnoszące się m.in. do aktyw-
ności zawodowej osób starszych, była Strategia Lizboń-
ska. Wyznaczono w  niej cele dotyczące zatrudnienia 

Tabela 2. Wskaźnik obciążenia demograficznego w  latach 
2006–2080

  2006 2011 2016 2020 2050 2080

UE (28) 25,0 26,4 29,3 31,7 50,3 52,3

Bułgaria 25,3 27,0 31,1 30,2 57,7 56,4

Czechy 20,0 22,3 27,6 26,6 51,9 50,8

Polska 18,9 19,1 23,1 22,2 54,6 61,5

Rumunia 21,6 23,7 25,9 25,2 53,9 51,4

Słowacja 16,5 17,5 20,6 19,7 50,9 56,4

Węgry 22,9 24,4 27,2 26,5 48,9 51,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rys. 2. Wskaźnik rotacji potencjalnych zasobów pracy
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i jego jakości, wydajności pracy oraz spójności społecz-
nej, które powinny być zrealizowane przez kraje UE do 
2010 r. Do głównych celów zaliczono osiągnięcie 50% 
stopy zatrudnienia osób starszych (55–64 lat) (European 
Parliament, 2010, s. 35). Należy podkreślić, że w 2010 r. 
50% wskaźnik zatrudnienia osób starszych odnotowano 
jedynie w 10 krajach Wspólnoty (m.in. w Danii, Niem-
czech, Estonii, Irlandii, Holandii, Finlandii oraz Wielkiej 
Brytanii). W analizowanych krajach nie osiągnięto po-
stawionego celu, przy czym w 2010 r. najwyższy wskaź-
nik zatrudnienia osób starszych wystąpił w  Czechach 
i wynosił 46,5%. Strategia Lizbońska została zastąpiona 
nową strategią „Europa 2020”. Zawiera ona pięć głów-
nych celów, które mają być realizowane do 2020 r. Jed-
nym z  nich jest wzrost stopy zatrudnienia populacji 
w  wieku 20–64 lat z  69% do 75%. Wzrost wskaźnika 
może nastąpić przez podniesienie aktywności zawo-
dowej kobiet i osób starszych (European Commission, 
2010, s. 8). 

W  latach 2006–2016 w  krajach Unii Europejskiej 
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata wzrósł 

o 12 pkt. proc. (tab. 3). Z kolei w badanych krajach naj-
wyższym wskaźnikiem zatrudnienia charakteryzowały 
się Czechy (45,2–58,5%), a  najniższym Polska (28,1% 
w 2006) i Rumunia (42,8% w 2016). Jednocześnie w kra-
jach, w których w pierwszym badanym roku wskaźnik 
był najniższy, zaobserwować można jego najszybszy 
wzrost (Polska, Węgry i Słowacja). Na uwagę zasługuje 
Polska, w której wystąpił największy wzrost wskaźnika 
zatrudnienia (o  18 pkt. proc.) i  jednocześnie najwięk-
szy spadek stopy bezrobocia (o 4 pkt. proc.). W Polsce 
w ostatnich latach wprowadzono wiele kompleksowych 
rozwiązań służących zwiększeniu aktywności zawodo-
wej i społecznej osób starszych, m.in. „50 PLUS – Pro-
gram na rzecz zatrudnienia osób powyżej 50 roku ży-
cia”, „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększania 
aktywności zawodowej osób w  wieku 50+”. Przyczyny 
niskich wskaźników zatrudnienia osób starszych w po-
czątkowych latach badanego okresu są różne, ale istotny 
wpływ na to miały funkcjonujące dotychczas systemy 
emerytalne. W wielu krajach przeprowadzono ich refor-
my, polegające na likwidacji wcześniejszych emerytur 

Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia osób w wieku 55–64 lat (%)

Kraje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wskaźnik zatrudnienia

EU(28) 43,3 44,5 45,5 45,9 46,2 47,2 48,7 50,1 51,8 53,3 55,2

Bułgaria 39,6 42,6 46,0 46,1 44,9 44,6 45,7 47,4 50,0 53,0 54,5

Czechy 45,2 46,0 47,6 46,8 46,5 47,7 49,3 51,6 54,0 55,5 58,5

Polska 28,1 29,7 31,6 32,3 34,1 36,9 38,7 40,6 42,5 44,3 46,2

Rumunia 41,7 41,4 43,1 42,6 40,7 39,9 41,6 41,8 43,1 41,1 42,8

Słowacja 33,1 35,6 39,2 39,5 40,5 41,3 43,1 44,0 44,8 47,0 49,0

Węgry 33,2 32,2 30,9 31,9 33,6 35,3 36,1 37,9 41,7 45,3 49,8

Stopa bezrobocia

EU(28) 6,1 5,5 5,1 6,2 6,7 6,8 7,3 7,7 7,4 7,0 6,5

Bułgaria 7,9 6,8 5,5 6,3 9,0 8,8 10,4 12,4 11,7 8,7 7,3

Czechy 5,3 4,6 3,9 5,7 6,5 5,8 5,8 5,8 4,9 4,4 3,8

Polska 8,5 6,8 5,3 6,3 7,1 6,9 7,4 7,7 6,8 5,4 4,4

Rumunia 2,6 2,3 2,5 3,0 3,3 3,7 3,4 3,7 3,3 3,7 3,2

Słowacja 9,8 8,2 6,4 7,7 10,1 10,1 11,2 11,0 10,6 9,3 9,0

Węgry 4,0 4,4, 5,1 6,5 7,9 9,2 8,4 8,1 6,4 5,8 4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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i podniesieniu wieku emerytalnego. „Porównanie wieku 
emerytalnego w starych i nowych krajach UE wskazu-
je jednak, że docelowy wiek emerytalny w  państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, choć podwyższany, 
będzie w dalszym ciągu niższy od wieku emerytalnego 
obowiązującego w Europie Zachodniej” (Kłos, 2015, s. 
9). Podniesienie wieku emerytalnego przyczyniło się do 
wydłużenia okresu aktywności zawodowej. W  latach 
2006–2016 aktywność zawodowa przeciętnego miesz-
kańca Węgier wydłużyła się o 4,6 lata, Polski o 2,8 lata, 
Słowacji o 1,8 roku, Czech o 1,7 roku, Bułgarii o 1 rok 
i Rumuni o 0,7 roku (Eurostat, 2018b). Długość aktyw-
ności zawodowej oddziałuje na poziom świadczeń eme-
rytalnych. Stosunkowo szybkie wycofanie z rynku pracy 
może przyczynić się do uzyskania niskich świadczeń, 
a w konsekwencji życia w ubóstwie. W 2016 r. w krajach 
Unii Europejskiej wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym wśród osób w wieku 65–74 lat 
wynosił 16,8%. W badanych krajach najwyższy wskaź-
nik wystąpił w Bułgarii (40,8%) oraz Rumunii (29,0%), 
a  najniższy w  Czechach (8,8%) i  Słowacji (10,8%). 
W Polsce oraz na Węgrzech zaobserwowano wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem na poziomie 16,9% i 16,5% (Eu-
rostat, 2018h). Osoby starsze żyjące w ubóstwie często 
wracają na rynek pracy, podejmując wtórną aktywność 
zawodową. Należy jednak podkreślić, że na ubóstwo 
– oprócz uzyskiwanego dochodu – wpływają również 

inne czynniki, do których należy odległość od ośrodków 
miejskich, możliwości realizacji potrzeb i ich dostęp, stan 
zdrowia oraz charakter zatrudnienia (Kalinowski, 2015).

Sytuacja osób starszych na rynku pracy ulega popra-
wie, ale ich potencjał jest nadal mało wykorzystywany 
w zakresie uczestnictwa w gospodarce i  życiu społecz-
nym. Poziom niewykorzystania potencjału osób star-
szych można oszacować za pomocą wskaźnika aktywne-
go starzenia się (Active Ageing Index), który utworzono 
przez połączenie miar z czterech dziedzin: zatrudnienie, 
aktywność społeczna, niezależność, zdrowie i  bezpie-
czeństwo, zdolność do aktywnego starzenia się (United 
Nations, 2015, s. 12). W 2014 r. w krajach Unii Europej-
skiej poziom aktywności osób starszych był zróżnicowa-
ny. Kraje skandynawskie znalazły się na pierwszym miej-
scu w rankingu (Szwecja 44,9%, Dania 40,3%), a badane 
kraje Europy Wschodniej na końcu. Czechy (34,4%) 
zajęły 11 miejsce, a  Polska (28,1%) przedostatnie 27 
miejsce; lepszą pozycję miały Węgry (28,3%), Słowacja 
(28,5%), Rumunia (29,6%) i  Bułgaria (29,9%) (rys. 3).

Należy zwrócić uwagę na stosunkowo dużą róż-
nicę pomiędzy Szwecją a  krajami badanego regionu, 
wynoszącą odpowiednio: 10–17 pkt. proc. Tak znacz-
na różnica wynika z  wysokiego poziomu zatrudnienia 
osób starszych i  zdolności do aktywnego starzenia się 
w Szwecji. Badane kraje Europy Wschodniej w porów-
naniu do krajów skandynawskich charakteryzowały się 
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Rys. 3. Wskaźnik aktywnego starzenia się w 2014 r. 
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niskim poziomem zatrudnienia osób starszych, a także 
niewielkim udziałem osób starszych w kształceniu usta-
wicznym i życiu społecznym. 

W 2016 r. w Szwecji prawie 30% populacji w wieku 
25–64 lat brało udział w ustawicznym kształceniu, pod-
czas gdy w badanych krajach Europy Wschodniej było 
to 1,2% w Rumunii do 8,8% w Czechach (Bułgaria 2,2%, 
Węgry 6,6%, Polska 3,7%, Słowacja 2,9%) (Eurostat, 
2018g). W  krajach skandynawskich długość aktywno-
ści zawodowej wynosi około 40 lat, a w analizowanych 
krajach 28,7–35,6 lat. Ponadto w Szwecji żyje się dłużej. 
Noworodek płci żeńskiej urodzony w 2016 r. będzie żył 
84,1 roku, a  noworodek płci męskiej 80,6 roku (Euro-
stat, 2018e). Wynika to z  większej dbałości o  zdrowie, 
ale również lepszej edukacji prozdrowotnej. W niektó-
rych krajach promocja zdrowia ogranicza się do czyn-
ności podejmowanych przez opiekunów osób starszych, 
ewentualnie pielęgniarek i pracowników opieki społecz-
nej. Ochrona zdrowia i edukacja jest ważnym obszarem 
działań lokalnej społeczności, organizacji pozarządo-
wych, a także uniwersytetów trzeciego wieku. W bada-
nych krajach w ramach edukacji prozdrowotnej podej-
mowane są różne działania. Dla osób starszych w Polsce 
realizowana jest kampania „Supporting addicted resi-
dents in social assistance homes for improving therapy 
and rehabilitation”, a w Czechach „Effect of dance thera-
py on health status and quality of life of residents in care 
homes”, w ramach których rozpowszechniane są infor-
macje i prowadzone zajęcia dotyczące unikania zacho-
wań ryzykownych dla zdrowia (np. nadużywanie alko-
holu, uzależnienie od leków, rozwiązywanie problemów 
ze snem). Ponadto w Polsce w ramach promocji zdrowia 
psychicznego i  wsparcia zdolności poznawczych funk-
cjonuje program „Stop Alzheimer’s”, skierowany zarów-
no do osób starszych, jak i ich opiekunów. Funkcjonują 
również programy „Memory Clinic”, „EUNESE: Euro-
pean Network for Safety Among Elderly”. Obejmują one 
szczepienia, badania wzroku i słuchu, higienę jamy ust-
nej oraz rozpoznawanie chorób, np. demencji. W Cze-
chach realizowany jest program „Delicious Life”. Pro-
muje on zdrowe odżywianie, a także aktywność fizyczną 
osób starszych (Sowa-Kofta i in., 2017).

WNIOSKI

Przeprowadzona anliza sytuacji osób starszych na ryn-
kach pracy w  latach 2006–2016 w  analizowanych kra-
jach Europy Wschodniej skłania do kilku wniosków:

• dane demograficzne świadczą o  spowolnieniu roz-
woju demograficznego, któremu towarzyszą zmia-
ny w  strukturze wieku ludności, czego odzwiercie-
dleniem są wzrastające współczynniki obciążenia 
demograficznego

• następuje zmniejszenie potencjalnych zasobów pra-
cy, ponieważ starsze roczniki nie są rekompensowa-
ne młodszymi rozpoczynającymi aktywność zawo-
dową, czego dowodem jest zmniejszenie wskaźników 
rotacji potencjalnych zasobów pracy

• stopniowo obniżają się stopy bezrobocia osób w wie-
ku okołoemerytalnym, ale są one stosunkowo wy-
sokie w  porównaniu do młodszej populacji, przy 
niskim udziale osób starszych w  kształceniu usta-
wicznym (stopa bezrobocia osób w wieku 40–59 wy-
nosiła od 3,2% w Czechach do 8,1% w Słowacji)

• wzrastają wskaźniki zatrudnienia osób starszych, ale 
nadal są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi 
krajami (np. Szwecja w 2016 r. wskaźnik zatrudnie-
nia 75,5%)

• od kilku lat w badanych krajach prowadzone są dzia-
łania zmierzające do wzrostu aktywności zawodowej 
osób starszych, m.in. wprowadzono reformy emery-
talne, reformy rynku pracy oraz różne programy ak-
tywizujące, które przyczyniły się do wzrostu wskaź-
ników zatrudnienia.

Podsumowując, sytuacja osób starszych na ryn-
ku pracy ulega poprawie. Od kilku lat proces starzenia 
się społeczeństwa jest postrzegany również jako jedno 
z  największych osiągnięć ekonomiczno-społecznych. 
Wzrasta liczba osób starszych cieszących się dobrym 
zdrowiem i posiadających cenne doświadczenie, z które-
go młodzi ludzie mogą korzystać. Istotne staje się doce-
nianie znaczenia kapitału osób starszych, ich umiejętno-
ści, doświadczenia zawodowego i życiowego, ponieważ 
wykorzystanie potencjału zawodowego osób starszych 
jest sposobem na sprostanie wyzwaniu kurczących się 
zasobów pracy.
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PROFESSIONAL ACTIVITY OF PEOPLE ELDERLY IN SELECTED COUNTRIES  
OF EASTERN EUROPE

Abstract. One of the biggest challenges faced by most of the European Union countries is the aging of so-
cieties due to the decline in the number of births and the extension of life expectancy. The slowdown in 
demographic development contributes to the reduction of labour resources, which is reflected in the de-
clining turnover ratio of potential labour resources. The change in the demographic structure of societies is 
a threat to public finances and economies of many countries. The increase in the professional activity of older 
people is a way to meet the challenges of adverse changes in human resources. The aim of the publication 
is to discuss the changes that occur in the professional activity of older people 2006 between 2016 in se-
lected Eastern European countries: in Bulgaria, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Romania and Hungary. 
This publication relies on Eurostat and OECD data. Empirical data was analyzed with measures of descrip-
tive statistics, demographic measures, indices concerning the labor market. The analysis shows that between 
2006–2016 the unemployment rates have gradually decreased in the studied countries and the employment 
rates of people aged 55–64 have been increasing. Among the analyzed countries, Poland deserves particular 
attention, in which the employment rate increased by 18 percentage points and the unemployment rate 
decreased by 4 percent. points. The increase in the professional activity of the elderly is related to the imple-
mented pension system reform as well as the activation activities carried out.

Keywords: professional activity, elderly people, Eastern Europe
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WSTĘP

Zgodnie z  założeniami polityki strukturalnej Unii Eu-
ropejskiej (UE) turystyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla rozwoju wielu europejskich regionów. Jest to dy-
namicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki, która 
przyczynia się do powstawania nowych podmiotów i ak-
tywizuje inne sektory gospodarki, ale na jej rozwój także 
wpływa wiele obszarów gospodarczych, m.in. transport, 
komunikacja, ochrona środowiska czy sektor finansowy 
(Jovanović i Ilić, 2016; Mihalic, 2014).

Dzięki turystce istnieje możliwość zwiększania za-
trudnienia i  ograniczenia bezrobocia, rozbudowy in-

frastruktury, a w konsekwencji poprawy poziomu życia 
mieszkańców i  wzrostu konkurencyjności regionów. 
Turystyka w strategicznych dokumentach wielu jedno-
stek terytorialnych wskazywana jest jako istotny czynnik 
wzrostu, konkurencyjności oraz spójności ich rozwoju. 
Dlatego też szansą związaną z jej rozwojem było wspar-
cie z  funduszy unijnych w  latach 2007–2013, szczegól-
nie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO).

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie 
skali wykorzystania wsparcia dla turystyki w  latach 
2007–2013 w  ramach funduszy europejskich oraz po-
kazanie aspektów związanych z ubieganiem się o środki 

Anna Jęczmyk1, Jarosław Uglis1, Anna Fedorczuk2

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH  
W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ –  

STUDIUM PRZYPADKU SEKTORA HOTELARSKIEGO 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Abstrakt. Fundusze unijne przeznaczone na wsparcie turystyki w  latach 2007–2013 stworzyły duże możli-
wości rozwoju europejskich regionów. Możliwość ich uzyskania stanowiła istotny czynnik rozwoju przedsię-
biorstw turystycznych, które prowadzą działalność na terenie obszaru recepcji turystycznej. Poziom rozwoju 
infrastruktury oraz jej jakość decydują o kompleksowej ofercie turystycznej. Celem niniejszego artykułu było 
przedstawienie skali wykorzystania wsparcia dla turystyki w latach 2007–2013 w ramach funduszy europej-
skich w Polsce oraz pokazanie aspektów związanych z ubieganiem się o środki UE przez hotelarzy prowadzą-
cych działalność na obszarach wiejskich w woj. wielkopolskim. Warto podkreślić, że respondenci w większo-
ści planują wystąpić o dofinansowanie w nowym okresie budżetowania na lata 2014–2020.

Słowa kluczowe: turystyka, fundusze UE, przedsiębiorstwa turystyczne, obiekty noclegowe
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UE przez hotelarzy prowadzących działalność na obsza-
rach wiejskich w województwie wielkopolskim.

WSPARCIE DLA TURYSTYKI W LATACH 2007–2013

Turystyka to szczególny sektor gospodarki, interdy-
scyplinarny i  z  ogromnym potencjałem rozwojowym, 
w  szczególności na obszarach wiejskich (Marzewski, 
2012; Sikora, 2012; Durydiwka, 2012; Panasiuk, 2017). 
Na jej rozwój w latach 2007–2013 przewidziano dla Pol-
ski 168 mln euro, pozostających w  dyspozycji Polskiej 
Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej 
i Beneficjenta, oraz około miliarda euro w Regionalnych 
Programach Operacyjnych, nie licząc programów i prio-
rytetów komplementarnych (Fundusze unijne…, 2008).

Unijne fundusze przeznaczone na wsparcie turysty-
ki w latach 2007–2013 stworzyły niepowtarzalną szansę 
dla rozwoju regionów. Pieniędzy na tę działalność było 
pięciokrotnie więcej niż w okresie 2004–2006 (Fundu-
sze…, b.d.), co zwiększyło możliwości realizacji wielu 

ciekawych inicjatyw i  przedsięwzięć. Obejmowały one 
budowę i modernizację tras turystycznych i ścieżek ro-
werowych, renowację zabytków, budowli sakralnych, 
przebudowę parków, budowę oraz rozbudowę ośrodków 
rekreacyjnych i  wypoczynkowych, rozwój uzdrowisk, 
tworzenie systemów informacji turystycznej, a także or-
ganizację wystaw, targów i imprez plenerowych.

Inwestycje turystyczne w latach 2007–2013 były do-
finansowane przede wszystkim w  ramach RPO opra-
cowanych przez 16 województw, a  przyjęte założenia 
odpowiadały planom ich rozwoju oraz były zgodne z za-
łożeniami regionalnych dokumentów strategicznych. 
Warto zaznaczyć, że turystyka w każdym z województw 
była na innym poziomie rozwoju oraz przypisywało się 
jej inne znaczenie gospodarcze (Żelazko, 2013).

Alokację tych środków w  ramach RPO poszcze-
gólnych województw według priorytetów na działania 
związane bezpośrednio z turystyką przedstawiono w ta-
beli  1. Biorąc pod uwagę sumę środków przeznaczo-
nych na turystykę, stwierdzono alokację na poziomie 

Tabela 1. Alokacja środków RPO na działania związane bezpośrednio z turystyką 

Województwa Środki programu
(mln euro) Oś priorytetowa

Alokacja środków w ramach 
priorytetu
(mln euro)

Udział środków priorytetu  
w środkach programu

(%)

dolnośląskie 1 576,7 Priorytet 6 108,5 6,9

kujawsko-pomorskie 1 178,7 Priorytet 6 47,6 4,0

lubelskie 1 403,3 Priorytet 6 99,9 7,1

lubuskie 581,6 Priorytet 7 35,7 6,1

łódzkie* 13 344,5 x x x

małopolskie 1 595,1 Priorytet 3 101,0 6,3

mazowieckie 1 868,6 Priorytet 6 150,2 8,0

opolskie* 578,2 x x x

podkarpackie 1 198,8 Priorytet 6 37,1 3,1

podlaskie 793,0 Priorytet 3 109,3 13,8

pomorskie 1 292,5 Priorytet 6 44,3 3,4

śląskie 2 057,5 Priorytet 3 110,4 5,4

świętokrzyskie 905,3 Priorytet 5 108,9 12,0

warmińsko-mazurskie 1 270,5 Priorytet 2 134,8 10,6

wielkopolskie 1 332,6 Priorytet 6 61,5 4,6

zachodniopomorskie 862,8 Priorytet 5 74,9 8,7

*Województwa łódzkie i opolskie nie miały w swoich ROP priorytetów bezpośrednio związanych z turystyką.
Źródło: Mańkowski, 2014.
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1224,1 mln euro; najwięcej przeznaczono w wojewódz-
twach śląskim i mazowieckim, z kolei najmniej w lubu-
skim oraz podkarpackim. Najwyższy udział środków na 
finansowanie przedsięwzięć turystycznych w wojewódz-
kich RPO stwierdzono w  województwach podlaskim 
(13,8%) i  świętokrzyskim (12,0%), natomiast najniższy 
udział miały województwa podkarpackie (3,1%) i  po-
morskie (3,4%).

Dodatkowym źródłem środków na rozwój turysty-
ki w  latach 2007–2013 był Program Innowacyjna Go-
spodarka, w  ramach którego realizowano priorytet  VI 
„Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”. 
W  ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej była 
możliwość dofinansowania inwestycji związanych z roz-
wojem turystyki w  pięciu województwach: lubelskim, 
podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i  warmiń-
sko-mazurskim. Innym programem wspomagającym 
przedsięwzięcia turystyczne był Program Infrastruktura 
i Środowisko. Z Programu Kapitał Ludzki finansowano 
projekty wspomagające rozwój zasobów ludzkich, pod-
noszące kwalifikacje m.in. osób z  branży turystycznej, 
hotelarskiej i gastronomicznej. W Programach Rozwoju 
Obszarów Wiejskich również znalazły się fundusze prze-
znaczone na działania turystyczne (Bogusz i  Kiełbasa, 
2014). Z punktu widzenia turystyki ważna była oś prio-
rytetowa 3, czyli dywersyfikacja ekonomiczna obszarów 
wiejskich oraz działanie 3.1 – Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, w tym m.in. na rozwój agrotu-
rystyki. Innym wsparciem dla gospodarki turystycznej 
było dofinansowanie udzielone w  ramach Programów 
Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej na lata 2007–2013 
(Wojcieszak, 2016; Bogusz i Tomaszewski, 2015).

WSPARCIE DLA TURYSTYKI W LATACH 2007–2013 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007–2013 było 
wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na 
rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jego cele 
realizowano w ramach różnych priorytetów, takich jak 
konkurencyjność przedsiębiorstw, infrastruktura ko-
munikacyjna, środowisko przyrodnicze, rewitalizacja 
obszarów problemowych, infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego, turystyka i  środowisko kulturowe oraz po-
moc techniczna.

Turystyka w  WRPO na lata 2007–2013 mogła być 
dofinansowana w  ramach Osi priorytetowej 4  – Rewi-

talizacja obszarów problemowych, działanie 4.1  – Re-
witalizacja obszarów wiejskich, ale przede wszystkim 
Osi priorytetowej 6 – Turystyka i środowisko kulturowe, 
w  działaniach: 6.1  – Turystyka (oś priorytetowa, która 
stawiła bezpośrednie źródło finansowania przedsięwzięć 
turystycznych w ramach WPRO) oraz 6.2 – Rozwój kul-
tury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Działanie 6.1, w  ramach którego projekt powinien 
być realizowany na obszarze o  szczególnych walorach 
turystyczno-rekreacyjnych, było skierowane m.in. do 
jednostek samorządu terytorialnego, związków i  sto-
warzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, pod-
miotów działających na zlecenie jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorców, kościołów i  związków 
wyznaniowych, organizacji pozarządowych, stowarzy-
szeń, fundacji, PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostek 
organizacyjnych, parków narodowych i  krajobrazo-
wych. Celem tego działania był wzrost znaczenia tury-
styki w  rozwoju Wielkopolski, a  dofinansowanie moż-
na było uzyskać m.in. na unowocześnienie lub budowę 
infrastruktury turystycznej, w tym hoteli, pensjonatów, 
obiektów sportowych i rekreacyjnych, ale także na pro-
mocję turystyki w Wielkopolsce: przeprowadzanie kam-
panii promocyjnych, organizację imprez zachęcających 
turystów do wypoczynku na terenie województwa wiel-
kopolskiego oraz tworzenie i unowocześnienie punktów 
informacji turystycznej. Przeprowadzone inwestycje 
miały rozwinąć ofertę turystyczną w regionie i przyczy-
nić się do powstawania nowych miejsc pracy.

W  ramach działania 6.1 do końca okresu sprawo-
zdawczego podpisano 73 umowy na łączną kwotę 134,1 
mln zł dofinansowania z UE, co wyczerpuje 98,54% alo-
kacji przeznaczonej na to działanie.

W zdecydowanej większości o  środki te aplikowały 
i  otrzymały je samorządy terytorialne (67,1%). Wśród 
beneficjentów tego priorytetu przeważały jednostki sa-
morządu terytorialnego wszystkich szczebli, dla których 
rozwój turystyki stanowił ustawowe zadanie, ale także 
umożliwiał istotne wsparcie rozwoju i aktywizacji spo-
łeczno-gospodarczej (Jędruszczak, 2013).

Jeśli chodzi o  osoby prowadzące działalność go-
spodarczą, stanowiły one 19,2% podmiotów, z którymi 
podpisano umowy. Poza tym były to różnego rodzaju 
stowarzyszenia i  fundacje, organizacje kościelne oraz 
nadleśnictwo i związek międzygminny (tab. 2).

Beneficjentami dotacji unijnych były zarówno sa-
morządy, organizacje, jak i osoby prywatne, przy czym 
duże projekty, ze względu na wymagany wkład własny, 
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realizowali przede wszystkim beneficjenci instytucjonal-
ni (Grzelak-Kostulska i Hołowiecka, 2013).

Otrzymane środki przeznaczono głównie na inwe-
stycje związane z poprawą i podnoszeniem atrakcyjności 
turystycznej obszarów (np.: zagospodarowanie terenów 
nadbrzeżnych; budowa infrastruktury turystyczno-
-sportowej, budowa kąpieliska gminnego; modernizacja 
obiektu rekreacyjno-sportowego; zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej gminy itd.). Aplikujący otrzyma-
li dofinansowanie inwestycji w  obiekty noclegowe (np. 
budowa obiektu noclegowo-turystycznego, rozwój bazy 
turystyczno-noclegowej, budowa wielofunkcyjnego 
obiektu hotelowo-konferencyjnego; rozwój infrastruk-
tury turystycznej w  wyniku budowy bazy noclegowej 
wraz z zapleczem organizacyjnym itd.), a także inwesty-
cji związanych z tworzeniem szlaków turystycznych (np. 
szlak kajakowy; aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski; 
budowa przystani wodnej; budowa ścieżki rowerowej 
krajoznawczo-przyrodniczej itd.), z  działaniami doty-
czącymi informacji i  promocji turystycznej (np. pro-
mocja walorów turystycznych i  kulturowych regionu; 
promocja walorów turystycznych miasta; kompleksowa 
promocja markowego produktu itd.).

METODYKA

Badania empiryczne przeprowadzono wśród przedsta-
wicieli przedsiębiorstw hotelarskich wykazanych w Wy-
kazie Obiektów Hotelowych w  Wielkopolsce (stan na 
4 października 2013) Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego. W  celu zgromadzenia wie-
dzy faktualnej zastosowano technikę ankiety pocztowej; 
łącznie wysłano 240 kwestionariuszy, z czego otrzymano 
z  powrotem 29 kompletnych formularzy, czyli 12,1%. 
Badania przeprowadzono w  okresie trzech miesięcy, 

od stycznia do marca 2015 roku, i objęto nimi wyłącz-
nie obiekty zlokalizowane na terenach wiejskich (dobór 
celowy). Zgromadzony materiał pierwotny poddano 
analizie wstępnej oraz analizie statystycznej w  progra-
mie Statistica 13.1. Wyniki przeprowadzonych analiz 
zostały przedstawione w  formie opisowej, graficznej 
i tabelarycznej.

WYNIK BADAŃ

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, stwierdzo-
no, że kompletne ankiety odesłali w większości (55,2%) 
respondenci z przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 
49 pracowników, pozostała część odpowiedzi pochodzi-
ła od przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw zatrudnia-
jących mniej niż dziesięciu pracowników. Analizując 
formę prawną badanych podmiotów, należy podkreślić, 
iż wśród mikroprzedsiębiorstw dominowała forma jed-
noosobowej działalności gospodarczej, natomiast wśród 
małych przedsiębiorstw większą popularnością cieszyła 
się forma prawna w postaci spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. W badanej próbie znalazły się również 
takie formy organizacyjno-prawne jak: spółka cywilna 
(3 obiekty), spółka jawna (4 obiekty) oraz spółdzielnia 
(1 obiekt). W aspekcie cech demograficznych osób wy-
pełniających przesłany kwestionariusz ankiety stwier-
dzono, że były to w  większości osoby legitymujące się 
wyższym wykształceniem (72,4%), z  kolei biorąc pod 
uwagę profil, dominowały osoby z wykształceniem eko-
nomicznym (37,9%) oraz turystycznym (20,7%). Średni 
wiek respondentów wynosił około 39 lat (Me = 34,5).

Pierwszą kwestią poruszaną w  badaniu było uzys-
kanie odpowiedzi na pytanie, czy respondenci starali 
się o  fundusze unijne (środki UE) w  okresie budże-
towania 2007–2013, a  jeśli tak, to czy środki, o  które 

Tabela 2. Cel inwestycji podpisanych umów

Cel przedsięwzięcia % podpisanych umów
Suma wnioskowanych 

środków
(mln zł)

Suma otrzymanego 
dofinansowania

(mln zł)

Atrakcje turystyczne 39,7 143,7 64,6

Obiekty noclegowe 19,2 85,3 35,8

Szlaki turystyczne 23,3 30,2 18,5

Informacja i promocja turystyczna 17,8 20,5 15,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów UMWW.
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występowali, zostały im przyznane. Na podstawie ana-
lizy zaznaczonych odpowiedzi stwierdzono, że niestety 
większość badanych podmiotów (58,6%) w tym okresie 
budżetowania nie ubiegała się o  środki UE na rozwój 
swojej działalności. Warto podkreślić, że staranie o unij-
ne środki zakończyło się sukcesem dla dziewięciu ba-
danych przedsiębiorstw (75,0%), a trzy złożone wnioski 
nie uzyskały finansowania.

Z  poznawczego punku widzenia istotne stało się 
określenie barier w  aplikacji o  fundusze UE na roz-
wój prowadzonej działalności. W badaniu respondenci 
mogli wskazać trzy spośród dziesięciu wymienionych 
w kwestionariuszu barier. W opinii badanych najwięk-
sze bariery w ubieganiu się o środki UE to skompliko-
wana procedura, konieczność zapewnienia wkładu wła-
snego oraz powody organizacyjne i techniczne związane 
z  prowadzoną działalnością (rys. 1). Zbliżone wyniki 
przestawia również A. Pawlicz (Pawlicz, 2014, s. 247), 
badający wykorzystanie funduszy unijnych przez przed-
siębiorstwa turystyczne. 

Warto podkreślić, że nie stwierdzono istotnych sta-
tystycznie różnic między podmiotami ubiegającymi 
się o  środki unijne a  podmiotami nieubiegającymi się 
o takie środki w zakresie barier w korzystaniu ze środ-
ków UE. W tym celu zastosowano test niezależności chi 
kwadrat.

Kolejną kwestią poruszaną w  badaniu była ocena 
dostępności funduszy UE dla hoteli. Otrzymane wyniki 
wskazują, że respondenci w tym zakresie byli podzieleni 

na trzy grupy. Najliczniejszą grupę stanowiły odpowie-
dzi „nie mam zdania” (38,0%), zaznaczono także opcję 
„środki za łatwo dostępne” (31,0%) lub „trudno dostęp-
ne” (31,0%). 

Ubieganie się o środki UE przez dane przedsiębior-
stwo jest poprzedzone analizą szans i możliwości dalsze-
go rozwoju. Zdaniem respondentów z  grupy przedsię-
biorstw aktywnie pozyskujących środki unijne (n = 12) 
największą korzyścią był dalszy rozwój prowadzonej 
działalności oraz rozbudowanie infrastruktury i  stwo-
rzenie nowych miejsc pracy (rys. 2). 

Wojciechowska-Solis (2013, 156) uważa, że zasad-
niczym problemem dla przedsiębiorców w  ubieganiu 
się o  środki UE były zawiłe i  pracochłonne procedury 
aplikacyjne. Jak wskazują przytoczone wyniki (rys. 1) 
dotyczące tych barier, największą z  nich była właśnie 
skomplikowana procedura. Jedną z  form jej zminima-
lizowania było skorzystanie z usług firm zewnętrznych. 
Z takiej możliwości skorzystało aż 10 badanych przed-
siębiorstw. W ich opinii pomoc ta okazała się skuteczna 
i tylko w dwóch przypadkach złożony wniosek nie uzy-
skał dofinansowania. Pojawia się pytanie, czy korzysta-
jący z usług byli zadowoleni ze współpracy. Otrzymane 
wyniki wskazują, że większość respondentów oceniła 
współpracę raczej pozytywnie, a tylko jeden respondent 
jako niezadowalającą pomimo pozytywnego rozpatrze-
nia wniosku o dofinansowanie.

Ważną kwestią było określenie planów badanych 
przedsiębiorstw dotyczących ubiegania się o środki UE 

13,8%

3,4%

6,9%

10,3%

24,1%

24,1%

48,3%

Inne

Zbyt wysokie wymagania

Wysoki koszt kapitału obcego

Brak pełnej informacji

Powody organizacyjne i techniczne

Konieczność zapewnienia wkładu własnego

Skomplikowana procedura

Rys. 1. Bariery w korzystaniu ze środków UE w okresie budżeto-
wania 2007–2013 (maks. 3 odpowiedzi)
Źródło: opracowanie własne.

16,7%

16,7%

25,0%

33,3%

33,3%
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Zwiększenie konkurencyjności

Inwestycje proekologiczne

Rozwój pracowników

Tworzenie nowych miejsc pracy

Rozbudowa infrastruktury

Rozwój działalności

Rys. 2. Korzyści z otrzymania środków UE dla przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne.
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w  nowej perspektywie budżetowej na lata 2014–2020. 
Odpowiedzi na tak sformułowane pytanie przedstawio-
no na rysunku 3. 

Warto podkreślić, że zdecydowana większość bada-
nych planowała ubiegać się o  dofinansowanie ze środ-
ków UE w  następnej perspektywie finansowej, w  tym 
wszyscy respondenci, którzy uzyskali dofinansowanie 
z  perspektywy 2007–2013 oraz ponad połowa (52,9%) 
przedsiębiorców, którzy nie skorzystali z  finansowa-
nia w  badanym okresie; nowa perspektywa na lata 
2014–2020 to nowe priorytety i  nowe wymagania. Jak 
podkreślają Panasiuk i  Pawlicz (2014), podmioty go-
spodarki turystycznej powinny poszukiwać możliwości 
aplikowania o środki na działalność turystyczną w po-
wiązaniu z  innymi branżami gospodarowania. Ponad 
65% respondentów byłoby zainteresowanych szkolenia-
mi dotyczącymi pozyskiwania funduszy UE na rozwój 
badanego przedsiębiorstwa, w tym ponad połowa z nich 
(57,9%) skorzystałaby również ze szkoleń o innej tema-
tyce. Badani respondenci zgłaszali zapotrzebowanie na 
szkolenia m.in. w dziedzinie zarządzania obiektem ho-
telowym, marketingu w hotelarstwie, marketingu spor-
towego, podnoszenia standardu oferowanych usług oraz 
szkoleń dla pracowników, w tym językowych dla perso-
nelu hotelowego, a  także gastronomicznych. W  kręgu 
zainteresowań szkoleniowych była również tematyka 
dotycząca modernizacji i  rozbudowy budynków hote-
lowych w celu sprostania oczekiwaniom obecnych i po-
tencjalnych klientów.

PODSUMOWANIE

Realizacja inwestycji związanych z  turystyką jest nie-
zwykle istotna z  punktu widzenia rozwoju regionu, 
wpływa na wzrost poziomu życia mieszkańców oraz 
wzrost konkurencyjności regionów. Możliwość uzyska-
nia środków z  funduszy europejskich stanowi istotny 
czynnik rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, które 
prowadzą działalność na obszarze recepcji turystycz-
nej. Poziom rozwoju infrastruktury i jej jakość decydują 
o kompleksowej ofercie turystycznej.

Prowadzone badania pokazują, że w  okresie 2007–
2013 większość badanych obiektów noclegowych nie 
ubiegała się o środki UE na rozwój działalności, a nie-
wielu spośród ubiegających się je otrzymało. Istotną 
barierą i  utrudnieniem dla występujących o  dofinan-
sowanie jest skomplikowana procedura przygotowania 
aplikacji. Ten problem respondenci eliminują z pomocą 
firm zewnętrznych zajmujących się przygotowywaniem 
wniosków. Jednak mimo trudności i problemów więk-
szość badanych zapowiadała ubieganie się o dofinanso-
wanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej, 
w tym wszyscy respondenci, którzy uzyskali dofinanso-
wanie z  perspektywy 2007–2013. Finansowanie z  fun-
duszy unijnych na pewno zwiększa atrakcyjność tury-
styczną obszarów recepcji turystycznej.

Gospodarka turystyczna w  okresie 2007–2013 uzy-
skała istotne i  konkretne wsparcie finansowe, jednak 
w nowej perspektywie 2014–2020 finansowanie działań 
na cele turystyczne jest bardzo ograniczone. Wśród ce-
lów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych Fundu-
szy Europejskich na lata 2014–2020 nie ma bezpośrednio 
turystyki, jednak istnieje możliwość pozyskania środ-
ków finansowych na rozwój turystyki z innych planowa-
nych funduszy. Wsparcie przedsięwzięć turystycznych 
jest możliwe w ramach realizacji celu związanego z pod-
noszeniem konkurencyjności mikro-, małych i  śred-
nich przedsiębiorstw z  sektorów rolnego, rybołówstwa 
i akwakultury (jako przedsięwzięć związanych z rozwo-
jem działalności gospodarczej w  dziedzinie turystyki). 
Poza tym mogą one być realizowane w ramach projek-
tów służących ochronie i promocji dziedzictwa kulturo-
wego przy realizacji celu, jakim jest ochrona środowiska 
naturalnego i  wspieranie efektywności wykorzystania 
zasobów. Inwestycje związane z turystyką mogą być re-
alizowane także na poziomie regionalnym, jako działa-
nia wynikające z regionalnych i lokalnych strategii roz-
woju. W tym zakresie wspierane są inteligentne projekty 

27,6%

44,8%

13,8% 13,8%

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem, nie mam
zdania

Raczej nie

Rys. 3. Plany odnośnie do ubiegania się o środki UE w perspek-
tywie finansowej na lata 2014–2020
Źródło: opracowanie własne.
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w dziedzinie kultury, budujące kreatywność, będące ele-
mentem działań związanych z innowacyjnością, przed-
siębiorczością oraz sferą rozwoju kapitału ludzkiego. 
Natomiast na poziomie krajowym wspierane są działa-
nia dotyczące dziedzictwa kulturowego o znaczeniu eu-
ropejskim i światowym.
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USE OF UNION FUNDS IN TOURIST ECONOMY:  
A CASE STUDY IN THE HOSPITALITY SECTOR  

IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

Abstract. The European funds for tourism support in 2007–2013 provided great development opportunities 
for European regions. The ability to access funds was an important factor for the development of tourism 
enterprises active in tourist destinations. The quality of infrastructure is determinant for a comprehensive 
tourist offering. The purpose of this paper was to present the extent of use of tourism support in 2007–2013 
within the framework of European funds available in Poland, and to show the aspects of applying for EU 
funds by hotel owners based in rural areas of the Wielkopolskie voivodeship. Note that that most respondents 
intended to apply for funding in the new budgeting period in 2014–2020.

Keywords: tourism, EU funds, tourism enterprises, accommodation facilities
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WSTĘP

Współcześnie media rozwijają się bardzo dynamicznie. 
Pojawiają się coraz nowsze ich formy, które wymagają 
wykorzystania nowych narzędzi, aby móc świadomie 
uczestniczyć w  komunikacji. Każdy postęp technolo-
giczny, którego można było doświadczyć w  ostatnich 
stuleciach, wydawał się już tak ogromnym krokiem 
w  przyszłość, iż uważano, że nie da się pójść jeszcze 
o krok dalej. Kiedy w Polsce pojawiały się pierwsze te-
lewizory, a wraz z nimi stacje telewizyjne, nikt nie my-
ślał, że będzie można oglądać programy na tabletach 
lub smartfonach. Kiedy pojawiały się pierwsze telefony 
komórkowe, zapewne niewielu myślało, że ewoluują one 

do tego stopnia, że będą miały kolorowy wyświetlacz, 
aparat fotograficzny i  dostęp do wielu nowoczesnych 
funkcji, a nazywać się będą smartfonami. Nie tak dawno 
Internet miał wąskie grono odbiorców, a dziś już niewie-
le osób potrafi wyobrazić sobie funkcjonowanie i pracę 
bez tego medium.

Funkcjonujące dzięki Internetowi media społeczne 
aktualnie wykorzystywane są już nie tylko do komuni-
kacji. Stanowią również przestrzeń wymiany informacji 
między pracodawcami a  pracownikami. Dla kandyda-
tów do pracy są pomocne w  poszukiwaniu ofert pra-
codawców. Dla pracodawców stanowią często źródło 
informacji o  kandydacie, wykorzystywane niekiedy 
do promocji własnego przedsiębiorstwa. Warto w  tym 

Mateusz Kaleta

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNYCH  
W PROCESACH REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Abstrakt. Media społeczne są dziś nieodłącznym elementem funkcjonowania społeczeństwa. Wykorzysty-
wane są również coraz częściej w procesach rekrutacji pracowników, jako element wspomagający tradycyj-
ną rekrutację. W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania głównych obszarów wykorzystania mediów 
społecznych w procesie rekrutacji. W pierwszej części wskazano podstawowe definicje mediów społecznych. 
Niezwykle trudno jest wypracować jedną właściwą i adekwatną definicję. Druga część niniejszego artykułu 
dotyczy samego procesu rekrutacji pracowników. Wskazano tu na najistotniejsze aspekty procesu rekrutacji, 
by w konsekwencji omówić możliwości wykorzystania mediów społecznych we wskazanych procesach po-
zyskiwania pracowników do organizacji. Możliwości te zostały omówione w kontekście badań opublikowa-
nych w 2017 r., w raporcie poświęconym wykorzystaniu mediów społecznych w pozyskiwaniu pracowników. 
Artykuł zamykają wnioski z rozważań autora oraz rekomendacje do dalszego wykorzystywania wskazanych 
mediów na rynku pracy.

Słowa kluczowe: media społeczne, rynek pracy, rekrutacja, e-rekrutacja, pracownicy, pracodawcy
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miejscu zastanowić się nad pytaniem, czy media spo-
łeczne w  procesach rekrutacji potencjalnych pracow-
ników mogą stanowić współczesne curriculum vitae? 
Należy również poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób wykorzystywać media społeczne we wskazanych 
procesach, aby potencjalni pracownicy mogli skutecz-
nie poszukiwać interesujących ich ofert, a  pracodawcy 
mogli przyspieszyć proces rekrutacji i znaleźć pracowni-
ka o najbardziej odpowiadającym im profilu? 

Celem niniejszego opracowania jest podjęcie próby 
wskazania głównych obszarów wykorzystania mediów 
społecznych w procesie rekrutacji pracowników. Następ-
nie zostaną sformułowane rekomendacje do skuteczne-
go wykorzystania tych mediów w  procesie rekrutacji. 
Metodą pomocną w  realizacji tego celu będzie analiza 
źródeł wtórnych.

Na wstępie należy założyć, że media społeczne są 
coraz częściej wykorzystywane w  procesach rekrutacji 
i w przyszłości prawdopodobnie zastąpią wiele znanych 
form rekrutacji.

DEFINIOWANIE MEDIÓW SPOŁECZNYCH

Upowszechnienie mediów społecznych powoduje, że 
powstają różne ich definicje. Ich wielość wynika z tego, 
że niezwykle trudne okazuje się wskazanie jednej, naj-
właściwszej definicji mediów społecznych. Przestrzeń 
mediów społecznych to wciąż obszar nowy, który cały 
czas dynamicznie się rozwija. W tej części opracowania 
podjęto próbę odnalezienia najtrafniejszej definicji tego 
zjawiska.

Media społeczne stworzone zostały na podbudo-
wie sieci, jaką współcześnie stanowi Internet. Powsta-
nie tej sieci umożliwiło przesyłanie wszelkiego rodza-
ju informacji, danych itp. w  skali globalnej. Sprawiło 
również, że medium przekształciło się w  społeczność. 
Pisał o tym w 1962 roku M. McLuhan w książce Galak-
tyka Gutenberga. To on wprowadził termin „globalnej 
wioski”. W  myśl tego pojęcia świat zostaje wyzwolony 
z  ograniczeń w  dostępie do informacji, jakie stwarzają 
czas oraz przestrzeń (Loska, 2001). Oznacza to, że In-
ternet nie jest już jedynie medium (sposobem na prze-
kazywanie informacji), ale tworzy określoną społecz-
ność użytkowników.

Należy pamiętać, że Internet to nie tylko media elek-
troniczne, bo nieustannie rosną w  siłę również media 
społeczne (Fabjaniak-Czerniak, 2012). Skupiają one 
miliony użytkowników o podobnych zainteresowaniach 

oraz oczekiwaniach. Goban-Klas w  jednej ze swoich 
książek nazwał obecny czas erą komunikowania przez 
Internet (Goban-Klas, 1999). Rozwój łańcucha komu-
nikacji powoduje, że współczesne społeczeństwo moż-
na określić mianem społeczeństwa informacyjnego 
(Goban-Klas, 1999). Media społeczne stają się kanałem 
komunikacji interpersonalnej – to dzięki nim ludzie na-
wiązują ze sobą znajomości, wymieniają się poglądami, 
tworzą przyjaźnie, dokonują transakcji na rynku kupna-
-sprzedaży, a także mogą poszukiwać pracy oraz znajdo-
wać pracowników (Mrozowski, 2001).

Media społeczne są określane jako nowe media. 
Wynika to z  różnic między mediami nowymi a  trady-
cyjnymi (rozumianymi tu jako radio, telewizja, czaso-
pisma). Jedne i drugie mają na celu komunikowanie na 
odległość i docieranie ze swoim przekazem do wielu od-
biorców w stosunkowo krótkim czasie (McQuail, 2007). 
W tym miejscu rodzi się pytanie, gdzie jest granica mię-
dzy mediami tradycyjnymi a nowoczesnymi? Pomocne 
w  ustaleniu tej granicy okazują się cechy nowych me-
diów, w  tym pięć podstawowych. Pierwszą z  nich jest 
interaktywność – możliwość reakcji zachodzącej między 
użytkownikami; druga to społeczna obecność – wyraża 
się w potrzebie kontaktu z  innymi; trzecia – bogactwo 
tych mediów (w  tym stopień zaangażowania zmysłów, 
możliwość dostępu do różnych informacji); czwarta 
cecha – autonomia (określa stopień niezależności użyt-
kowników); piąta – ludyczność (dostarczanie rozrywki) 
oraz personalizacja – możliwość dostosowywania prze-
kazu do określonych odbiorców. Wobec tego wszystkie 
media, które mają wskazane wyżej cechy, uznać należy 
za nowe media.

Określeniu media społecznościowe towarzyszy wie-
le problemów ze sformułowaniem ich jednej właściwej 
definicji. Choć jest powszechnie stosowane, jego zakres 
znaczeniowy to obszar wciąż nowy i bardzo dynamicz-
nie się rozwijający. Wiele kwestii i zjawisk zachodzących 
w zakresie tych mediów nie ma jak dotąd powszechnie 
akceptowanych definicji, a  określenie społecznościowe 
budzi sporo kontrowersji. W tym miejscu należy udzie-
lić odpowiedzi na pytanie, czy właściwe jest stosowa-
nie pojęcia społecznościowe w odniesieniu do opisywa-
nych mediów. Wielu badaczy uważa to za właściwe ze 
względu na zachodzące interakcje i obecność masowe-
go odbiorcy publikowanych treści. Jednak istnieje gru-
pa osób, w  tym naukowców, którzy uważają, że w  tym 
przypadku słowo „społecznościowe” zyskuje zbyt pozy-
tywne konotacje (Schaefer, b.d.). Sprowadzenie mediów 
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społecznościowych wyłącznie do samych serwisów 
byłoby błędnym ich rozumieniem. Cała rzecz doty-
czy właściwego operowania pojęciem „społeczeństwo”, 
które staje się pewnego rodzaju aksjomatem. Słownik 
języka polskiego wskazuje, że społeczeństwo to „ogół 
ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wy-
nikających z  podobieństw warunków życia, podziału 
pracy, norm postępowania itp.” (Sobol, 2002). W  tym 
miejscu pojawia się pytanie, czy sieć kontaktów dane-
go użytkownika serwisów społecznościowych stanowi 
wyznacznik społeczeństwa? Określona grupa kontak-
tów zgromadzonych przez danego użytkownika takiego 
serwisu (niekiedy zwana również siatką społeczną) nie 
ma odniesienia do reprezentacji społeczeństwa. Wobec 
tego bardziej adekwatnym pojęciem w stosunku do tego 
rodzaju mediów jest pojęcie „społeczne”. „Społeczny” 
to „powstający w społeczeństwie, dotyczący społeczeń-
stwa lub jego części” bądź „utworzony, nagromadzony 
przez społeczeństwo w  przebiegu produkcji” czy też 
jeszcze inaczej  – „zorganizowany, przeznaczony dla 
społeczeństwa, do obsługiwania społeczeństwa i  skie-
rowany na zaspokajanie jego potrzeb” (Schaefer, 2012). 
Warto wrócić do przywoływanego wcześniej podziału 
mediów na tradycyjne oraz nowe (w  które wpisują się 
rozważane wyżej serwisy społecznościowe). Media tra-
dycyjne, wobec wyjaśnionych wyżej pojęć, okazują się 
niespołecznymi. Decyduje o  tym ich instytucjonalny 
charakter, ponieważ tworzy je państwo albo podmioty 
prywatne. Media społeczne są tworzone przez użytkow-
ników (a więc społecznie) i poddawane społecznej kon-
troli. Wynika z tego, że serwisy społecznościowe i media 
społeczne nie są tym samym. Współcześnie używa się 
pojęcia media społecznościowe. Stało się ono na tyle po-
pularne, że tłumaczenie z  języka angielskiego terminu 
social media oddawane jest w ten dosłowny znaczenio-
wo sposób. W  niniejszym opracowaniu użyto terminu 
media społeczne, ponieważ w świetle powyższych usta-
leń jest ono bardziej adekwatne.

PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Proces rekrutacji pracowników jest niezwykle istotny 
dla prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. 
Stanowi on sposób znajdowania i przyciągania wystar-
czająco dużej, z perspektywy późniejszej selekcji, liczby 
kandydatów na wakujące stanowiska pracy (Król i Lu-
dwiczyński, 2006). Wśród definicji procesu rekrutacji, na 
uwagę zasługuje również ta, która została wypracowana 

przez Schermerhorna. Uznawał on proces rekrutacji za 
określony zbiór powtarzalnych czynności, przygotowa-
nych przez daną organizację w  celu przyciągnięcia do 
przedsiębiorstwa kandydatów posiadających sprecyzo-
wane, wymagane kwalifikacje do pracy na danym sta-
nowisku (Schermerhorn, 2008). Niezwykle istotne w ca-
łym procesie rekrutacji jest to, aby na wskazane przez 
daną organizację stanowiska pracy zgłaszali się jedynie 
kandydaci, którzy posiadają określone kwalifikacje. Sam 
proces rekrutacji powinien spełniać kilka zasadniczych 
funkcji. Wśród nich najistotniejsze to: informowanie 
potencjalnych kandydatów, motywowanie do złożenia 
aplikacji na stanowisko wskazane przez organizację, 
a także selekcja kandydatów (Parry i Wilson, 2009). 

Na proces rekrutacji wpływa również sposób po-
strzegania potencjalnych pracowników przez praco-
dawców. Na współczesnym rynku pracy kapitał ludzki 
jest postrzegany jako posiadana oraz tworzona wiedza 
pracowników. Stanowi on o  kierunku rozwoju przed-
siębiorstwa oraz o  wartości organizacji (Szymkowiak, 
2016). Aspekt kapitału ludzkiego w organizacji jest nie-
zwykle istotny, a to wymusza na organizacjach właściwy 
dobór pracowników do określonych zadań. Poprawnie 
przeprowadzony etap rekrutacji i  selekcji staje się wa-
runkiem koniecznym powodzenia całego procesu po-
zyskiwania i wprowadzania nowego pracownika w obo-
wiązki (Wang i Guo, 2012). 

Istnieją dwa źródła pozyskiwania pracowników: ze-
wnętrzne (rozumiane jako rynek pracy) oraz wewnętrz-
ne (w ramach danej organizacji). W sposób zewnętrzny 
pracownicy mogą być i  są pozyskiwani głównie przez: 
pośrednictwo mediów (tradycyjnych lub nowoczes-
nych), kontakty z  różnego typu szkołami czy biurami 
pośrednictwa pracy, z wykorzystaniem usług agencji ze-
wnętrznych oraz dzięki pracy head hunterów (Palonka 
i Porębska-Miąc, 2014).

Zaletą procesu rekrutacji przeprowadzanego ze-
wnętrznie jest większe prawdopodobieństwo znalezie-
nia osób z  odpowiednimi kwalifikacjami formalnymi 
oraz kompetencjami do wykonywania określonego za-
wodu. Rekrutacja zewnętrzna, w  przeciwieństwie do 
wewnętrznej, pozwala na pozyskanie do firmy nowego 
obszaru wiedzy i umiejętności oraz zachowań. Ma ona 
jednak pewne wady. Pierwsza wiąże się z  mierzalno-
ścią rzeczywistych kwalifikacji i kompetencji kandydata 
w  momencie przyjmowania na dane stanowisko pracy 
(Perzyńska, 2006). Warto w  tym miejscu podkreślić, 
że kwalifikacje formalne (rozumiane jako dyplom czy 
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certyfikat poświadczający daną umiejętność) nie muszą 
korespondować z rzeczywiście posiadanymi przez kan-
dydatów kompetencjami (rozumianymi jako praktyczna 
umiejętność wykorzystania kwalifikacji formalnych). 
Druga trudność, na którą mogą natrafić pracodawcy 
korzystający z rekrutacji zewnętrznej, wiąże się z moż-
liwością powstania konfliktu między pracownikami już 
zatrudnionymi w  organizacji a  nowymi pracownikami 
lub pracodawcą. Konflikt ten może wynikać z pozosta-
wania nieustannie na danym stanowisku pracy (brak 
awansu), w sytuacji gdy na te miejsca przyjmowane są 
osoby z zewnątrz. Kolejna trudność związana jest z wyż-
szymi kosztami pozyskania takich pracowników, trze-
ba bowiem stworzyć cały łańcuch procesu, a  niekiedy 
nawet zatrudnić agencję zewnętrzną. Poza tym proces 
adaptacji nowego pracownika jest bardziej czasochłon-
ny niż tego, który już funkcjonuje w  danej organizacji 
(Perzyńska, 2006). 

Mówiąc o  kosztach pozyskania pracowników, na-
leży zwrócić szczególną uwagę na strategię rekrutacji. 
Współcześnie pracodawcy przykładają coraz większą 
wagę do budowania społeczności skupionej wokół da-
nej instytucji. Taka strategia bywa określana w literatu-
rze mianem rekrutacji 3.0. Bazuje ona na przekonaniu, 
że warto budować sieć społeczną danego pracodawcy, 
bo w  niej będą się znajdować potencjalni kandydaci 
do pracy (Jeffery, 2011). Aktualnie w  literaturze funk-
cjonuje jeszcze nowsze podejście do procesu rekrutacji, 
zwane strategią 4.0. Uwaga pracodawcy skupia się tu na 
korzyściach, które może zapewnić wykorzystanie me-
diów społecznych w  procesie rekrutacji. Zgodnie z  tą 
strategią pracodawca powinien skupić więcej uwagi na 
rentowności podejmowanych działań rekrutacyjnych 
(w tym na redukcji kosztów tego procesu do absolutne-
go minimum). Można to osiągnąć, rezygnując z pomo-
cy zewnętrznych agencji zatrudnienia, redukując liczbę 
ogłoszeń zamieszczanych na portalach oraz zmniejsza-
jąc liczbę pracowników odpowiedzialnych za proces 
rekrutacji w organizacji. Istotą tej strategii będzie rów-
nież budowanie społeczności skupionej wokół danego 
pracodawcy. W tworzeniu tej społeczności przydatne są 
media społeczne (Wawer i Rzemieniak, 2012). 

Bez względu na strategię przyjętą przez daną orga-
nizację należy również mieć na uwadze możliwość na-
potkania problemów. Te mogą być związane szczególnie 
z błędami pojawiającymi się już w  fazie przygotowaw-
czej do procesu rekrutacji (np. błędna analiza stanowisk 
pracy), z doborem niewłaściwych metod rekrutacyjnych 

(takich, które nie pozwolą na właściwe oszacowanie do-
pasowania umiejętności kandydatów do potrzeb danego 
stanowiska) czy z wyborem kandydatów bardziej intu-
icyjnym niż opartym na rzeczywistym doświadczeniu 
kandydata (Sosińska, 2013). 

Znając problemy, które można napotkać w  proce-
sie rekrutacji, pracodawcy powinni dobierać metody, 
a  w  ich ramach narzędzia, które pozwolą dotrzeć do 
dużej liczby odbiorców, ale również takie, dzięki którym 
proces rekrutacji będzie efektywny z perspektywy celów 
przedsiębiorstwa. Kandydat do pracy powinien nie tylko 
mieć określone umiejętności, ale jego osobowość rów-
nież powinna się wpisywać w kulturę organizacji i spo-
sób pracy danego zespołu (Chmielecki, 2013). Należy 
zatem wybierać takie narzędzia komunikacji z kandyda-
tami, dzięki którym będzie ona płynniejsza i łatwiej bę-
dzie dotrzeć do grupy docelowej (założonej przez dane-
go pracodawcę). Z tej perspektywy w procesie rekrutacji 
przydatne mogą być narzędzia internetowe, e-rekrutacja 
oraz wykorzystanie w tym procesie mediów społecznych. 

WYKORZYSTANIE E-REKRUTACJI 
I MEDIÓW SPOŁECZNYCH

Postępujący proces globalizacji i zmiany technologiczne 
wymuszają na pracodawcach sięganie po nowe metody 
i narzędzia rekrutacji, dlatego e-rekrutacja intensywnie 
się rozwija. W tym procesie wykorzystuje się technologie 
internetowe, które mogą pomóc w przyciągnięciu kan-
dydatów i przeprowadzeniu całego procesu rekrutacji.

Ważnym czynnikiem jest tu powszechny dostęp do 
Internetu oraz popularność mediów społecznych w Pol-
sce. Z  Internetu korzystają przede wszystkim osoby 
młode. Jak wynika z badań opisanych w publikacji Me-
dia społeczne czy społecznościowe? That is the question, 
wśród osób w  wieku 18–24 lat korzystających z  Inter-
netu jest aż 97% użytkowników serwisów społecznych. 
W  grupie 25–34-latków 95% jest zarejestrowanych 
w  tego typu serwisach, a  wśród użytkowników w  wie-
ku 35–44 lat 86% ma konta w serwisach społecznościo-
wych. W  przedziale wiekowym 45–54 lat jest to 60%, 
natomiast w przedziale 55–64 lat już tylko 39%, a powy-
żej 65 lat zaledwie 15% użytkowników jest zarejestrowa-
nych w co najmniej jednym serwisie społecznościowym. 
Wyraźnie widoczna jest zatem tendencja wykorzysta-
nia Internetu i mediów społecznych przez osoby, które 
wchodzą na rynek pracy bądź dokonują na nim migracji 
(np. do innych organizacji). 
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Z  analizy udziału mediów społecznościowych na 
rynku w Europie (zaprezentowanej na stronie StatCoun-
ter Global Stats, stan ze stycznia 2018) wynika, że naj-
bardziej popularny jest wciąż serwis Facebook (63,03%). 
Rzadziej używane są takie media społeczne jak: Pinterest 
(14,23% – choć ten ciągle zyskuje na popularności wśród 
użytkowników), YouTube (9,66%), Twitter (8,29%) czy 
Instagram (2,16%). Dane te dotyczą wykorzystania me-
diów społecznych w różnych obszarach – począwszy od 
życia prywatnego aż po zawodowe. 

Analizując popularność mediów społecznych, warto 
się zastanowić, dlaczego internauci chętnie z nich korzy-
stają, w  tym wykorzystują je również do pozyskiwania 
kontaktów zawodowych oraz poszukiwania interesują-
cych ich ofert pracy? 

Przede wszystkim obecność w mediach społecznych 
może być pomocna w  znalezieniu pracy, a  dla praco-
dawców jest to przestrzeń, w  której mogą oni uzyskać 
potwierdzenie zadeklarowanych umiejętności kandy-
datów czy ich kwalifikacji formalnych. Media społeczne 
stanowią również sieć kontaktów, która zapewnia dostęp 
do wiedzy (np. przez wymianę doświadczeń). Media 
społeczne są też źródłem informacji o  potencjalnym 
pracodawcy i  mogą wspierać przygotowanie danego 
kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (Palonka i  Po-
rębska-Miąc, 2014).

Rola Internetu i związane z nim znaczenie mediów 
społecznych w procesie rekrutacji z każdym rokiem ro-
śnie. Jak donosi organizacja The Charterder Institute of 
Personnel and Development (CIPD) w  Londynie, już 
w  2005 roku blisko dwie trzecie badanych firm wyko-
rzystywało Internet w  procesie rekrutacji (Konieczny 
i Schmidtke, 2007). Internet w procesie rekrutacji zdaje 
się aktualnie źródłem niezwykle szybkim oraz – w od-
niesieniu do wspomnianej strategii 4.0 – konkurencyj-
nym pod względem cenowym w stosunku do tradycyj-
nych źródeł wykorzystywanych w  procesie rekrutacji. 
Internet umożliwia dokładne przeszukanie rynku pra-
cy (zarówno przez kandydata, jak i  pracodawcę) oraz 
umożliwia stałe uaktualnianie ofert w zależności od po-
trzeb pracodawców (Pocztowski, 2007).

W  kwietniu 2017 roku opublikowano raport zaty-
tułowany Media społecznościowe w  rekrutacji (była to 
już druga edycja). W  ramach badania przeprowadzo-
nego metodą wywiadu wspomaganego komputero-
wo  – CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) 
w dniach od 1 lipca 2016 do 30 września 2016 przebada-
no 301 respondentów z całej Polski. Stanowili oni grupę 

pracowników zatrudnionych w wewnętrznych działach 
personalnych organizacji lub w  firmach zewnętrznych 
zajmujących się rekrutacją dla kontrahentów. Respon-
dentom zadano pytania dotyczące ich miejsca pracy, 
stopnia wykorzystania mediów społecznych jako wspar-
cia procesu rekrutacji oraz zainteresowania dalszym 
rozwojem w tym obszarze w danej organizacji. Aż 79% 
ankietowanych deklarowało pracę w dużych firmach, za-
trudniających powyżej 250 osób, a 50% ankietowanych 
to osoby zatrudnione w sektorze usług. 

W  2015 roku media społeczne w  procesach rekru-
tacji wykorzystywało prawie 97% ankietowanych. Ten-
dencja ta utrzymywała się w 2016 roku, a do najpopu-
larniejszych portali należały LinkedIn, GoldenLine oraz 
Facebook. 

Jednym z  popularniejszych serwisów społecznych 
działających w  obrębie mediów społecznych, przydat-
nym do poszukiwania pracy oraz pracowników, jest 
LinkedIn. Jego popularność cały czas rośnie. W  2010 
roku wynik badania zrealizowanego przez Adler Gro-
up (we współpracy z LinkedIn), przeprowadzonego na 
grupie 5500 pracowników zatrudnionych w USA, wska-
zywał znaczącą przewagę tego portalu nad innymi, jak 
Facebook czy Google+ (Adler, 2012). Tendencję wzrosto-
wą w wykorzystaniu tego portalu zdaje się potwierdzać 
raport opublikowany w 2017 roku. Aż 95% ankietowa-
nych pracujących przy rekrutacji miało konto na portalu 
LinkedIn, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do bada-
nia z 2015 roku. Z portalu LinkedIn w procesie rekrutacji 
korzysta 96% ankietowanych posiadających tam konto.

Mniejszą popularnością cieszą się GoldenLine oraz 
Facebook. Na pierwszym z wymienionych portali kon-
to posiada 85% ankietowanych. W  porównaniu z  ro-
kiem 2015 zauważalny jest tu spadek o 5%. Jest on też 
w  mniejszym stopniu wykorzystywany w  procesie re-
krutacji (84% ankietowanych w  grupie użytkowników 
deklarujących posiadanie konta na GoldenLine). Po-
siadanie konta w serwisie Facebook deklaruje 81% an-
kietowanych, co w porównaniu z 2015 rokiem oznacza 
wzrost o 5%, jednak w rekrutacji z tego serwisu korzysta 
zaledwie 40% ankietowanych rekruterów. Może to zasta-
nawiać, zwłaszcza że Facebook jest bardzo popularnym 
serwisem funkcjonującym w  ramach mediów społecz-
nych. Może to wynikać z  faktu, że dwa uprzednio wy-
mienione serwisy są skierowane do pracowników oraz 
rekruterów i  pozwalają dzielić się zdobytym doświad-
czeniem, określać umiejętności oraz preferencje doty-
czące miejsca pracy. Facebook jest bardziej nastawiony 
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na komunikację towarzyską, choć oczywiście może sta-
nowić wsparcie w procesach rekrutacji. 

Dla porównania z wymienionymi uprzednio najpo-
pularniejszymi portalami wykorzystywanymi w  rekru-
tacji można wspomnieć Instagram, w  ramach którego 
publikuje się informacje w formie zdjęć i materiałów fil-
mowych. W 2015 roku tylko 1% ankietowanych pracują-
cych przy rekrutacji kandydatów do pracy deklarowało 
posiadanie konta w tym serwisie. W kolejnym badaniu, 
z którego raport opublikowano w 2017 roku, był to już 
co czwarty badany. 

W 2016 roku media społeczne do poszukiwania pra-
cowników wykorzystywało 87% rekruterów pracujących 
wewnątrz organizacji oraz 92% headhunterów. Połowa 
ankietowanych przyznaje również, że wykorzystuje me-
dia społeczne do weryfikowania kandydata do pracy na 
podstawie prywatnych profili społecznościowych (Face-
book, Google+, Instagram, YouTube).

Również w 2016 roku opublikowano wyniki z bada-
nia, które dotyczyło najpopularniejszych metod wyko-
rzystywanych w rekrutacji przez osoby odpowiedzialne 
w  organizacjach. Badanie to przeprowadzono z  wyko-
rzystaniem metody jakościowej, a jego celem było wska-
zanie metod, technik i narzędzi wykorzystywanych przez 
rekruterów (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu 
oraz mediów społecznych). W  badaniu wykorzystano 
technikę wywiadu swobodnego. Dobór respondentów 
przeprowadzono techniką tzw. kuli śniegowej (Tomczak 
i Balcerzak, 2016). Badane osoby zajmowały się rekruta-
cją pracowników z obszarów Europy, ale również Bliskie-
go Wschodu oraz Afryki, do przedsiębiorstw z różnych 
gałęzi gospodarki. Respondenci wskazali na powszech-
ne wykorzystanie mediów społecznych w procesach re-
krutacji. Podkreślili, że najpierw szukają kandydatów na 
specjalistycznych portalach biznesowych (tu najpopu-
larniejszy również okazał się LinkedIn oraz jego polski 
odpowiednik GoldenLine). Podobną popularność w in-
nych krajach zyskują takie portale jak Xing (w  Niem-
czech) oraz Viadeo (we Francji) (Tomczak i Balcerzak, 
2016). Rekruterzy uczestniczący w  badaniu wskazali 
również na popularność serwisów o charakterze towa-
rzyskim i rozrywkowym (np. Facebooka). Wykorzystują 
serwisy takie jak Twitter (szczególnie w przypadku po-
szukiwania osób na stanowiska związane z public rela-
tions oraz marketingowe), a także Instagram. Ten ostatni 
wedle badanych może okazać się przydatny w poszuki-
waniu kandydatów na stanowiska kreatywne (Tomczak 
i Balcerzak, 2016).

Internet stanowi ogromną bazę informacji o kandy-
datach. Ilość tych danych może stanowić dla rekruterów 
nie lada wyzwanie. Aby ułatwić sobie przeglądanie da-
nych oraz analizę informacji o kandydatach, badani re-
kruterzy wykorzystują specjalne przeglądarki dostępne 
w  mediach społecznych (wpisując w  nie odpowiednie 
hasła, słowa kluczowe lub komendy).

Media społeczne mogą pomóc nie tylko pracodaw-
com poszukującym nowych pracowników. Stanowią one 
cenne źródło informacji o firmie również dla potencjal-
nych kandydatów. W związku z  tym niezwykle istotne 
jest dbanie o wizerunek firmy w mediach społecznych, 
bo na tej podstawie kandydaci decydują się aplikować 
na dane stanowisko pracy. Media społeczne w  ramach 
projektów rekrutacyjnych wykorzystywane są w różno-
rodny sposób. Największą popularnością cieszy się tzw. 
Direct Search (metoda pozwalająca na odnalezienie kan-
dydatów na stanowiska kierownicze przez poszukiwanie 
ich w różnych firmach). Taką działalność deklaruje 81% 
ankietowanych. Ponadto media społeczne wykorzysty-
wane są najczęściej do kontaktów z kandydatami (84%) 
oraz do publikacji płatnych ofert pracy (takie działanie 
deklaruje 65% ankietowanych). 

Media społeczne mogą stanowić również swoiste 
remedium na problemy z rekrutacją, na które natrafia-
ją osoby zajmujące się procesami rekrutacji w  organi-
zacjach. Aż 82% ankietowanych deklaruje bowiem, że 
ma problemy ze znalezieniem właściwego kandydata na 
dane stanowisko pracy (29% określa te problemy jako 
częste, a 53% jako sporadyczne). Zjawisko to może się 
nasilać jeszcze bardziej, szczególnie w kontekście spad-
ku bezrobocia oraz narastania rynku pracownika. Ak-
tualnie to pracownik będzie mógł wybierać w ofertach, 
a pracodawcy będą musieli przez swoje działania wyka-
zać, jakie wartości dodane pracownik mógłby zyskać, 
podejmując zatrudnienie w  danej organizacji. Wyko-
rzystanie mediów społecznych może prowadzić do two-
rzenia niestandardowych kampanii rekrutacyjnych, po-
mocnych w odnalezieniu właściwego kandydata na dane 
stanowisko.

Media społeczne są coraz bardziej doceniane przez 
rekruterów, zarówno tych zatrudnionych wewnątrz da-
nej organizacji, jak i zewnętrznych. Nieuprawnione jest 
jednak stwierdzenie, że media społeczne mogą wyprzeć 
tradycyjne formy rekrutacji, choć pozwalają dotrzeć 
do większej liczby kandydatów (także tych określanych 
jako pasywni) i  odnaleźć najbardziej wyspecjalizowa-
nych. Należy mieć również na uwadze to, że sam proces 
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rekrutacji jest czasochłonny oraz wymaga dużych nakła-
dów finansowych, a dzięki mediom społecznym można 
go skrócić i zapewnić firmie oszczędności.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Na postawie przeprowadzonego przeglądu należy stwier-
dzić, że media społeczne mają istotny wpływ na proces 
rekrutacji pracowników do firm. Rekruterzy coraz chęt-
niej do nich sięgają, szukając kandydatów do pracy bądź 
w  celu uzupełnienia danych osób, od których osoby 
odpowiedzialne za rekrutację otrzymały już CV (Smith 
i Rupp, 2004).

Dzięki mediom społecznym pracodawcy mogą z ła-
twością i  przy niewielkich kosztach dotrzeć do osób, 
które mają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Ko-
rzystanie z nich może zapewnić firmom długookresowe 
korzyści (takie jak szerszy czy nawet globalny zasięg 
i szansę dotarcia zawsze do odpowiednich kandydatów) 
oraz decydować o  ich konkurencyjności (rozumianej 
jako przewaga rekruterów wykorzystujących media spo-
łeczne nad tymi, którzy nie stosują tego narzędzia w pro-
cesie rekrutacji). Z perspektywy pracodawcy istotne jest 
również to, że zamieszczanie ofert pracy w mediach spo-
łecznych zapewni większą zwrotność odpowiedzi niż na 
ogłoszenia w formie tradycyjnej (np. na tablicy ogłoszeń 
lub w czasopismach). Dodatkowo osoby, które korzysta-
ją z mediów społecznych, mają umiejętności dotyczące 
stosowania nowych technologii, co jest istotne nie tylko 
w życiu prywatnym, ale i w pracy.

Za stosowaniem mediów społecznych w  rekrutacji 
przemawia także możliwość lepszego poznania kandy-
data do pracy. Tradycyjne CV obecnie jest już niewy-
starczające. Wykorzystanie mediów społecznych w  re-
krutacji z  pewnością poszerza perspektywy zarówno 
ze strony pracowników (kandydatów do pracy), którzy 
mogą wykazać się kreatywnością, jak i rekruterów, któ-
rzy mogą bliżej poznać danego kandydata, przeglądając 
umieszczane przez niego materiały wideo, wpisy, ko-
mentarze, zdjęcia itp. Media społeczne stały się pełno-
wartościowym źródłem informacji o  kandydatach do 
pracy. Współcześnie najczęściej wykorzystywane są por-
tale typu LinkedIn, GoldenLine, ale rekruterzy równie 
chętnie sięgają do takich portali jak Facebook, Twitter 
czy Instagram.

Warto również podkreślić, że znajomość świata 
mediów nowoczesnych, w  tym mediów społecznych, 
jest dodatkowym atutem kandydatów do pracy. Coraz 

więcej profesji wymaga obecnie wprawnego poruszania 
się w Internecie (w tym w mediach społecznych). Warto 
pamiętać o  tym, że pracownicy wpływają nie tylko na 
rozwój firmy, ale również na jej kulturę organizacyjną 
(Compton i Morrissey, 2009). Oczekiwane umiejętności 
i kompetencje powinny być zatem ściśle określone, jako 
że wpływają one na konkurencyjność danej organizacji 
na tle innych. W tę przewagę konkurencyjną mogą wpi-
sywać się również media społeczne i umiejętność wyko-
rzystywania ich w procesach rekrutacji. 

Za pośrednictwem mediów społecznych można bu-
dować pozycję danej firmy na rynku, ale są one również 
zbiorem informacji o  kandydatach na określone sta-
nowiska. Selekcja wstępna z  wykorzystaniem mediów 
społecznych pozwala wstępnie zweryfikować ich kom-
petencje, a w rezultacie skrócić cały proces, obniżyć jego 
koszty i dotrzeć do większej liczby osób.

Jak wynika z przeprowadzonej w niniejszym opraco-
waniu analizy literatury, media społeczne są coraz bar-
dziej popularne w  procesach rekrutacji. Potwierdza to 
hipotezę postawioną na początku artykułu. Warto jed-
nak podkreślić, że choć media społeczne istotnie coraz 
częściej są wykorzystywane w  procesach rekrutacji, to 
nie mogą wyprzeć metod tradycyjnych. Mimo niższych 
kosztów ich stosowania nie powinny stanowić zamien-
nika dla tradycyjnej formy rekrutowania pracowników, 
a jedynie pełnić funkcje wspomagające ten proces.
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SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR EMPLOYEE RECRUITMENT

Abstract. Today, social media are an integral part of the functioning of society, and are used increasingly 
often in recruitment processes to support the traditional hiring routine. This paper attempts to identify the 
main areas of social media use in the recruitment process. The first part provides the basic definitions of so-
cial media. Currently, it is extremely difficult to establish a single proper and adequate definition. The second 
part of this paper deals with the recruitment process itself. In this part, the most important aspects of the 
recruitment process were pointed out, so as to discuss the possible ways of using social media in the recruit-
ing processes under consideration. The opportunities were discussed in the context of research published 
in a 2017 report on the use of social media in the recruitment of employees. In the final section, this paper 
presents a summary of the author’s considerations on and recommendations for further use of social media 
in the labor market.
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WSTĘP

Wysokie tempo wzrostu gospodarczego sprzyjające 
zwiększeniu siły nabywczej ludności oraz rosnąca świa-
domość społeczna powodują, że konsumenci produktów 
żywnościowych przy podejmowaniu decyzji zakupo-
wych coraz częściej kierują się nie tylko ceną oferowanej 
żywności, ale także jej jakością. Na zmianę postaw kon-
sumentów reagują przedsiębiorcy. Wychodząc naprzeciw 
ich potrzebom, a  jednocześnie dążąc do zbudowania 

trwałej przewagi konkurencyjnej, zwiększają podaż pro-
duktów o oczekiwanej przez nabywców jakości. Zmia-
ny – zarówno po stronie popytu, jak i podaży – na rynku 
produktów żywnościowych powodują, że w obrocie go-
spodarczym pojawia się coraz więcej wyrobów z ozna-
czeniami, które są dla nabywców gwarantem wysokiej 
jakości.

Jakość jest terminem trudnym do zdefiniowania, po-
nieważ nie istnieje ona sama w sobie, lecz w powiąza-
niu z celem, jakiemu ma służyć (Bielawa, 2011). Samo 
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ZNAKI JAKOŚCI ŻYWNOŚCI JAKO ELEMENT ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI POLSKICH KONSUMENTÓW

Abstrakt. Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego jest możliwe pod warunkiem zapewnia ludzkości fi-
zycznego i ekonomicznego dostępu do bezpiecznej żywności. Bezpieczeństwo żywności jest integralnym 
elementem jakości żywności i odnosi się do ryzyka jej skażenia i zatrucia oraz skutków oszustw żywnościo-
wych, m.in. przez jej fałszowanie. Sposobem na zagwarantowanie bezpiecznej żywności, która przy speł-
nieniu pozostałych warunków umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, może być jej odpo-
wiednie znakowanie. Celem artykułu jest wskazanie roli oznaczeń jakości w  zapewnianiu bezpieczeństwa 
żywności polskich konsumentów przez zidentyfikowanie ich rozpoznawalności wśród nabywców produktów 
żywnościowych. W opracowaniu zaprezentowano przegląd znaków jakości żywności stosowanych w Polsce 
oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących ich znajomości wśród polskich konsumentów. Zauważono, że 
spośród 12 analizowanych znaków jakości żywności stosowanych w Polsce tylko połowa wyróżnia bezpiecz-
ne produkty o szczególnej jakości zdrowotnej. W związku z tym, aby znaki jakości mogły zapewniać polskim 
konsumentom bezpieczeństwo żywności, niezbędne jest, aby nabywcy mieli świadomość, które z obecnych 
na rynku symboli wyróżniają jakość żywności, a które wyłącznie ich wartości sensoryczne lub dyspozycyjność. 
Przeprowadzone badanie wykazało, że wiedza na temat znaków jakości wśród nabywców artykułów żywno-
ściowych jest niewystarczająca, aby mogły one stanowić element zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczna żywność, jakość żywności, znak jakości
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pojęcie jakości definiuje się jako zespół cech produktu, 
które spełniają wymagania i oczekiwania konsumentów. 
W  kontekście żywności jakość odnosi się do „stopnia 
zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej i dyspozycyj-
ności w szerokim konsumenckim i społecznym zakresie, 
istotnego tylko w granicach możliwości wyznaczonych 
przewidzianymi dla tych produktów surowcami, tech-
nologią i  ceną” (Wiśniewska i  Malinowska, 2011 za: 
Szczucki, 1970). Znaki jakości żywności powinny zatem 
służyć do oznaczenia tych produktów, które spełniają 
wymagania konsumentów w zakresie ich jakości zdro-
wotnej (w tym bezpieczeństwa i adekwatności), wartości 
sensorycznej (smaku, zapachu) i dyspozycyjności (wiel-
kości jednostkowej, łatwości przygotowania) (Kołożyn-
-Krajewska, 2015). 

Koncepcja bezpieczeństwa żywnościowego od 1986 
roku opiera się na trzech kluczowych warunkach, tj. za-
pewnieniu żywności (Małysz, 2008, s. 88):
• dostępnej fizycznie, 
• dostępnej ekonomicznie, 
• bezpiecznej (brak zanieczyszczeń) i adekwatnej (nie-

zbędny poziom energii i właściwa proporcja składni-
ków pokarmowych). 
Ostatni warunek – zdrowotny – jest tożsamy z inter-

pretacją jakości zdrowotnej żywności w definicji Szczuc-
kiego (1970). Oznacza to, że znaki jakości mogą służyć 
zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego polskich 
konsumentów wówczas, gdy dotyczą zdrowotnej jakości 
żywności. Zgodnie z  ustawą o  jakości handlowej arty-
kułów rolno-spożywczych (z  dnia 21 grudnia 2000 r., 
Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 44) znaki jakości żywności ozna-
czają produkty, które charakteryzują się specyficznymi 
cechami i wymaganiami jakości handlowej, w szczegól-
ności w zakresie sposobu produkcji, składu lub właści-
wości organoleptycznych. Oznacza to, że wyróżniają nie 
tylko produkty, które charakteryzują się ponadprzecięt-
nymi właściwościami fizykochemicznymi i mikrobiolo-
gicznymi z punktu widzenia technologii produkcji, ale 
również takie, które spełniają wymagania konsumen-
tów pod względem właściwości organoleptycznych czy 
prezentacji i  opakowania (Ustawa…, 2000). Mnogość 
i  zróżnicowanie znaków jakości żywności na polskim 
rynku powoduje, że aby symbole te mogły stanowić 
element zapewnienia bezpieczeństwa żywności, a  przy 
jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków – bez-
pieczeństwa żywnościowego, niezbędna jest ich znajo-
mość wśród konsumentów artykułów spożywczych. Ce-
lem artykułu jest zatem określenie roli oznaczeń jakości 

w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności polskich kon-
sumentów przez zidentyfikowanie ich rozpoznawalności 
wśród nabywców produktów żywnościowych.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

W  badaniach wykorzystano zarówno materiały pier-
wotne, jak i wtórne. Przeglądu literatury dokonano na 
podstawie publikacji zwartych i  artykułów oraz aktów 
prawnych wydanych w Polsce i Unii Europejskiej. Ma-
teriały pierwotne stanowiły wyniki badań ankietowych 
dotyczących znajomości znaków jakości żywności 
wśród konsumentów produktów spożywczych. Bada-
nie zostało przeprowadzone wśród 461 osób dorosłych, 
które czynnie uczestniczyły w zaopatrywaniu gospodar-
stwa domowego w  żywność. Zastosowano przypadko-
wy dobór próby, czyli wybór nielosowy, polegający na 
przypadkowej selekcji pewnych jednostek, które w danej 
sytuacji znalazły się w  dogodnym zasięgu. Ze względu 
na wymóg, aby ankietowani czynnie uczestniczyli w za-
opatrywaniu gospodarstwa domowego w żywność, 66% 
respondentów stanowiły kobiety, a 34% mężczyźni. Byli 
to głównie mieszkańcy województwa wielkopolskiego 
(72%), z  których niemal 45% stanowiły osoby w  wie-
ku od 25 do 44 roku życia (43%). Około ⅓ badanych 
konsumentów pochodziło z grupy wiekowej 45–65 lat, 
a łącznie ¼ z grup wiekowych poniżej 25 lub powyżej 65 
roku życia (<25 lat – 16%, >65 lat – 8%). Zastosowano 
metodę analizy opisowej wspartą tabelaryczną i graficz-
ną prezentacją danych, metodę analogii i porównań oraz 
metodę wnioskowania dedukcyjnego.

POLSKIE ZNAKI JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 

Odpowiednie etykietowanie opakowań towarów jest 
istotne zarówno z  punktu widzenia konsumentów, jak 
i producentów. Dla przedsiębiorców etykiety umieszcza-
ne na artykułach spożywczych stanowią warstwę wizual-
ną opakowań, które wraz z zawartością tworzą produkt 
zintegrowany (Wiktor, 2013). Dla nabywców są głów-
nym źródłem wiedzy na temat znakowanego wyrobu – 
określają szczegółowe informacje dotyczące właściwo-
ści wyrobu, cechy handlowe oraz sposób postępowania 
z  wyrobem i  opakowaniem w  czasie przechowywania, 
przemieszczania i  użytkowania (Lisińska-Kuśnierz 
i Ucherek, 2005). Opakowanie jest nośnikiem zakodo-
wanych w określony sposób komunikatów rynkowych, 
za pomocą których tworzy swoisty język, stanowiący 
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podstawę przekazu informacyjnopromocyjnego. Komu-
nikaty nadawane za pomocą tego języka powinny pro-
wadzić do zauważenia produktu, zrozumienia przekazu, 
wywołania zainteresowania, a w konsekwencji doprowa-
dzić do aktu zakupu i trwałego zapamiętania produktu 
przez potencjalnych nabywców (Szymczak i Ankiel-Ho-
ma, 2007). 

W  Polsce, podobnie jak w  pozostałych państwach 
Unii Europejskiej, w sprawie przekazywania konsumen-
tom informacji na temat żywności od dnia 13 grudnia 
2014 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i  Rady (UE) nr 1169/2011 z  dnia 25 paź-
dziernika 2011 r. (CDR, 2015). W myśl tego rozporzą-
dzenia „etykietowanie oznacza wszelkie napisy, dane 
szczegółowe, znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje 
lub symbole odnoszące się do danego środka spożyw-
czego”. Wymienione elementy oznakowania mogą być 
umieszczone na wszelkiego rodzaju opakowaniach, 
dokumencie, ulotce, etykiecie, opasce lub pierścieniu 
towarzyszącym żywności lub odnoszącym się do niej 
(Rozporządzenie…, 2011). Oznaczenia stosowane na 
produktach żywnościowych można podzielić na obo-
wiązkowe oraz dobrowolne (tab. 1). Należy pamiętać, 
że oznaczenia dobrowolne nie mogą być umieszczane 
na opakowaniu ze szkodą dla przestrzeni dostępnej dla 
obowiązkowych informacji na temat żywności.

Znaki jakości zaliczają się do oznaczeń fakultatyw-
nych. Przywilej stosowania oznaczeń jakościowych 
mogą otrzymać wyłącznie produkty, których wyjątko-
wość zostanie poświadczona przez system dobrowol-
nego potwierdzania jakości, czyli ocenę zgodności z za-
sadniczymi wymaganiami. W Polsce funkcjonuje wiele 
takich systemów, organizowanych przez różnego rodza-
ju instytucje, począwszy od organów państwowych, ta-
kich jak ministerstwa (np. Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi – Poznaj Dobą Żywność), przez urzędy 
administracji państwowej, takie jak izby (np. Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego – Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki regionów) oraz organy pozarządo-
we, w tym m.in. fundacje (np. Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego – Teraz Polska), stowarzyszenia (np. Sto-
warzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP – Doceń Pol-
skie) oraz związki (np. Związek Polskie Mięso – Doceń 
Polskie). Programy potwierdzania jakości żywności są 
realizowane także pod patronatem czasopism branżo-
wych (np. miesięcznik Bezpieczeństwo i Higiena Żyw-
ności  – Liderzy Jakości Żywności) lub organizatorów 
targów (m.in. Międzynarodowe Targi Rzeszowskie  – 
Agro Polska). Uczestnictwo w wyszczególnionych pro-
gramach jest dobrowolne, a przedsiębiorcy sami zgłasza-
ją swoje produkty, najczęściej za pomocą szczegółowo 
opracowanych wniosków, kart weryfikujących lub an-
kiet. Niektóre systemy przyjmują formę konkursów lub 
plebiscytów – dopuszcza się wtedy zgłaszanie uczestni-
ków przez osoby niezwiązane z przedsiębiorstwem lub 
Kapituła Programu sama wybiera wyróżniające się na tle 
innych produkty, usługi lub firmy.

Wdrożone w  Polsce systemy potwierdzania jakości 
żywności różnią się między sobą sposobem przeprowa-
dzania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami. 
W rezultacie funkcjonujące znaki jakości można podzie-
lić na te przyznawane w ramach: certyfikacji przez akre-
dytowaną jednostkę, oceny zgodności przez jednostki 
nieposiadające akredytacji oraz konkursów i wyróżnień 
jakości (Rogala, 2005).

Certyfikacja to zgodnie z  ustawą o  systemie oceny 
zgodności (Ustawa…, 2002) działanie wykazujące, że 
odpowiednio zidentyfikowany wyrób lub proces jego 
wytwarzania są zgodne z  zasadniczymi lub szczegóło-
wymi wymaganiami. Jednostkami certyfikującymi są 

Tabela 1. Oznaczenia obligatoryjne i fakultatywne środków spożywczych 

Obligatoryjne Fakultatywne 

• nazwa środka spożywczego 
• wykaz składników wraz z zaznaczonymi w nim alergenami 
• ilość netto 
• data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia 
• wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia 
• nazwa lub firma i adres podmiotu odpowiedzialnego za informację  

na temat środka spożywczego
• informacja o wartości odżywczej

• znaki towarowe
• oświadczenia zdrowotne i żywieniowe
• kod kreskowy
• znaki ekologiczne 
• znaki jakości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie…, 2011; Lisińska-Kuśnierz i Ucherek, 2005; Kuncewicz i in., 2012.
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niezależne od producenta, jego upoważnionego przed-
stawiciela lub importera podmioty dokonujące cer-
tyfikacji wyrobów spożywczych z  zakresu produktów 
rolnych i  środków spożywczych, produktów tradycyj-
nych i regionalnych (Ustawa…, 2002), upoważnione do 

wykonywania czynności związanych z oceną zgodności, 
w tym wzorcowaniem, badaniem, certyfikacją i inspek-
cją (Rozporządzenie…, 2008) przez Ministra właści-
wego ds. rynków rolnych, nad którymi nadzór spra-
wuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 

Tabela 2. Polskie znaki jakości żywności według sposobu przeprowadzenia oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami

Certyfikacja przez jednostkę akredytowaną Ocena zgodności przez jednostki  
nieposiadające akredytacji Konkursy i nagrody jakości

Jakość Tradycja Poznaj Dobrą Żywność Teraz Polska

Znak jakości Q Liderzy Jakości Żywności Najlepsze w Polsce

Chroniona Nazwa Pocho-
dzenia (ChNP) Doceń Polskie Agro Polska

Chronione Oznaczenie 
Geograficzne (ChOG)

Europejska Sieć Regionalne-
go Dziedzictwa Kulinarnego

Nasze Kulinarne Dziedzic-
two –Smaki regionów

Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność (GTS) Znak Żywność Atestowana Złoty medal MTP

Euroliść Polski Producent Żywności 
(PPŻ) Laur konsumenta

Quality Meat Program 
(QMP)

System Gwarantowanej 
Jakości Żywności

System Jakości 
Wieprzowiny

Integrowana produkcja 
roślin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rogala, 2005; Badowski, 2011; Jakość żywności, b.d.; Znak jakości Q, b.d.; Liderzy…, b.d.; Program…, 
b.d.; Konkurs…, b.d.; Towarzystwo…, b.d.; Inne systemy…, b.d.; Znak…, b.d.; Biuro…, b.d.; Informacje…, b.d.; Laur konsumenta/klienta, b.d.
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Rolno-Spożywczych (Badowski, 2011). Znaki jakości 
przyznawane w ramach certyfikacji to: Jakość Tradycja, 
Integrowana Produkcja, QMP, QAFP, PQS, Znak Jako-
ści Q oraz dwa europejskie systemy jakości żywności – 
oznaczeń geograficznych (ChNP, ChOG, GTS) i rolnic-
twa ekologicznego (Euroliść) (tab. 2).

Ocena zgodności przez jednostkę nieposiadającą 
akredytacji to działanie niezależnej jednostki niebę-
dącej jednostką certyfikującą, które polega na ocenie 
i wystawianiu na jej podstawie poświadczenia spełnie-
nia przez wyrób określonych wymogów (Rogala, 2005). 
Przykładem tego sposobu potwierdzania jakości są takie 
programy wyróżniania produktów żywnościowych, jak 
m.in.: Poznaj Dobrą Żywność, Liderzy Jakości Żywno-
ści, Doceń Polskie oraz Europejska Sieć Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego (tab. 2). 

Potwierdzanie jakości wyrobów za pomocą kon-
kursów polega na przyznawaniu nagród i  wyróżnień 
dotyczących jakości (w tym znaków jakości) przez jed-
nostki niezależne od użytkowników, konsumentów, 
sprzedawców, producentów lub ich przedstawicieli (Ro-
gala, 2005). Konkursy przybierają różne formy, w zależ-
ności od sposobu doboru i oceny wyróżnianych wyro-
bów. Przykładem konkursów wyróżniających artykuły 

rolno-spożywcze są np.: Teraz Polska, Najlepsze w Pol-
sce, Agro Polska, Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
regionów lub Złoty medal MTP (tab. 2).

Uczestnictwo w każdym z wyżej wymienionych sys-
temów potwierdzania jakości żywności wiąże się z moż-
liwością oznaczania produktów znakiem jakości, który 
zazwyczaj jest jednocześnie logo systemu. Znaki jakości 
przyznawane są na określony czas, od roku do pięciu lat 
i mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo we 
wszystkich rodzajach działań promocyjnych (tj. umiesz-
czenie symbolu certyfikatu jakości obok nazwy i  logo 
firmy czy posługiwanie się znakiem jakości w  kampa-
niach reklamowych). 

Poszczególne znaki jakości gwarantują różne cechy 
oznaczanych produktów. Jakość zdrowotną żywności 
zapewniają głównie symbole nadawane przez akredyto-
wane jednostki certyfikujące (tj. Jakość Tradycja, Znak 
Jakości Q, QAFP, ChNP, Znak Żywność Atestowana, Eu-
roliść). Oznaczenia nadawane w ramach oceny zgodno-
ści przez jednostki nieposiadające akredytacji wyróżnia-
ją przede wszystkim wartości sensoryczne produktów, 
a  w  ramach konkursów i  wyróżnień  – dyspozycyjność 
oraz uznanie konsumentów (tab. 3).

Tabela 3. Cechy produktów oznaczonych poszczególnymi znakami jakości żywności 

Jakość zdrowotna żywności 
Bezpieczeństwo x x x x x
Adekwatność x x
Tradycyjne re-
ceptury i metody 
wytwarzania

x x

Wartość sensoryczna
Właściwości 
organoleptyczne

x x x x

Dyspozycyjność 
Specyficzne 
opakowanie

x x

Cena x
Innowacyjność x x

Uznanie konsumentów
Ocena konsumentów x

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Badowski, 2011; Jakość żywności…, b.d.; Znak jakości Q…, b.d.; Liderzy Jakości Żywności…, b.d.; Pro-
gram…, b.d.; Konkurs…, b.d.; Towarzystwo…, b.d.; Ogólnopolski…, b.d.; Inne systemy…, b.d.; Znak…, b.d.; Biuro…, b.d.; Informacje…, b.d.; Laur 
konsumenta/klienta…, b.d.
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ROZPOZNAWALNOŚĆ ZNAKÓW JAKOŚCI 
ŻYWNOŚCI PRZEZ KONSUMENTÓW  
ORAZ ICH ZNACZENIE INFORMACYJNE

Mnogość i  zróżnicowanie znaków jakości żywności 
obecnych na polskim rynku, a także coraz większa liczba 
symboli imitujących wyróżniki jakości powoduje, że rola 
znaków jakości żywności w  zapewnieniu bezpieczeń-
stwa żywności polskich konsumentów zależy od znajo-
mości omawianych oznaczeń wśród nabywców produk-
tów żywnościowych. Z badań przeprowadzonych przez 
Iwanicką (2009) wynika, że duża liczba i różnorodność 
oznaczeń jakości sprawia, że konsumenci często czują 
się niedoinformowani i w konsekwencji rzadko kierują 
się symbolami jakości podczas podejmowania decyzji 
zakupowych (Iwanicka, 2009). 

Na podstawie przeprowadzanych badań zauważo-
no, że stopień rozpoznawalności stosowanych w Polsce 
oznaczeń jakości żywności jest zróżnicowany. Najwięk-
szą rozpoznawalnością charakteryzowały się znaki jako-
ści przyznawane w ramach konkursów wyróżniających 
artykuły rolno-spożywcze organizowanych na poziomie 
krajowym, tj. Najlepsze w  Polsce (dawniej: Dobre, bo 
Polskie) i Teraz Polska, których znajomość deklarowało 
odpowiednio 77% i 68% ogółu ankietowanych. Połowa 
respondentów (50%) wskazała, że zna Znak Jakości Q 
przyznawany przez akredytowaną jednostkę certyfiku-
jącą (rys. 1). Uzyskane rezultaty potwierdzają wyniki 
badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów w  2007 
roku, według których aż 67% respondentów deklaru-
je znajomość godła Teraz Polska, a  55% Znaku Jako-
ści Q (UOKiK, 2007). Największą rozpoznawalnością 

charakteryzowały się zatem te znaki, które mają już wie-
loletnią tradycję i zdążyły utrwalić się w pamięci konsu-
mentów. Konkurs Najlepsze w Polsce wyróżnia produkty 
już od 1992 roku, a Teraz Polska od 1993 roku. Najdłuż-
szą historię ma system Znak Jakości Q, który funkcjonu-
je od 1959 roku. Mniej powszechne wśród responden-
tów były znaki jakości żywności uznane przez Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Znajomość systemu Jakość 
i  Tradycja deklarowało 38% ankietowanych, natomiast 
znaków europejskiego systemu ochrony produktów re-
gionalnych i tradycyjnych jedynie około 27%. Najmniej-
szą rozpoznawalnością cechował się znak europejskie-
go systemu Rolnictwa Ekologicznego  – Euroliść (13%; 
rys.  1). Niską rozpoznawalność europejskich oznaczeń 
jakości wśród polskich nabywców potwierdzają również 
badania Cichockiej i Oleniuch (2017), przy czym badani 
przez autorki młodzi konsumenci częściej deklarowali 
znajomość symbolu rolnictwa ekologicznego (19%) niż 
ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych (10%).

Znajomość znaków jakości żywności wśród kon-
sumentów jest determinowana między innymi przez 
czynniki społeczno-demograficzne, takie jak płeć, wiek 
lub wykształcenie. Na podstawie przeprowadzonych 
badań można stwierdzić, że kobiety deklarowały znajo-
mość symboli jakości żywności dwukrotnie częściej niż 
mężczyźni (rys. 2). Rozpoznawalność analizowanych 
znaków jakości zmniejszała się również wraz z  wie-
kiem respondentów (rys. 3). Pomijając symbol Teraz 
Polska, największą znajomością wszystkich oznaczeń 
jakości charakteryzowała się najmłodsza grupa respon-
dentów (poniżej 25 roku życia). Istotną cechą o  cha-
rakterze demograficznym opisującą profil konsumenta 
okazało się także wykształcenie. Osoby uczące się bądź 
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Rys. 1. Znajomość znaków jakości żywności w opinii respondentów
Źródło: badania własne (n = 461).
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z wykształceniem wyższym częściej deklarowały znajo-
mość poszczególnych znaków jakości niż pozostałe gru-
py respondentów. Wyjątek stanowił znak jakości Teraz 
Polska, rozpoznawany przede wszystkim przez osoby 
z wykształceniem średnim (rys. 4). 

Z  punktu widzenia roli znaków jakości w  zapew-
nianiu bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów 

istotna jest nie tylko sama rozpoznawalność oznaczeń 
jakości przez nabywców, ale również poziom wiedzy na 
temat poszczególnych wyróżników. Dzięki symbolom 
jakości konsumenci otrzymują kompleksowe informacje 
o etykietowanym produkcie, co pomaga im dokonywać 
właściwych wyborów w procesie zakupów. Rodzaj uzy-
skiwanych wiadomości o produkcie zależy od symbolu, 
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Rys. 2. Znajomość znaków jakości żywności a płeć respondentów
Źródło: badania własne (n = 461).
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Rys. 3. Znajomość znaków jakości żywności a wiek respondentów
Źródło: badania własne (n = 461).
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jakim jest oznaczony. Niektóre znaki jakości wskazują 
na zdrowie i bezpieczeństwo produktów, inne na trady-
cyjny charakter i recepturę, a jeszcze inne na produkcję 
przyjazną środowisku. Dzięki temu, że produkty funk-
cjonują w  systemach jakości żywności, konsumenci 
mogą otrzymać rzetelną informację i  opis produktu. 
Nie zawsze jednak deklaracja znajomości danego znaku 
jakości jest jednoznaczna z wiedzą na temat tego, jakie 
informacje dostarcza dany znak.

Z  przeprowadzonych badań wynika, że znaki jako-
ści żywności kojarzą się respondentom przede wszyst-
kim z  wysoką jakością produktów. Uważało tak 77% 

badanych konsumentów. Co drugi ankietowany wska-
zał, że jakość ta wynika z  przeprowadzanej kontroli. 
Ponad 40% respondentów było przekonanych, że sym-
bole certyfikatów jakości żywności zapewniają zdrowy 
i  bezpieczny produkt, rzetelne wykonanie, tradycyjny 
charakter i przestrzeganie receptur. Średnio dla co trze-
ciego konsumenta znaki jakości żywności stanowiły 
dowód pochodzenia produktu, zapewniały o produkcji 
przyjaznej środowisku i  były nośnikiem rzetelnej in-
formacji o produkcie, co czwarty z kolei uznawał pro-
dukt oznaczony certyfikatem za wyrób standaryzowany 
(rys. 5).
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Rys. 4. Znajomość znaków jakości żywności a wykształcenie respondentów
Źródło: badania własne (n = 461).
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Rys. 5. Rodzaje informacji dostarczanych respondentom przez znaki jakości żywności
Źródło: opracowanie własne (n = 461).
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Informacje na temat znaków jakości żywności są 
ogólnodostępne dla wszystkich konsumentów. Jednak 
według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP 
w 2011 roku aż co piąty respondent deklaruje, że nie ma 
żadnej wiedzy na temat symboli jakości. Respondenci na 
prośbę o wskazanie, w jaki sposób uzyskują informacje 
na temat wyróżników jakości, najczęściej spośród zapro-
ponowanych odpowiedzi wybierali opakowanie produk-
tów żywnościowych (64% ogółu ankietowanych). Liczna 
grupa ankietowanych (40%) zadeklarowała, że w  celu 
poszerzenia wiedzy na temat symboli certyfikatów jako-
ści żywności zapoznawała się z materiałami reklamowy-
mi i promocyjnymi, a 35% respondentów dowiadywało 
się o nich od znajomych. Niewielu ankietowanych wska-
zało, że korzystało w tym celu z pomocy rzecznika praw 
konsumenta (2%) (rys. 6).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Znaki jakości żywności wyróżniają produkty spożywcze 
o ponadprzeciętnej jakości zdrowotnej, wartości senso-
rycznej lub dyspozycyjności. Spośród 12 analizowanych 
znaków jakości funkcjonujących w Polsce tylko połowa 
zapewniała zdrowotną jakość żywności (były to głównie 
symbole nadawane przez akredytowane jednostki cer-
tyfikujące). Pozostałe symbole  – nadawane w  ramach 
oceny zgodności przez jednostki nieposiadające akredy-
tacji bądź w ramach konkursów i wyróżnień – oznaczały 
produkty o  cechach niegwarantujących konsumentom 
bezpieczeństwa żywności (np. smak, innowacyjność). 

Mnogość i zróżnicowanie znaków jakości żywności 
na poziomie krajowym prowadzi do wielu nieprawidło-
wości w sposobie ich funkcjonowania i odbiorze przez 
konsumentów. To sprawia, że rola znaków jakości żyw-
ności w  zapewnieniu bezpieczeństwa żywności zależy 
od znajomości omawianych oznaczeń przez potencjal-
nych konsumentów. Przeprowadzone badania potwier-
dzają wyniki uzyskane przez innych autorów (Cichocka 
i  Oleniuch, 2017; Iwanicka, 2009), które wskazują, że 
znajomość znaków jakości żywności przez polskich na-
bywców jest niewystarczająca, aby symbole te mogły sta-
nowić element zapewniający bezpieczeństwo żywności.

Badania wykazały, że polscy nabywcy produktów 
żywnościowych rozpoznają znaki jakości, które odzna-
czają się wieloletnią tradycją i  które przez lata zdążyły 
utkwić w pamięci konsumentów. Najwięcej responden-
tów zadeklarowało znajomość znaku Najlepsze w Polsce, 
który wyróżnia produkty już od 1992 roku (77%), oraz 
symbolu Teraz Polska, znanego od 1993 roku (68%). 
Należy jednak zauważyć, że są to znaki, które nie gwa-
rantują jakości zdrowotnej żywności, a jedynie uznanie 
konsumentów oraz m.in. innowacyjność, konkurencyj-
ność czy stosowane formy promocji. Istotna jest zatem 
nie tylko rozpoznawalność oznaczeń przez nabywców, 
ale również wiedza o  tym, jakich informacji dostar-
czają. Z  przeprowadzonych badań wynika, że wiedza 
konsumentów na temat znaków jakości żywności jest 
zróżnicowana. Zdecydowana większość ankietowanych 
(77%) identyfikuje omawiane znaki z  gwarancją jako-
ści, przy czym tylko połowa respondentów utożsamia 
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Rys. 6. Źródła informacji na temat znaków jakości żywności pozyskiwanych przez respondentów
Źródło: opracowanie własne (n = 461).
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tę gwarancję z przeprowadzoną kontrolą jakości. Ponad 
40% respondentów ma świadomość, że znaki te gwaran-
tują także zdrowie i bezpieczeństwo oraz są wyróżnika-
mi żywności tradycyjnej i regionalnej.

Można domniemywać, że na poziom wiedzy pol-
skich konsumentów na temat znaków jakości żywności 
wpływa sposób, w  jaki nabywcy pozyskują informacje 
na ich temat. Przeprowadzone badania wskazują, że 
konsumenci wybierają głównie najprostsze źródła in-
formacji o  symbolach jakości, czyli opakowanie (64%) 
produktu i  materiały reklamowe (40%). Dużo rzadziej 
szukają informacji na ulotkach i w  folderach informa-
cyjnych (26%), Internecie oraz na targach (25%), festi-
walach, kiermaszach i imprezach związanych z żywno-
ścią (15–10%).
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FOOD QUALITY LABELS AS AN ASPECT OF FOOD SECURITY  
FOR THE POLISH CONSUMERS

Abstract. Food security exists when all people at all times have physical and economic access to safe food. 
Food safety is an integral part of food quality and refers both to the risk of food contamination and to the 
effects of food fraud, including food falsification. Food quality labels are one of the possible ways to ensure 
food safety, and – if other conditions are met – to enable food security. The purpose of this paper is to present 
the role of food quality labels in ensuring food safety for Polish consumers. This will be done by identifying 
the recognition of quality labels among food purchasers. The paper presents an overview of food quality 
labels used in Poland and the results of an awareness survey conducted with Polish consumers. In this study, 
only half of the 12 food quality labels used in Poland were found to designate safe products of a particular 
health quality. As a consequence, if food quality labels are intended to ensure food safety, it is necessary for 
buyers to know which symbols designate food quality and which ones only refer to their sensory values or 
availability. It was proved that consumer awareness of food quality labels is insufficient to make them a part 
of food safety.

Keywords: food security, food safety, food quality, quality labels
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WSTĘP

Przedsiębiorczość jest pojęciem wielowymiarowym, co 
tłumaczy brak wspólnej definicji tego terminu w różnych 
dyscyplinach naukowych (Adamczyk, 1995; Piecuch, 
2009). Dotyczy ona wielu aspektów życia gospodarczego 
i społecznego. Szczególnie istotna jest przedsiębiorczość 
studentów jako przyszłych uczestników życia gospo-
darczego (Katana, 2016; Lipski, 2003). Zainteresowa-
nie przedsiębiorczością i  pobudzanie określonych po-
staw wśród młodzieży akademickiej może mieć istotny 
wpływ na rozwój gospodarki w przyszłości, innowacyj-
ność, sprawność oraz uczestnictwo w globalnej konku-
rencji. W kreowaniu tych postaw ważną rolę pełni edu-
kacja uniwersytecka. Powstaje w związku z tym pytanie, 

w jakim stopniu uczelnie pełnią rolę promotora postaw 
przedsiębiorczych wśród studentów, na ile przygotowują 
ich do samozatrudnienia oraz ponoszenia ryzyka zwią-
zanego z działalnością gospodarczą, jaka jest ocena edu-
kacji w tym zakresie? 

W  artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyż-
sze pytania na podstawie badań ankietowych przepro-
wadzonych wśród studentów wybranych poznańskich 
uczelni. Przedsiębiorczość była badana w  kontekście 
postaw wobec założenia w  przyszłości własnej firmy. 
Głównym celem badań było zdiagnozowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród studentów, w  szczególności 
poznanie samooceny przedsiębiorczości, motywacji 
oraz podobieństw i różnic w przejawianiu tych postaw 
na różnych uczelniach.

Władysława Łuczka , Karolina Wróblewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDENTÓW POZNAŃSKICH UCZELNI

Abstrakt. W artykule omówiono wyniki badań ankietowych dotyczących przedsiębiorczości studentów wy-
branych poznańskich uczelni. Przedsiębiorczość badano w kontekście postaw wobec założenia w przyszło-
ści własnej firmy. Głównym celem badań było zdiagnozowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, 
w szczególności poznanie samooceny przedsiębiorczości, motywacji oraz podobieństw i różnic w przejawia-
niu tych postaw na różnych uczelniach. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy studenci są 
skłonni i gotowi zakładać własne firmy oraz jakie bariery spodziewają się napotkać. Ważnym celem aplikacyj-
nym badań było także określenie roli uczelni w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz sformułowanie 
rekomendacji pod ich adresem, związanych z pobudzaniem aktywności ekonomicznej studentów. W arty-
kule stwierdzono, że ponad połowa badanych studentów cechowała się deklaratywną przedsiębiorczością. 
Wykazywali się nią szczególnie studenci politechniki.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawy, studenci, działalność gospodarcza
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PRZEGLĄD LITERATURY

Wzrost zainteresowania przedsiębiorczością jako obsza-
rem badań naukowych nastąpił w Polsce po przemianach 
systemowych, gdy powstały sprzyjające warunki dla tego 
typu aktywności ekonomicznej (Piasecki, 1997). W efek-
cie wzrosła liczba opracowań poświęconych przedsię-
biorczości, w  których podejmowano próbę definicyj-
nego usystematyzowania tego pojęcia (Kożuch, 2001; 
Kraśnicka, 2002; Strojny, 2006). W naukach ekonomicz-
nych przedsiębiorczość dość powszechnie utożsamiana 
jest z  pewnym typem postawy, charakteryzującej się 
kreatywnymi i twórczymi cechami (Kapusta, 2006; Pie-
cuch, 2010). W ujęciu funkcjonalnym przedsiębiorczość 
jest postawą człowieka wobec otaczającego świata i  lu-
dzi, która wyraża się w twórczym i aktywnym dążeniu 
do ulepszania istniejącego stanu rzeczy, w gotowości do 
podejmowania nowych działań lub rozszerzania dotych-
czasowych w celu osiągania korzyści materialnych, pro-
wadzących do odczuwalnego wzrostu zysków i poprawy 
warunków życia oraz pracy (Wiatrak, 2003). 

Przedsiębiorczość definiowana jako kreatywna 
i  twórcza postawa, wyrażająca się w  podejmowaniu 
nowych wyzwań, jest badana m.in. z  punktu widzenia 
wybranych cech demograficznych. W nurcie tych badań 
mieszczą się prace poświęcone m.in. przedsiębiorczości 
studentów (Andrzejczyk, 2016; Bernat, 2015; Pilarczyk, 
2017). Na szczególną uwagę zasługują międzynarodowe 
badania porównawcze (Litwa, Łotwa, Ukraina, Węgry, 
Rosja) aktywności studentów w  zdobywaniu doświad-
czenia zawodowego, zachowań przedsiębiorczych oraz 
planowanych działań zmierzających do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej (Kunasz, 2008). Wie-
le uwagi w literaturze poświęcono również rozpoznaniu 
postaw przedsiębiorczych, ich samoocenie, motywom 
przejawiania oraz cechom charakterystycznym przedsię-
biorczości (Łuczka i Rembisz, 2015; Buchta i  Jakubiak, 
2014). Ważnym zagadnieniem w  badaniach z  tej dzie-
dziny są również czynniki kształtujące postawy przedsię-
biorcze (Roszkowska-Mądra i in., 2014; Matejun, 2016). 
W ostatnich latach ukazały się opracowania poświęcone 
analizie porównawczej postaw przedsiębiorczych stu-
dentów studiów ekonomicznych i  nieekonomicznych 
(Dąbrowska i Skowron, 2015). W nurcie tych badań mie-
ści się niniejsze opracowanie, w którym podjęto próbę 
identyfikacji postaw przedsiębiorczych studentów po-
znańskich uczelni oraz ich oczekiwań w zakresie wspar-
cia tych postaw za pośrednictwem oferty dydaktycznej.

MATERIAŁ I METODY

W  celu rozpoznania przedsiębiorczości studentów po-
znańskich uczelni przeprowadzono badania ankieto-
we wśród 322 studentów studiów stacjonarnych trzech 
wyższych uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersyte-
tu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Ze względu na ograniczoną próbę przyjętą do badań, 
uzyskane wyniki nie mogą stanowić podstawy do ich 
uogólnienia na całą populację studentów poznańskich 
uczelni. Podstawowym kryterium wyboru uczelni było 
prowadzenie ekonomicznych kierunków studiów. Na-
rzędziem badawczym był wywiad bezpośredni z  kwe-
stionariuszem złożonym z  20 pytań podzielonych na 
sześć osobnych części. Pierwsza dotyczyła ogólnych 
informacji na temat postaw przedsiębiorczych, między 
innymi tego, czy badani studenci uważają się za osoby 
przedsiębiorcze, jakie cechy według nich powinna mieć 
osoba przedsiębiorcza oraz czy podejmowali w  czasie 
studiów pracę. Druga i  trzecia część pytań dotyczyła 
rozpoznania, w jakim czasie i sektorze gospodarki stu-
denci podejmowali pracę oraz jakie były ich preferen-
cje związane z przyszłą aktywnością zawodową. Kolej-
ne części miały umożliwić odpowiedź na pytanie, czy 
studenci poznańskich uczelni wykazują chęć założenia 
w przyszłości własnej działalności gospodarczej oraz ja-
kie identyfikują bariery w tych działaniach. 

Ponad połowę ankietowanych stanowili studen-
ci Uniwersytetu Przyrodniczego (50,3%), natomiast 
udział studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz 

Tabela 1. Struktura ankietowanych studentów według uczelni 
i kierunków studiów

Nazwa 
uczelni Kierunek studiów Liczba 

ankietowanych
Udział ankieto-

wanych (%)

Uniwersytet 
Przyrodniczy 

Finanse 
i rachunkowość

62 19,3%

Ekonomia 56 17,4%

Technologia 
drewna

44 13,6%

Uniwersytet 
Ekonomiczny

Ekonomia 46 14,3%

Finanse 
i rachunkowość

38 11,8%

Politechnika 
Poznańska

Logistyka 76 23,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych 
(n = 322).
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Politechniki Poznańskiej był podobny i  wyniósł nieco 
ponad 26% (26,1% i 23,6%) (tab. 1). Największy odse-
tek stanowili studenci kierunku ekonomia oraz finanse 
i rachunkowość.

Wśród badanych dominowali studenci II roku stu-
diów drugiego stopnia oraz pierwszego stopnia, którzy 
w obu wypadkach stanowili ponad 33% ogółu ankieto-
wanych. Porównywalny odsetek stanowili studenci stu-
diów I roku, pierwszego stopnia.

WYNIKI

W  celu oceny przedsiębiorczości studentów poznań-
skich uczelni badanym zadano pytanie o to, czy uważają 
się za osoby przedsiębiorcze. Przed udzieleniem odpo-
wiedzi przypomniano im znaczenie pojęcia przedsię-
biorczość. Pytanie zmierzało do identyfikacji subiektyw-
nych odczuć i nie było w żaden sposób weryfikowane. 
Najwięcej osób (56,5%) odpowiedziało, że są osobami 
przedsiębiorczymi, 26,7% nie potrafiło tego ocenić, 
a 16,8% uznało siebie za osoby nieprzedsiębiorcze. War-
to podkreślić, że wśród studentów Politechniki Poznań-
skiej największy odsetek stanowiły osoby oceniające się 
jako osoby przedsiębiorcze. Ich udział wyniósł 65,8%, 
wobec udziału studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 

na poziomie 57,1%, i Uniwersytetu Przyrodniczego na 
poziomie 51,9% (rys. 1).

Kolejne pytanie dotyczyło cech, które określają osobę 
przedsiębiorczą. Zdaniem badanych najważniejszymi ce-
chami są: pracowitość (64% wskazań), umiejętność ana-
lizy i wnioskowania oraz przejawianie inicjatywy (62,1%) 
(rys. 2). Na trzecim miejscu znalazła się umiejętność 
przewidywania i  kalkulacji ryzyka (52,2%). Najmniej 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Ekonomiczny

Politechnika Poznańska

51,9%

57,2%

65,8%

18,5%

19,0%

10,5%

29,6%

23,8%

23,7%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Rys. 1. Samoocena postawy przedsiębiorczości respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankieto-
wych (n = 322).

12,4%

16,1%

31,7%

36,6%

39,1%

41,0%

44,7%

44,7%

52,2%

62,1%

64,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Bogactwo emocjonalne i intelektualne

Optymizm i dynamizm w działaniu

Kreatywność i przebojowość

Otwartość na doświadczenia

Komunikatywność

Pewność siebie i ambicja

Sumienność i dokładność

Gotowość do ponoszenia odpowiedzialności

Umiejętność przewidywania i kalkulacji ryzyka

Umiejętność analizy i wnioskowania
oraz przejmowania inicjatywy

Pracowitość

Rys. 2. Cechy osoby przedsiębiorczej wg. respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych (n = 322).
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respondentów uważało, że osoba przedsiębiorcza po-
winna być bogata emocjonalnie i intelektualnie (12,4%).

Respondentów zapytano również o  to, czy ich zda-
niem studenci studiów stacjonarnych powinni łączyć 
naukę z pracą. Zdecydowana większość (78,9%) odpo-
wiedziała twierdząco, ponieważ ich zdaniem uzyskują 
wówczas nowe kompetencje i  doświadczenie zawodo-
we, co ułatwia wejście na rynek pracy po skończeniu 
studiów. Dlatego większość badanych respondentów 
podjęła pracę w  czasie studiów. Niepracujący studenci 
stanowili niewielki odsetek (21,1%), byli to w większości 
studenci pierwszego i drugiego roku studiów pierwsze-
go stopnia. Osoby, które zdeklarowały, że w czasie stu-
diów były zatrudnione, najczęściej pracowały podczas 
roku akademickiego oraz w czasie wakacji. Najczęściej 
wymienianym powodem podejmowania pracy przez 
studentów była chęć zdobycia doświadczenia zawodo-
wego oraz odciążenie finansowe rodziców. 

Badani studenci podejmowali pracę głównie w han-
dlu (40,9%) jako sprzedawcy w  centrach handlowych 
oraz w  sektorach związanych z  finansami, księgowo-
ścią i ubezpieczeniami (35,4%) (rys. 3). Najmniej osób 
pracowało w budownictwie (7,1%) oraz w instytucjach 
sektora publicznego (takich jak np. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa), na co wskazało 8,7% 
ankietowanych. 

Ważnym przejawem przedsiębiorczości studen-
tów jest charakter pracy, jaką mają zamiar podjąć 

w przyszłości. Niewiele ponad 50% ankietowanych wo-
lałaby w przyszłości podjąć pracę najemną. Największy 
odsetek w  tej grupie stanowili studenci Uniwersytetu 
Przyrodniczego (rys. 4). Natomiast największy odsetek 
studentów, którzy chcieliby w  przyszłości prowadzić 
własną działalność gospodarczą, stanowili studenci Po-
litechniki Poznańskiej (50%). 

W pytaniu o to, czy badani studenci chcieliby w przy-
szłości założyć własną działalność gospodarczą, a  jeśli 
tak, to jakie widzą ograniczenia, nieco więcej niż 25% 

 

7,1%

8,7%

10,2%

12,6%

18,9%

20,5%

22,8%

35,4%

40,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Budownictwo

Instytucje sektora publicznego

Rolnictwo/leśnictwo

Inne

Logistyka/transport/komunikacja

Produkcja przemysłowa

Restauracje/hotele/gastronomia

Finanse/księgowość/ubezpieczania

Handel

Rys. 3. Zatrudnienie respondentów w wybranych sektorach gospodarki 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych (n = 322).

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Ekonomiczny

Politechnika Poznańska

6,1%

2,4%

2,6%

51,9%

50,0%

47,4%

42,0%

47,6%

50,0%

Będę pracować w �rmie rodzinnej Chcę pracować u kogoś

Chcę założyć własną działalność gospodarczą

Rys. 4. Oczekiwania respondentów w zakresie przyszłej pracy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankieto-
wych (n = 322).
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odpowiedziało, że w ogóle nie rozważa takiej możliwo-
ści (rys. 5). Większość (73,9%) chciałaby założyć firmę, 
ale dostrzega różne bariery. Jest to głównie brak dosta-
tecznej wiedzy (34,2%) oraz wystarczających środków 
finansowych (24,8%), natomiast w  mniejszym stopniu 
brak pomysłu na biznes (14,9%). Chęć założenia wła-
snego przedsiębiorstwa częściej wykazywali mężczyźni 
niż kobiety.

Studenci, którzy zdeklarowali, że w  przyszłości 
chcieliby założyć własną działalność gospodarczą, zosta-
li zapytani o motywy wyboru takiej ścieżki zawodowej. 
Dla 36,6% ankietowanych najważniejsza byłaby duża 
niezależność zawodowa (rys. 6). Na drugim miejscu 
znalazło się osiągnięcie wyższego dochodu. Najmniej 

istotna była możliwość podejmowania samodzielnych 
decyzji, którą wskazało 13% osób. Odpowiedzi na to 
pytanie kobiet i mężczyzn dość znacznie się różniły, co 
potwierdza w pewnym sensie utrzymujące się stereotypy 
na temat przesłanek ich przedsiębiorczości. Dla kobiet 
najważniejszym motywem była duża niezależność za-
wodowa, mężczyźni natomiast częściej wskazywali, na 
wyższy dochód i możliwość podejmowania samodziel-
nych decyzji.

Wśród identyfikowanych przez studentów barier zwią-
zanych z założeniem własnej działalności gospodarczej 
na pierwszym miejscu wskazali oni brak odpowiednich 
kompetencji i wiedzy (52,8% wskazań) (rys. 7). Proces 
budowania przedsiębiorczości wśród studentów wymaga 

Tak, ale nie mam
pomysłu

14,9%

Tak, ale nie mam
środków

24,8%

Tak, ale nie mam
dostatecznej wiedzy

34,2%

Nie i nie rozważam
takiej możliwości

25,5%

Już prowadzę
0,6%

Rys. 5. Stosunek respondentów do założenia w przyszłości wła-
snej działalności gospodarczej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankieto-
wych (n = 322).

Duża niezależność zawodowa
36,6%

Sposób na samorealizację
22,4%

Szansa na wyższy
dochód
28,0%

Możliwość podejmowania
samodzielnych decyzji

13,0%

Rys. 6. Motywy założenia własnej działalności gospodarczej (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankieto-
wych (n = 227).
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Rys. 7. Bariery w założeniu własnej działalności gospodarczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych (n = 227).
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zaangażowania nie tylko samych zainteresowanych, ale 
także uczelni. Wskazywany w  badaniach brak wiedzy 
związanej z zakładaniem i funkcjonowaniem firmy świad-
czy o potrzebie pewnych zmian programowych studiów, 
polegających na zwiększeniu liczby godzin z przedmio-
tów związanych z tą problematyką. Forma i liczba godzin 
takich zajęć stwarza ogromne możliwości kształtowania 
przedsiębiorczości i „oswajania” z ryzykiem związanym 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uczelnia jest szczególnym miejscem, w którym stu-
denci chcieliby i powinni zdobyć wiedzę dotyczącą za-
kładania własnej firmy oraz uwarunkowań ekonomicz-
no-prawnych jej funkcjonowania. Jednak uczelnie nie 
zawsze oferują określoną liczbę zajęć praktycznych, któ-
re mogłyby pomóc studentom w rozwoju takiej właśnie 
przyszłej ścieżki zawodowej. Z opinii badanych wynika, 
że większość zajęć prowadzonych na studiach ekono-
micznych to ćwiczenia teoretyczne, które nie wzbogaca-
ją wiedzy ułatwiającej podjęcie decyzji o założeniu wła-
snej firmy. Studenci zapytani o to, w jakim stopniu czują 
się przygotowani przez uczelnię do założenia własnego 
biznesu, najczęściej odpowiadali, że uczelnia w zasadzie 
w ogóle nie przygotowuje ich pod tym względem. Tak-
że studenci ekonomii oraz finansów i  rachunkowości 
z Uniwersytetu Ekonomicznego i Przyrodniczego wska-
zywali, że nie mają odpowiednich umiejętności, mimo 
że chcieliby w przyszłości podjąć próbę funkcjonowania 
na rynku jako samodzielni przedsiębiorcy.

Badanym studentom postawiono pytanie o to, w ja-
kim stopniu wiedza, którą nabywają w  czasie studiów, 
może się im przydać do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Najwięcej osób określiło przydatność tej 
wiedzy na średnim poziomie, ale znaczny odsetek wska-
zał na bardzo małą jej przydatność (rys. 8).

Pod względem przydatności wiedzy nabytej na stu-
diach programy nauczania najlepiej ocenili studenci 
Politechniki Poznańskiej, na której nikt nie wskazał na 
oceny bardzo niskie i  bardzo wysokie. W  dziesięcio-
stopniowej skali najwyższą ocenę (6 punktów) uzyskała 
Politechnika Poznańska, a niższej uplasował się Uniwer-
sytet Ekonomiczny, z notą 4 i Uniwersytet Przyrodniczy 
z oceną 3.

Studenci zostali zapytani także o  działania, jakie 
powinny podjąć uczelnie, żeby lepiej przygotować stu-
dentów do założenia w przyszłości własnej działalności 
gospodarczej, oraz o ocenę aktualnego systemu edukacji 
w  kontekście wpływu na kreowanie postaw przedsię-
biorczych wśród studentów. Zdaniem większości bada-
nych uczelnie powinny zapewnić więcej praktyk i staży 
zawodowych (65,2% wskazań) oraz zmodyfikować pro-
ces kształcenia w kierunku zamiany części zajęć teore-
tycznych na praktyczne (60,9%), a  także w  większym 
stopniu oferować zajęcia w  zakresie prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej (50,3%) (rys. 9). Jedynie 
dziesięć spośród wszystkich badanych osób stwierdzi-
ło, że uczelnia nie musi podejmować żadnych działań 
ukierunkowanych na stymulowanie studentów do za-
kładania w  przyszłości działalności gospodarczej. Jed-
nocześnie 68,9% badanych uważało, że obecny system 
edukacji nie wpływa pozytywnie na kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród studentów, ponieważ więk-
szość zajęć prowadzonych w czasie studiów sprowadza 
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Rys. 8. Ocena przydatności wiedzy nabytej na studiach do założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych (n = 322).
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się do przekazywania wiedzy, a  nie służy rozwijaniu 
kompetencji przedsiębiorczych.

Studenci różnych uczelni wyrażali dość podobne 
opinie na ten temat, z tą jednak różnicą, że zarówno stu-
denci Uniwersytetu Przyrodniczego, jak i Uniwersytetu 
Ekonomicznego uważali, że głównym problemem na 
rodzimych uczelniach jest prowadzenie zbyt wielu zajęć 
o charakterze teoretycznym, co rodziło obawy dotyczące 
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. Najlepiej przygotowani pod 
tym względem byli studenci Politechniki Poznańskiej. 
W  ich opinii wiedza nabyta podczas procesu kształce-
nia akademickiego stanowi podstawę oraz pozwala na 
rozpoczęcie i  prowadzenie własnej działalności gospo-
darczej w przyszłości.

ZAKOŃCZENIE

Z  przeprowadzonych badań wynika, że uczelnie mają 
duży wpływ na kształtowanie cech i  postaw przedsię-
biorczych wśród studentów. W  świetle przeprowadzo-
nych badań wydaje się, że liczba godzin z tych zajęć na 
studiach jest niewystarczająca. Badani studenci wyka-
zali się relatywnie dużą chęcią podjęcia w  przyszłości 
działalności gospodarczej, ale ma ona charakter raczej 
deklaratywny, na co wskazuje praktyka gospodarcza 
i niewielki odsetek osób z wyższym wykształceniem za-
kładających własne firmy.

Wyniki badań pozwalają także na sformułowanie 
wniosków o  charakterze aplikacyjnym, kierowanych 
pod adresem badanych uczelni. Dotyczą one postu-
latu zwiększenia  – zgodnie z  oczekiwaniami studen-
tów – staży i praktyk zawodowych, zamiany części zajęć 

teoretycznych na zajęcia o charakterze praktycznym oraz 
podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie przedsię-
biorczości. Działania te nie tylko wpisują się w potrzebę 
ciągłego doskonalenia procesu dydaktycznego, ale także 
stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie alternatywne-
go myślenia o rynku pracy jako miejscu tworzenia wła-
snego przedsiębiorstwa.
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ENTREPRENEURIAL SKILLS OF POZNAŃ-BASED UNIVERSITY STUDENTS

Abstract. This paper presents the results of an inquiry research on entrepreneurial skills of students from 
selected Poznań universities. Entrepreneurship was investigated in the context of attitudes towards setting 
up a company in the future. The main objective of the research was to diagnose the entrepreneurial attitudes 
among students, and in particular to determine their motivation and self-evaluation of entrepreneurship, 
and to identify the similarities and differences in attitudes manifested by students of different universities. 
This paper attempts to answer the question if students are willing and ready to set up their own businesses 
and what do they consider to be an obstacle. An important applicative objective of this research was to de-
fine the role of universities in forming entrepreneurial attitudes, and to deliver recommendations on how to 
improve the stimulation of business activity of students. Over half of the students covered by this study were 
found to be characterized by declarative entrepreneurship; this attitude was mostly manifested by students 
of the university of technology. 

Keywords: entrepreneurship, attitudes, students, business activity
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WSTĘP

Przedsiębiorczość, jako swoista filozofia działania jed-
nostek, stanowi istotny warunek stymulowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, regio-
nalnym i krajowym. Jednym z istotnych warunków ini-
cjowania, podtrzymywania i rozwijania przedsiębiorczo-
ści są zasoby ilościowe i jakościowe kapitału ludzkiego. 

Z kolei ważnym źródłem złożonego procesu akumulacji 
kapitału ludzkiego jest oświata. Wzrost takich wartości 
niematerialnych jak wiedza czy efektywność działania 
kadry jest istotnie warunkowany wyposażeniem po-
szczególnych obszarów w infrastrukturę oświatową.

Różnorodne definicje dotyczące przedsiębiorczości 
odnoszą się najczęściej do specyficznej postawy jednost-
ki, zachowania lub uporządkowanego procesu działań 

Mariusz Malinowski1, Aleksander Wasiuta1

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA – 
POSZUKIWANIE ZALEŻNOŚCI PRZESTRZENNYCH 
NA POZIOMIE POWIATÓW W WOJEWÓDZTWACH 

LUBUSKIM I ZACHODNIOPOMORSKIM

Abstrakt. Celem artykułu jest określenie zależności (przestrzennych) między poziomem rozwoju przedsię-
biorczości a  nasyceniem powiatów w  infrastrukturę oświatową według danych z  2015 roku. W  pierwszej 
części artykułu przedstawiono problematykę związaną z definiowaniem przedsiębiorczości i  infrastruktury 
oświatowej. W drugiej opisano badania empiryczne, którymi objęto 35 powiatów w województwach lubu-
skim i zachodniopomorskim. Ze względu na wielowymiarowość analizowanych kategorii do oceny pozio-
mu rozwoju infrastruktury oświaty i poziomu rozwoju przedsiębiorczości wykorzystano metodę TOPSIS. Dla 
skonstruowanych syntetycznych mierników przeprowadzono analizę autokorelacji przestrzennej na podsta-
wie statystyk (lokalnych i globalnych) Morana I, aby wyznaczyć skupienia powiatów o podobnym poziomie 
analizowanych zjawisk. Doboru zmiennych diagnostycznych dokonano na podstawie kryteriów meryto-
rycznych, statystycznych i formalnych (takich jak kompletność i dostępność danych dla badanych obiektów 
w 2015 r.). Z przeprowadzonych badań wynika, że między analizowanymi zjawiskami zachodzi wysoka zależ-
ność korelacyjna. W przypadku miernika poziomu rozwoju przedsiębiorczości wartość globalnej statystyki 
Morana I była dodatnia i istotna statystycznie, natomiast w przypadku miernika poziomu rozwoju infrastruk-
tury oświatowej – ujemna i statystycznie nieistotna.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, infrastruktura oświatowa, analiza zależności przestrzennych
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zorientowanego na wykorzystywanie szans rynkowych. 
Zjawisko to w dużej mierze wyraża się w powstawaniu 
nowych podmiotów, kierowaniu nowymi przedsięwzię-
ciami czy też tworzeniu nowych miejsc pracy. W litera-
turze przedmiotu szczególne znaczenie przypisywane 
jest czynnikom stymulującym ten element systemu spo-
łeczno-ekonomicznego, jednak w  stosunkowo niewiel-
kim stopniu akcentowane są kwestie przestrzennych 
interakcji między rozpatrywanymi kategoriami. Jest 
to o  tyle istotne, że w  kontekście zachowań przedsię-
biorczych wiele problemów decyzyjnych dotyczy roz-
mieszczenia przestrzennego czy też zależności między 
elementami tej przestrzeni. „Nasycenie” poszczegól-
nych obszarów przedsiębiorczością zmienia się wraz ze 
zmianami w  otoczeniu prawnym, ekonomicznym czy 
socjokulturowym, a poziom przedsiębiorczości w danej 
jednostce terytorialnej może wpływać na poziom anali-
zowanego zjawiska w jednostce sąsiedniej.

Głównym celem artykułu jest określenie zależności 
między syntetycznymi miernikami poziomu przedsię-
biorczości i  rozwoju infrastruktury oświatowej w  po-
wiatach, z  uwzględnieniem interakcji przestrzennych 
między analizowanymi zjawiskami. Do określenia po-
ziomu rozwoju analizowanych zjawisk wykorzystano 
metodę TOPSIS. Następnie, skupiając się na material-
nym aspekcie infrastruktury oświatowej, przeprowadzo-
no analizę empiryczną zależności między syntetycznymi 
miernikami poziomu rozwoju infrastruktury oświa-
towej i  przedsiębiorczości, wykorzystując analizę au-
tokorelacji przestrzennej (dla danych z  2015 r.). Bada-
niem objęto 35 powiatów w  województwach lubuskim 
i zachodniopomorskim.

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I JEJ UWARUNKOWANIA 

Przedsiębiorczość jest kategorią wieloaspektową i w  li-
teraturze przedmiotu nie ma jednej, powszechnie ak-
ceptowalnej definicji. Według Klasika (2006, s. 11) 
przedsiębiorczość to „cecha działania i  podejmowanie 
przedsięwzięć gospodarczych oraz tworzenie i  rozwój 
przedsiębiorstw, a  także środowisk przedsiębiorczości 
w regionie”. Sudoł (2006, s. 26) przez przedsiębiorczość 
rozumie „gotowość i  zdolność do podejmowania oraz 
rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych 
problemów, przy świadomości związanego z  tym ry-
zyka, umiejętność wykorzystywania pojawiających się 
szans i  okazji oraz elastycznego przystosowania się do 

zmieniających warunków”. Podobnie przedsiębiorczość 
definiują Sadowska i  in. (2017)  – jako „działania, któ-
re są dynamiczne i twórcze, zaangażowanie w realizację 
nowego zadania, nowe inicjatywy i  inwencję twórczą”. 
Z kolei Griffin definiuje przedsiębiorczość jako „proces 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz podejmowania związanego z nią ryzyka”. W ujęciu 
autora przedsiębiorczość oznacza uruchomienie przed-
sięwzięcia gospodarczego oraz aktywne uczestnictwo 
w  zarządzaniu nim (Griffin, 2002, s. 730–731). W  ra-
porcie Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2014 
przez przedsiębiorczość rozumie się „każdą próbę two-
rzenia nowej firmy lub nowego przedsięwzięcia, taką jak 
samozatrudnienie, nowa organizacja gospodarcza, eks-
pansja istniejącej organizacji, dokonana przez jednostkę, 
zespół ludzi lub istniejącą organizację” (Węcławska i in., 
2015, s. 9). 

Ujawnienie się cechy przedsiębiorczości zależy od 
wielu czynników. Ciekawy podział czynników stymu-
lujących rozwój przedsiębiorczości w  regionie stosuje 
Kuciński (1997), wyróżniając: czynniki morfologiczne 
(związane z cechami fizycznogeograficznymi danego re-
gionu), czynniki demograficzne, czynniki ekonomiczne 
(będące pochodną zasobów handlowych regionu, siły 
roboczej, zdolności innowacyjnych), czynniki organi-
zacyjne (odzwierciedlające jakość i  stabilność organów 
władzy i administracji), czynniki strukturalne (odzwier-
ciedlające stopień rozwinięcia układów lokalizacyjnych 
gospodarki) oraz czynniki interakcyjne (odzwierciedla-
jące układ zewnętrznych powiązań regionu).

Wśród czynników stymulujących ujawnianie się 
cech przedsiębiorczych szczególne znaczenie przypisuje 
się tym, które są związane z czynnikiem ludzkim. Moż-
na do nich zaliczyć m.in. (Sudoł, 2006): osobiste predys-
pozycje ludzi, wiek, wykształcenie, stosunki społeczne, 
uwarunkowania kulturowe. W nowej ekonomii (w wa-
runkach gospodarki opartej na wiedzy) zasoby ludzkie 
stały się strategicznym zasobem przedsiębiorstwa. Istot-
na rola zasobów ludzkich (a ściślej kapitału ludzkiego) 
wynika z  faktu, że warunkuje on efektywne wykorzy-
stanie pozostałych czynników determinujących przed-
siębiorczość. Zdaniem Grodzickiego (2003) kapitał 
ludzki sensu stricto oznacza wartości wynikające z sumy 
nakładów na kształcenie, łącznie składające się na po-
tencjał edukacyjny społeczeństwa, natomiast sensu largo 
oznacza ogół walorów ludzkich będących efektem jego 
procesu adaptacji środowiskowej i  cech własnych, jak 
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również – co ważne z punktu widzenia prowadzonych 
rozważań – procesu kształcenia w systemie oświatowym. 

Trudno nie zgodzić się z  faktem, że kapitał ludzki 
(w  ujęciu ilościowym, jak i  jakościowym) istotnie de-
terminowany jest nasyceniem poszczególnych obsza-
rów infrastrukturą oświatową. W literaturze przedmio-
tu rzadko poruszana jest problematyka infrastruktury 
oświatowej i w celu prawidłowego zdefiniowania tej ka-
tegorii, słuszne wydaje się więc zdefiniowanie pojęcia 
„oświaty”. Zgodnie z encyklopedyczną definicją oświa-
ta to „stan i  proces upowszechniania wykształcenia 
i  kultury w  społeczeństwie”. Natomiast system oświaty 
definiowany jest jako „organizacja upowszechniania 
wykształcenia ogólnego i  zawodowego w  społeczeń-
stwie, realizowanego przez system szkolny, instytucje 
wychowania pozaszkolnego, upowszechniania wiedzy 
i  kultury oraz kształcenia ustawicznego” (Petrozolin-
-Skowrońska, 1996, s. 709). Piwowarski definiuje infra-
strukturę oświaty jako społeczne (kadrowe) i materialne 
uwarunkowania realizacji zadań szkoły oraz systemu 
oświaty (Piwowarski, 2001). Zgodnie z  Ustawą z  dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, w skład polskie-
go systemu oświaty wchodzą m.in. przedszkola; szkoły: 
podstawowe, w  tym: specjalne, integracyjne, z  oddzia-
łami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzo-
stwa sportowego; gimnazja, w tym m.in.: specjalne, in-
tegracyjne, sportowe; ponadgimnazjalne; artystyczne; 
placówki oświatowo-wychowawcze. Zgodnie z tą Usta-
wą szkoły wyższe nie są zaliczane do systemu oświaty. 
Natomiast zgodnie z art. 4 ust 3. Prawa o szkolnictwie 
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. uczelnie „stanowią inte-
gralną część narodowego systemu edukacji i nauki”. Ze 
względu na istotną rolę uczelni wyższych w kształceniu 
wysokokwalifikowanych kadr oraz rozwijaniu postaw 
przedsiębiorczych na potrzeby niniejszego artykułu 
uwzględniono je w analizach.

Zdaniem Grzywacza kształtowanie rozwoju człowie-
ka i przygotowanie go do twórczego uczestnictwa w pra-
cy zawodowej wymaga wzrostu nakładów na oświatę. 
Rozwój oświaty musi mieć charakter ekstensywny i in-
tensywny. Ekstensywny przez objęcie możliwie najszer-
szego grona kształconych, a  intensywny dzięki wzro-
stowi zakresu kształcenia, pogłębianiu wiadomości 
ogólnych i specjalistycznych. Zdaniem autora straty wy-
nikające z  zatrudniania kadry o  niskich kwalifikacjach 
są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do nakładów 
na kształcenie (Grzywacz, 1972). 

Infrastruktura oświatowa odpowiadająca za kształ-
towanie i  podnoszenie wiedzy oraz umiejętności jest 
ważnym elementem stymulowania kapitału ludzkiego, 
a efektywne jej wykorzystanie może być źródłem poczu-
cia optymizmu życiowego mieszkańców poszczególnych 
obszarów. Może być również elementem decydującym 
o  kształcie gospodarki i  czynnikiem umożliwiającym 
wypracowanie przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw. Trudno nie zgodzić się z  faktem, że stan ilo-
ściowy i  jakościowy infrastruktury oświatowej istotnie 
decyduje o  możliwości zaspokojenia popytu edukacyj-
nego, a  także determinuje poziom i  jakość wykształ-
cenia. Wykształcenie, które istotnie wpływa na jakość 
kapitału ludzkiego, pełni dualną rolę w kontekście roz-
woju przedsiębiorstw. Z  jednej strony wpływa na po-
daż przedsiębiorców i  siły roboczej, a  z  drugiej kreuje 
popyt na wytwarzane produkty. Poziom wykształcenia 
społeczeństwa i jakość systemu edukacji może wpływać 
na działania przedsiębiorcze w  różny sposób (Piasecki 
i in., 2001): udział ludności z wyższym wykształceniem 
w  ogólnej liczbie ludności może decydować o  jakości 
i  późniejszym rozwoju nowo zakładanych przedsię-
biorstw; proporcje absolwentów kierunków ścisłych 
i technicznych oraz humanistycznych w ogólnej liczbie 
absolwentów mogą wpływać na „podaż przedsiębior-
ców” w sektorach zaawansowanych technologii; metody 
nauczania na wszystkich poziomach edukacji mogą wy-
wierać wpływ na stosunek do przedsiębiorczości. Zdol-
ności pracownika umożliwiają mu (według Fitz-Enza, 
2001) przetwarzanie dostarczonych danych w użyteczne 
informacje, przekształcanie informacji w  inteligencję 
zorientowaną na rozwiązywanie problemów związanych 
z pracą oraz pomagają innym w zdobywaniu inteligencji 
przez dzielenie się z nimi wiedzą.

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WYPOSAŻANIEM 
POWIATÓW W INFRASTRUKTURĘ OŚWIATOWĄ 
I POZIOMEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Problem pomiaru poziomu przedsiębiorczości, pomi-
mo licznych analiz, nie został kompleksowo rozwiąza-
ny i nie można mówić o jednolitej operacjonalizacji tej 
kategorii ekonomicznej. Zgodnie z Globalnym Monito-
ringiem Przedsiębiorczości, który traktowany jest jako 
najbardziej prestiżowy projekt badawczy w  zakresie 
przedsiębiorczości, w kontekście pomiaru tego zjawiska 
przedsiębiorczość  traktowana jest bardziej w  katego-
riach behawioralnych niż instytucjonalnych i obejmuje 
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zarówno zachowania przedsiębiorcze skutkujące re-
jestracją nowych podmiotów, jak i  działania tego typu 
w już istniejących organizacjach (Węcławska i in., 2015). 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do pomiaru 
przedsiębiorczości w  ujęciu regionalnym wykorzystuje 
zmienne takie jak (Tarnawa i  Zadura-Lichota, 2015): 
liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców; 
liczba pracujących na aktywny podmiot w firmach mi-
kro, małych i średnich; pracujący w przedsiębiorstwach 
na 1000 mieszkańców; przychody na aktywne przedsię-
biorstwo; przychody na pracującego w aktywnej firmie; 
udział kosztów w  przychodach w  aktywnych przedsię-
biorstwach; przeciętne wynagrodzenie w  przedsiębior-
stwach aktywnych; nakłady inwestycyjne na przedsię-
biorstwo aktywne; nakłady inwestycyjne na pracującego 
w aktywnym przedsiębiorstwie. Klasik w kontekście po-
miaru przedsiębiorczości (w ujęciu regionalnym) wska-
zuje, że można wyróżnić miary ogólne i  specyficzne 
tego zjawiska. Wskaźnikiem ogólnym jest stosunek 
nowych przedsiębiorców (przedsiębiorstw) na każde 
100 zasobów ludzkich (ludność w wieku 18–64 lat). Do 
specyficznych miar przedsiębiorczości można zaliczyć: 
przeciętną roczną liczbę założonych przedsiębiorstw, 
przeciętną roczną liczbę nowych przedsiębiorstw na 
każdy 1000 zasobów ludzkich, przeciętną roczną zmianę 
liczby założonych nowych przedsiębiorstw, odsetek no-
wych przedsiębiorstw, w  których wzrasta zatrudnienie 
i które zatrudniają więcej niż 5 osób (Klasik, 2006). 

W analizie przestrzennego zróżnicowania powiatów 
pod względem poziomu rozwoju przedsiębiorczości ko-
nieczne jest porównanie wielu obiektów badawczych 
opisanych za pomocą licznego zbioru zmiennych, dla-
tego trudno wyrazić poziom tego zjawiska za pomocą 
jednej mierzalnej cechy. To powoduje, że w celu skwan-
tyfikowania poziomu przedsiębiorczości wykorzysta-
no jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycz-
nej opartą o  syntetyczne mierniki rozwoju  – metodę 
TOPSIS.

W  celu oszacowania poziomu przedsiębiorczości 
w analizowanych powiatach wykorzystano zbiór poniż-
szych zmiennych diagnostycznych: P1 – podmioty wpisa-
ne do rejestru REGON na 1000 os.; P2 – podmioty nowo 
zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 000 os.; P3 – 
podmioty wykreślone z rejestru REGON na 10 000 os.; 
P4 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
na 100 os. w wieku produkcyjnym; P5 – fundacje, stowa-
rzyszenia i organizacje społeczne na 1000 os.; P6 – nowo 
zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje 

społeczne na 10 000 os.; P7 – spółki handlowe na 1000 
os.; P8 – nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 
1 os.; P9 – wartość brutto środków trwałych w przedsię-
biorstwach na 1 os.; P10  – kapitał zagraniczny na 1 os. 
w wieku produkcyjnym. 

W  wyniku merytoryczno-formalnej analizy zapro-
ponowano 11 wskaźników cząstkowych, odzwierciedla-
jących wyposażenie powiatów w infrastrukturę oświato-
wą, a mianowicie: X1 – średnioważony1 wskaźnik gęstości 
(ŚWG) gimnazjów ogółem; X2  – ŚWG gimnazjów dla 
dorosłych; X3 – ŚWG liceów ogólnokształcących dla do-
rosłych; X4 – ŚWG liceów ogólnokształcących dla mło-
dzieży (ze specjalnymi); X5 – ŚWG szkół średnich ogól-
nokształcących; X6 – ŚWG szkół podstawowych (wraz ze 
specjalnymi); X7 – ŚWG szkół policealnych dla młodzie-
ży (ze specjalnymi); X8  – ŚWG szkół policealnych dla 
dorosłych; X9  – ŚWG zasadniczych szkół zawodowych 
dla młodzieży (ze specjalnymi); X10 – ŚWG szkół wyż-
szych, X11 – ŚWG zamiejscowych jednostek organizacyj-
nych szkół wyższych.

Ważnymi kryteriami doboru zmiennych cząstko-
wych było odpowiednio duże zróżnicowanie oraz sto-
pień skorelowania z innymi zmiennymi. Ze względu na 
wysokie wartości współczynników zmienności poten-
cjalnych zmiennych diagnostycznych2 wszystkie zostały 
poddane dalszej analizie (w  obu analizowanych zbio-
rach). Do oceny wartości informacyjnej wykorzystano 
tzw. metodę odwróconej macierzy korelacji3. Wśród 
analizowanych zmiennych (w  obu zbiorach) tylko 
wskaźnik przedsiębiorczości przekraczał4 z  góry usta-
loną wartość progową na poziomie r*  =  15, jednak ze 
względu wysoką wartość merytoryczną został on pod-
dany dalszej analizie.

Jak wspomniano wcześniej, w celu uporządkowania 
liniowego powiatów w  województwach lubuskim i  za-
chodniopomorskim ze względu na poziom przedsię-
biorczości i poziom rozwoju infrastruktury oświatowej 
wykorzystano klasyczną metodę TOPSIS. W  metodzie 

1 Średnioważony wskaźnik gęstości elementów punkowych 
odzwierciedla liczbę punktów infrastrukturalnych przypada-
jących zarówno na liczbę ludności, jak i  powierzchnię danego 
obszaru.

2 Wartość współczynnika zmienności była większa od ustalo-
nej w sposób arbitralny, krytycznej wartości progowej tego współ-
czynnika na poziomie 10%.

3 Szerzej Młodak, 2006.
4 Zmienna ta charakteryzowała się najwyższą wartością dia-

gonalną odwróconej macierzy korelacji i wynosiła 14,03. 
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tej miara syntetyczna konstruowana jest z uwzględnie-
niem odległości euklidesowej zarówno od wzorca, jak 
i od antywzorca. Zmienna syntetyczna przyjmuje war-
tość tym wyższą, im mniejsza jest odległość do wzorca 
i większa do antywzorca.

Etapy konstruowania syntetycznego miernika są na-
stępujące (Hwang i Yoon, 1981):
1. Utworzenie znormalizowanej macierzy decyzyjnej
2. W  przypadku ważenia zmiennych skonstruowanie 

macierzy wag, a następnie utworzenie ważonej znor-
malizowanej macierzy decyzyjnej

3. Dla znormalizowanych cech ustala się współrzędne – 
rozwiązania „idealnego” (A+) i „antyidealnego” (A–):
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4. Wyznaczenie odległości euklidesowej każdego obiek-
tu od wzorca i antywzorca: 

,)v(vs
N

1j

2
jiji ∑

=

++ −=

N1,2,...,jM,1,2,...,i,)v(vs
N

1j

2
jiji ==−= ∑

=

−−

5. Obliczenie wartości cechy syntetycznej: 
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Na podstawie analizy wartości mierników przedsię-
biorczości można stwierdzić, że w  analizowanych po-
wiatach istnieje znaczne zróżnicowanie przestrzenne 
tego zjawiska. Dla danych z  2015 r. stosunek wartości 
maksymalnej do minimalnej tego miernika wyniósł 
12,87, natomiast współczynnik zmienności przekroczył 
wartość 73,51%. Pięć z siedmiu powiatów charakteryzu-
jących się najwyższym poziomem syntetycznego mier-
nika przedsiębiorczości stanowiły miasta na prawach 
powiatu. W  przypadku trzech czwartych powiatów 
syntetyczny miernik przedsiębiorczości nie przekroczył 
wartości 0,4452 przy wartości maksymalnej 0,9253 i mi-
nimalnej 0,0719.

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorczości znacz-
ne dysproporcje między powiatami zaobserwowano 
również w  kontekście poziomu rozwoju infrastruk-
tury oświatowej. Miasta na prawach powiatu zajęły 

Tabela 1. Wartości syntetycznego miernika przedsiębiorczo-
ści i poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej w powiatach 
w województwach lubuskim i zachodniopomorskim uzyskane 
zgodnie z metodą TOPSIS 

Powiat SMP R SMO R

białogardzki 0,196 20 0,182 6

choszczeński 0,121 29 0,085 26

drawski 0,149 27 0,066 33

goleniowski 0,323 11 0,092 23

gorzowski 0,315 13 0,087 25

Gorzów Wlkp. 0,641 4 0,607 2

gryficki 0,456 9 0,140 8

gryfiński 0,298 14 0,073 31

kamieński 0,556 8 0,114 16

kołobrzeski 0,625 5 0,179 7

Koszalin 0,714 3 0,645 1

koszaliński 0,321 12 0,084 27

krośnieński 0,200 19 0,093 22

łobeski 0,101 31 0,060 34

międzyrzecki 0,188 21 0,066 32

myśliborski 0,209 17 0,125 11

nowosolski 0,169 25 0,117 15

policki 0,618 6 0,122 12

pyrzycki 0,183 23 0,095 21

sławieński 0,227 16 0,112 17

słubicki 0,413 10 0,081 29

stargardzki 0,277 15 0,110 18

strzel.-drezd. 0,101 32 0,077 30

sulęciński 0,089 33 0,042 35

Szczecin 0,925 1 0,547 3

szczecinecki 0,167 26 0,117 14

świdwiński 0,072 34 0,096 20

świebodziński 0,183 24 0,090 24

Świnoujście 0,591 7 0,211 5

wałecki 0,206 18 0,082 28

wschowski 0,111 30 0,126 10

Zielona Góra 0,813 2 0,377 4

zielonogórski 0,187 22 0,101 19

żagański 0,072 35 0,120 13

żarski 0,149 28 0,136 9

Miary zróżnicowania SMP SMO

Wartość średnia 0,313 0,156

Odch. stand. 0,230 0,150

Kwartyl I 0,158 0,084

Kwartyl III 0,445 0,134

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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pierwsze pięć miejsc ze względu wartość SMO. Dla da-
nych z 2015 r. współczynnik zmienności syntetycznego 
miernika poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej 
wyniósł ponad 96%. Obliczone mierniki charakteryzo-
wały się bardzo silną (2,51) i  prawostronną asymetrią, 
co oznacza, że dominowały wartości nieprzekraczające 
średniej arytmetycznej syntetycznego miernika rozwoju 
infrastruktury oświatowej. Wartość tego miernika dla 
trzech czwartych powiatów nie przekroczyła 0,1337, przy 
wartości maksymalnej 0,6447. Potwierdza to relatywnie 
słabe (w porównaniu do miast na prawach powiatu) na-
sycenie większości powiatów ziemskich infrastrukturą 
oświatową, ale jednocześnie można mówić o równomier-
ności rozmieszczenia przestrzennego rozpatrywanych 
elementów infrastrukturalnych w tego typu powiatach.

W  celu zbadania zależności między wyposażeniem 
analizowanych powiatów w  infrastrukturę oświatową 
a poziomem rozwoju przedsiębiorczości przeprowadzo-
no analizę korelacyjną. Obliczona wartość współczyn-
nika korelacji między skonstruowanymi syntetycznymi 
miernikami wynosiła 0,5209, co świadczy o stosunkowo 
silnym związku między analizowanymi zjawiskami i po-
zwala stwierdzić istotność współczynnika korelacji na 
poziomie istotności p < 0,05.

W  analizie zjawisk społeczno-gospodarczych warto 
uwzględnić wpływ struktury przestrzennej obiektów 
(np. powiatów) na rozpatrywane zjawisko. Wynika to 
z  faktu, że między sąsiednimi jednostkami terytorial-
nymi mogą zachodzić zależności przestrzenne (tzw. 
autokorelacja przestrzenna). Autokorelacja przestrzen-
na utożsamiana jest ze stopniem skorelowania obser-
wowanej wartości zmiennej w  danej lokalizacji z  war-
tością tej samej zmiennej w innej lokalizacji. Wyróżnia 
się dwa warianty przestrzennych zależności korelacyj-
nych, a  mianowicie autokorelację dodatnią i  ujemną. 
Przez autokorelację dodatnią rozumie się przestrzenne 
gromadzenie się wysokich bądź niskich wartości obser-
wowanych zmiennych. Natomiast autokorelacja ujemna 
oznacza, że wysokie wartości sąsiadują z niskimi, a ni-
skie z wysokimi.

Istotnym problemem w  tego typu analizach jest 
uwzględnienie oddziaływań wynikających z  istniejącej 
struktury przestrzennej. W  tym celu określa się struk-
tury sąsiedztwa za pomocą tzw. wag przestrzennych. 
Powstają one na podstawie macierzy odległości lub są-
siedztwa. Na potrzeby artykułu przyjęto podejście uzna-
jące jako kryterium bliskości wspólną granicę regionów. 
W  najbardziej powszechnym sposobie modelowania 

sąsiedztwa punktem wyjścia jest macierz składająca się 
z wartości binarnych. Wartość 1 oznacza, że dane obsza-
ry mają wspólną granicę, zaś 0 – że jej nie mają. Macierz 
ta jest symetryczna i kwadratowa. Dla tak zdefiniowanej 
macierzy zerojedynkowej przeprowadza się standaryza-
cję wierszami do jedynki (por. Anselin, 2003, s. 312–313; 
LeSage i Pace, 2009).

W  celu przeanalizowania interakcji między warto-
ściami syntetycznych mierników przedsiębiorczości 
w poszczególnych powiatach z wartościami tych wskaź-
ników w powiatach sąsiednich wykorzystano statystykę 
globalną Morana I. Służy ona do określenia siły i  cha-
rakteru korelacji w analizowanym obszarze i przyjmuje 
postać (Kopczewska, 2007):
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xi, xj – zaobserwowana wartość w lokalizacjach i oraz j 

(i, j = 1, 2, …, n)
x – średnia we wszystkich badanych obszarach
wij – elementy macierzy wag przestrzennych

Wartość statystyki globalnej Morana I obliczona dla 
syntetycznego miernika poziomu przedsiębiorczości 
była większa od zera i  wyniosła 0,2444, a  co ważne  – 
była statystycznie istotna. Z kolei wartość globalnej sta-
tystyki Morana I obliczona dla syntetycznego miernika 
poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej wynosiła 
–0,0583 i była statystycznie nieistotna. Ujemną wartość 
statystyki interpretuje się jako tzw. hot spots, utożsamia-
ne z  wyspami zdecydowanie innych wartości (niskich 
lub wysokich). Natomiast brak statystycznej istotności 
oznacza, że wartość analizowanej zmiennej rozmiesz-
czona jest w sposób losowy między poszczególnymi lo-
kalizacjami przestrzennymi.

Pogłębioną analizę umożliwia wyznaczenie lokal-
nej statystyki Morana I. Lokalna statystyka Morana Ii 
w  przypadku niestandaryzowanych wartości zmiennej 
i  standaryzowanej wierszami macierzy wag ma postać 
(Kopczewska, 2007):
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Wartości tych statystyk umożliwiają identyfikację 
skupień obszarów o podobnym poziomie analizowanego 
zjawiska oraz obszarów charakteryzujących się odmien-
ną wartością syntetycznego miernika przedsiębiorczości 
i poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej.

Dla syntetycznych mierników poziomu rozwoju 
przedsiębiorczości zidentyfikowano (w oparciu o lokal-
ne statystyki Morana I) trzy obszary typu low-low (o nis-
kich wartościach analizowanej zmiennej). Obejmują 
one dwa sąsiadujące ze sobą powiaty w  województwie 
zachodniopomorskim, a mianowicie drawski i wałecki, 
oraz powiat nowosolski (woj. lubuskie). W  strukturze 
analizowanych powiatów zaobserwowano również dwa 
sąsiadujące ze sobą obszary typu high-high (wysoka 
wartość miernika w  sąsiedztwie wysokich)  – powia-
ty goleniowski i  policki. Na podstawie map lokalnych 

statystyk Morana I  utworzonych dla syntetycznych 
mierników poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej 
zidentyfikowano rozległe i zwarte przestrzennie skupie-
nie powiatów typu low-low w województwie lubuskim 
(międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński). Po-
nadto zidentyfikowano jeden obiekt tego typu w woje-
wództwie zachodniopomorskim – powiat wałecki.

Na podstawie analizy wartości lokalnych statystyk 
Morana Ii obliczonych dla syntetycznego miernika 
przedsiębiorczości można stwierdzić, że tylko w pięciu 
powiatach statystyka ta przyjmuje wartości dodatnie 
i  istotne statystycznie, co oznacza, że powiaty te sąsia-
dują z  obszarami o  podobnych wartościach miernika 
przedsiębiorczości. W przypadku pozostałych powiatów 
lokalna statystyka Morana Ii dla analizowanej zmiennej 
23 razy przyjmowała wartości dodatnie, a  siedem razy 

Syntetyczny miernik poziomu rozwoju przedsiębiorczości Syntetyczny miernik poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej

Ryc. 1. Mapy wartości lokalnych statystyk Morana (dane za 2015 r.) 
Źródło: opracowanie własne.
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ujemne, które jednak nie były statystycznie istotne, co 
nie pozwala przypisać otrzymanym wynikom szcze-
gólnej wagi. Również dla obliczonych syntetycznych 
mierników poziomu rozwoju infrastruktury oświato-
wej wyznaczone wartości statystyki lokalnej Morana Ii 

w  przypadku pięciu powiatów były dodatnie i  istotne 
statystycznie. W pozostałych powiatach najczęściej (18 
razy) zidentyfikowano dodatnie wartości lokalnej staty-
styki, nie były one jednak statystycznie istotne.

PODSUMOWANIE

Przedsiębiorczość, której najbardziej wymiernym ma-
terialnym przejawem jest podejmowanie działalności 
gospodarczej, stanowi podstawowy warunek rozwoju 
społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów. 
W  tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera za-
równo identyfikacja czynników stymulujących, jak 
i  barier rozwoju przedsiębiorczości, które przyczyniają 
się do zróżnicowania poziomu tego zjawiska na pozio-
mie mikro-, mezo- i makroekonomicznym. W artykule 
podjęto próbę ukazania infrastruktury oświatowej jako 
czynnika wpływającego na poziom przedsiębiorczości.

Z przeprowadzonych badań wynika, że między syn-
tetycznymi miernikami poziomu rozwoju przedsiębior-
czości i  poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej 
w poszczególnych powiatach występuje duża zależność 
korelacyjna. W  celu określenia siły powiązań między 
powiatami w  zakresie poziomu analizowanych zjawisk 
przeprowadzono analizę autokorelacji przestrzennej. 
W  przypadku miernika poziomu rozwoju przedsię-
biorczości wartość globalnej statystyki Morana I  była 
dodatnia i istotna statystycznie, natomiast w przypadku 
miernika poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej 
była ujemna i statystycznie nieistotna. Zaprezentowane 
wyniki badań wskazują, że pod względem stanu infra-
struktury oświatowej w analizowanych województwach 
najbardziej atrakcyjne – co nie jest zaskakujące – są mia-
sta na prawach powiatu, zaś najmniej powiaty: drawski, 
łobeski i sulęciński (w dużej mierze ze względu na bar-
dzo niskie wartości mierników cząstkowych dotyczą-
cych dostępności gimnazjów dla dorosłych czy szkół 
policealnych dla młodzieży). Występująca w wielu po-
wiatach ilościowa i jakościowa luka rozwojowa w sferze 
poszczególnych elementów infrastruktury oświatowej 
powoduje, że mamy do czynienia z  pewnego rodza-
ju niedowartościowaniem  – w  erze gospodarki opartej 
na wiedzy  – roli czynnika ludzkiego jako stymulatora 

Tabela 2. Wartości lokalnych statystyk Morana Ii obliczone dla 
syntetycznego miernika przedsiębiorczości i  syntetycznego 
miernika poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej (dane za 
2015 r.) 

Powiat
Statystyka

SMP SMO

białogardzki 0,038 –0,044

choszczeński 0,453 0,203

drawski 0,483* 0,259

goleniowski 0,035** –0,087

gorzowski –0,002 –0,032

gryficki 0,237 0,031

gryfiński –0,039 –0,162

kamieński 0,656 0,015

kołobrzeski –0,493 –0,045

koszaliński 0,011 –0,294

krośnieński 0,234 0,186

łobeski –0,015 0,181

Gorzów Wlkp. 0,013 –1,378

Koszalin 0,058 –1,577

Szczecin 0,756 –0,987

Świnoujście 0,971 –0,115

Zielona Góra –1,192 –0,544

międzyrzecki 0,335 0,327**

myśliborski 0,192 0,092

nowosolski 0,516* 0,071

policki 1,268* –0,113

pyrzycki 0,128 0,143

sławieński –0,013 0,143

słubicki –0,209 0,275*

starogardzki 0,017 0,027

strzel.-drezd. 0,423 0,234

sulęciński 0,227 0,3691*

szczecinecki 0,355 0,085

świdwiński 0,299 0,094

świebodziński 0,363 0,238*

wałecki 0,383* 0,263*

wschowski 0,548 0,053

zielonogórski 0,117 0,001

żagański 0,66 0,06

żarski 0,498 0,045

*Wartości istotne statystycznie na poziomie p < 0,05.
**Wartości istotne statystycznie na poziomie p < 0,01. 
Źródło: opracowanie własne. 
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rozwoju społeczno-gospodarczego. Wiedza i  umiejęt-
ności mieszkańców poszczególnych obszarów mogą od-
grywać kluczową rolę w kreowaniu rozwoju na pozio-
mie lokalnym i regionalnym.

LITERATURA

Anselin, L. (2003). Spatial Econometrics. W: B. H. Baltagi 
(red.), A  Companion to Theoretical Econometrics. Ox-
ford: Blackwell Publishing Ltd.

Bank Danych Lokalnych GUS (b.d.). Pobrano z: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/start

Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w  kapitał ludzki. 
Kraków: OE, Dom Wydawniczy ABC.

Griffin, R. W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. 
Warszawa: PWN.

Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospo-
darki globalnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. 

Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision 
Making: Methods and Applications. Berlin – Heidelberg – 
New York: Springer-Verlag.

Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a roz-
wój regionalny. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach.

Kopczewska, K. (2007). Ekonometria i statystyka przestrzenna 
z wykorzystaniem programu R-Cran. Warszawa: CeDeWu.

Kuciński, K. (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. 
Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.

LeSage, J. P., Pace, R. K. (2009). Introduction to Spatial Econo-
metrics. Boca Raton: Taylor & Francis Group.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regio-
nalnej. Warszawa: Difin.

Petrozolin-Skowrońska, B. (red.). (1996). Nowa encyklopedia 
powszechna PWN (t. 4). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Piasecki, B., Rogut, A., Stawasz, E. (2001). Warunki prowadze-
nia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i kra-
jach Unii Europejskiej. Warszawa: PARP.

Piwowarski, R. (2001). Raport. Infrastruktura oświaty ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych 
szkolnictwa obowiązkowego. Warszawa: Instytut Spraw 
Publicznych.

Sadowska, B., Szczypa, P., Nowak, M., Adamowicz, K. (2017). 
Forest Education as the Manifestation of Entrepreneurship 
of the State Forests National Forest Holding. Intercathe-
dra, 33(4), 121–127.

Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przed-
siębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: 
PWE.

Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (2015). Raport o stanie sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2013–2014. Warszawa: PARP.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1991). 
Dz.U. nr 95 poz. 425.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(2005). Dz.U. nr 164, poz. 1365.

Węcławska, D., Tarnawa, A., Nieć, M., Zbierowski, P. (2015). 
Global Entrepreneurship Monitor  – Polska. Warszawa: 
PARP.

ENTREPRENEURSHIP AND EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE:  
INVESTIGATING THE SPATIAL RELATIONSHIPS AT DISTRICT LEVEL  
IN THE LUBUSKIE AND ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIPS

Abstract. The purpose of this paper is to determine the spatial relationships between the entrepreneurship 
development level and educational infrastructure concentration in districts based on 2015 data. The first 
part of this paper presents the problems in defining entrepreneurship and educational infrastructure. In the 
second part, empirical studies were carried out covering 35 districts in Lubuskie and Zachodniopomorskie 
voivodeships. Due to multidimensionality of categories surveyed, the TOPSIS method was used to assess the 
development level of education infrastructure and entrepreneurship development levels. Spatial autocor-
relation of the synthetic measure was analyzed based on Moran’s I statistics (both local and global) in order 
to determine the concentration of districts with similar levels of characteristics considered. Diagnostic vari-
ables were selected based on relevance, statistical and formal criteria (primarily including data completeness 
and availability for the subjects under consideration in 2015). As shown by this research, the characteristics 
are highly correlated. For the entrepreneurship development indicator, the global Moran’s I was positive and 
statistically significant, while for the educational infrastructure development indicator, it was negative and 
statistically insignificant.

Keywords: entrepreneurship, educational infrastructure, spatial relationships analysis
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WPROWADZENIE

Produkcja żywności jest bardzo ważnym elementem 
aktywności gospodarczej człowieka, bo ostatecznie 
wpływa na zdrowie i życie konsumentów. Jakość i bez-
pieczeństwo żywności zależą nie tylko od surowca, pro-
cesu produkcji czy przetwórstwa, ale także od wszelkich 
aspektów dystrybucji i sprzedaży oraz od polityki mar-
ketingowej obiektów gospodarczych zaliczanych do sek-
tora żywnościowego. Duża konkurencja, podobne wa-
runki gospodarowania oraz dostępność technologii dla 
wszystkich podmiotów z branży dystrybucji i sprzedaży 

żywności powodują, że dziś nie ma problemu z  samą 
produkcją, ale ze zdobyciem klienta i  sprzedażą pro-
duktów w taki sposób, aby uzyskać zadowalający wynik 
finansowy. Dlatego tak istotne jest zwrócenie uwagi na 
kwestie marketingowe, a  wśród nich na wybór kanału 
dystrybucji oraz szukanie możliwości skracania łańcu-
cha podaży żywności.

Głównym celem opracowania jest omówienie wy-
branych aspektów sprzedaży bezpośredniej podmiotów 
zlokalizowanych na obszarach wiejskich w  Polsce. Do 
zbierania danych źródłowych i przedstawienia wyników 
wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, 

Stanisław Minta1, Jarosław Uglis2

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poland
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland

ZNACZENIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 
W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Abstrakt. Obszary wiejskie kojarzą się z produkcją świeżej i zdrowej żywności. Aby zachować te dwa pod-
stawowe walory, należy zaoferować ją bezpośrednio finalnemu konsumentowi. Obecnie krótkie kanały dys-
trybucji cieszą się coraz większą popularnością w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Sprzedaż bezpośrednia 
umożliwia dostarczanie produktów w stanie nieprzetworzonym bez pośredników, a dzięki temu może po-
prawić sytuację finansową prowadzonej działalności. Dodatkowo uruchomienie sprzedaży bezpośredniej 
przez rolnika czy inny podmiot gospodarczy funkcjonujący na obszarach wiejskich stanowi przejaw przed-
siębiorczości kadry zarządzającej. Wobec powyższego za cel artykułu przyjęto omówienie wybranych aspek-
tów sprzedaży bezpośredniej podmiotów zlokalizowanych na obszarach wiejskich w Polsce. Jego realizacji 
podporządkowano poszczególne części artykułu. Przybliżono w nim istotę sprzedaży bezpośredniej jako ele-
mentu łańcucha podażowego i dystrybucji produktów, w szczególności zwrócono uwagę na specyfikę sprze-
daży podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich. Następnie przedstawiono korzyści z uczestnictwa 
w krótkich łańcuchach dostaw żywności.

Słowa kluczowe: sprzedaż bezpośrednia, krótki łańcuch podaży, dystrybucja żywności, obszary wiejskie
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metodę opisową oraz graficzną. Źródła materiałów są 
wtórne. Dane zaczerpnięto z dostępnych źródeł literatu-
rowych, zasobów internetowych oraz z pracy magister-
skiej przygotowanej w Instytucie Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA JAKO ELEMENT 
ŁAŃCUCHA PODAŻOWEGO I DYSTRYBUCJI 
PRODUKTÓW 

Definicja sprzedaży bezpośredniej (z ang. direct selling) 
wskazuje, że występuje ona wtedy, gdy producent sprze-
daje swoje produkty klientowi finalnemu, ostatecznemu 
użytkownikowi lub detaliście bez korzystania z  usług 
pośredników (np. hurtowników, agentów pośrednic-
twa handlowego). Sprzedaż bezpośrednia bardzo często 
przenika się ze sprzedażą osobistą (z ang. personal sel-
ling), która jest prowadzona przez personel sprzedażowy 
i polega na prezentowaniu towaru podczas bezpośred-
niego kontaktu osobistego handlowca z  potencjalnym 
nabywcą w  jego domu, miejscu pracy w  lub innych 
miejscach poza stałymi punktami sprzedaży detalicz-
nej. Sprzedaż osobista uważana jest za bardzo skuteczne 
narzędzie, bo werbalne prezentowanie towaru sprzyja 
zawieraniu  transakcji, a  poza tym kontakt sprzedaw-
cy z klientem pozwala na silne sprężenie informacyjne 
i  bezpośredni przepływ informacji. W  tym przypadku 
koniecznym warunkiem efektywności sprzedaży jest 
umiejętność nawiązania właściwego kontaktu z kupują-
cym (Kienzler, 2008). W sensie marketingowym sprze-
daż bezpośrednia należy do elementów wykorzystywa-
nych do budowania łańcucha podażowego czy polityki 
dystrybucyjnej.

Łańcuch podażowy to proces liniowy obejmujący 
wszystkie działania, począwszy od pozyskiwania surow-
ców oraz ich przetwarzania aż do sprzedaży produktów 
finalnych odbiorcom pośrednim i  końcowym. W  tym 
ujęciu surowce są pozyskiwane i  poddawane wstępnej 
obróbce, a  następnie wysyłane do zakładu produkcyj-
nego, w  którym jest on przetwarzany na produkt fi-
nalny. W takiej postaci wyrób sprzedaje się nabywcom 
końcowym albo bezpośrednio, albo przy udziale kilku 
pośredników. Wielu producentów niechętnie korzysta 
z  bezpośredniego kontaktu z  klientami ostatecznymi, 
a w zamian za to organizuje przemieszczanie produktów 
przez bardziej złożone kanały dystrybucyjne, nazywa-
ne kanałami marketingowymi lub handlowymi (Moore 
i Pareek, 2006). 

Polityka dystrybucyjna obejmuje decyzje i  czynno-
ści dotyczące dostarczania wytworzonych produktów 
finalnemu odbiorcy. Zaliczają się tutaj działania uła-
twiające zawarcie transakcji kupna-sprzedaży (np. właś-
ciwa lokalizacja, terminy dostaw, przeniesienie praw 
własności itd.). Podstawowym zadaniem dystrybucji 
jest dostarczenie wytworzonego produktu do miejsca 
sprzedaży i  zaoferowanie go klientowi zgodnie z  jego 
potrzebami, czyli we właściwej formie, w odpowiednim 
czasie i miejscu. Główną rolę w dystrybucji odgrywają 
kanały, które obejmują sposoby oferowania produktów 
nabywcom oraz sposoby dotarcia towarów do miejsc 
sprzedaży, gdzie przejmują je klienci ostateczni. Dru-
gim ważnym elementem dystrybucji jest fizyczny prze-
pływ towarów od producenta do konsumenta i  w  tym 
przypadku programuje się oraz organizuje takie czyn-
ności, jak magazynowanie, zarządzanie zapasami, eks-
pozycja towaru, transport itp. (Garbarski i  in., 2001). 
Dość często podmioty gospodarcze nie poświęcają do-
statecznej uwagi budowaniu kanałów dystrybucyjnych, 
mimo że jest to element umożliwiający uzyskanie prze-
wagi konkurencyjnej i odniesienie sukcesu rynkowego, 
a  braki z  tym związane mogą spowodować negatywne 
skutki. Decyzje związane z  wyborem kanałów dystry-
bucyjnych mają najczęściej charakter długookresowy, 
a ich zmiana bywa skomplikowanym procesem (Kotler 
i Armstrong, 2011).

Kanały dystrybucyjne dzieli się według różnych kry-
teriów. Na potrzeby niniejszego opracowania, w którym 
skupiono się na zagadnieniach dotyczących sprzeda-
ży bezpośredniej, najważniejsze są podziały na kanały 
bezpośrednie i pośrednie oraz na kanały krótkie i dłu-
gie. Kanał bezpośredni polega na tym, że wszystkie jego 
ogniwa należą do producenta, który kontaktuje się bez-
pośrednio z kupującym. Organizacja kanału bezpośred-
niego wymusza na producencie ponoszenie nakładów 
na działalność handlową. W przypadku kanału pośred-
niego występują pośrednicy handlowi, co wydłuża ka-
nał marketingowy, ale jednocześnie ułatwia dotarcie do 
dużej liczby nabywców. Trzeba pamiętać, że wydłużanie 
kanału zwiększa różnicę między ceną detaliczną płaconą 
przez konsumenta a ceną uzyskiwaną przez producenta, 
co wynika z naliczania marż przez pośredników. Kanał 
krótki z kolei oznacza, że między producentem a odbior-
cą finalnym występuje maksymalnie jeden pośrednik 
lub nie ma go w  ogóle. Kanał długi charakteryzuje się 
występowaniem większej liczby pośredników na drodze 
od producenta do nabywcy końcowego (Encyklopedia 
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zarządzania, 2018). W tym kontekście łatwo zauważyć, 
że sprzedaż bezpośrednia będzie występowała, jeśli pro-
ducent wybierze kanał bezpośredni i krótki.

Kluczową rolą dystrybucji jest zapewnienie zado-
wolenia klientom firmy przy jednoczesnym osiągnię-
ciu zysku dla organizacji oferującej produkt. W skrócie 
można powiedzieć, że organizacje próbują dostarczać 
produkty do swoich klientów w  najbardziej efektywny 
sposób. Znaczenie kanałów dystrybucyjnych rośnie, 
jeśli potrzeby gospodarstw domowych są zaspokajane 
przez zwiększoną ilość i  różnorodność towarów, czy 
wynika z  wyboru określonego mechanizmu wymiany 
(Burnett, 2008).

SPECYFIKA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 
PODMIOTÓW Z OBSZARÓW WIEJSKICH

Patrząc na strukturę podmiotów funkcjonujących na 
terenach wiejskich, sprzedaż bezpośrednia odnosi się 
przede wszystkim do dystrybucji żywności. Wzrost za-
interesowania skracaniem długości łańcucha podaży 
żywności wynika przede wszystkim ze spadającej do-
chodowości konwencjonalnej produkcji rolnej, związa-
nej z coraz silniejszą pozycją dużych sieci handlowych, 
które nie tylko przejmują zdecydowaną większość marż, 
ale także narzucają własne warunki handlowe i  prze-
rzucają coraz więcej obowiązków oraz kosztów na bar-
ki producentów żywności i  rolników. Z  drugiej strony 
rosną koszty produkcji, co powoduje większe rozwarcie 
nożyc cenowych. W takiej sytuacji szansą jest albo ciąg-
łe zwiększanie skali dotychczasowej produkcji, albo 
poszukiwanie dodatkowego dochodu poza konwencjo-
nalną działalnością rolniczą. W  tym kontekście sprze-
daż bezpośrednia może być szansą na poprawę sytuacji 
dochodowej zwłaszcza mniejszych gospodarstw, które 
z  różnych powodów nie chcą lub nie mogą zwiększać 
swojego areału czy skali produkcji.

Cechą wyróżniającą tereny wiejskie jest stosowanie 
sprzedaży bezpośredniej przez podmioty o  różnych 
formach prawnych. Są to klasycznie rozumiane przez 
polskie prawo przedsiębiorstwa, najczęściej o  rozmia-
rach mikro- i małych przedsiębiorstw, które zajmują się 
przetwórstwem i  sprzedażą żywności bezpośrednio do 
konsumenta finalnego, co może się odbywać na terenie 
tych przedsiębiorstw lub w  punktach sprzedażowych 
zlokalizowanych bliżej miejsc przebywania kupujących, 
ale w  ramach bezpośredniego kanału dystrybucji, czy-
li będącego własnością tych przedsiębiorstw. Poza tym 

w sektorze gospodarki żywnościowej sprzedażą bezpo-
średnią mogą się zajmować gospodarstwa rolne (głów-
nie indywidualne gospodarstwa rodzinne). W  sensie 
prawnym i  podatkowym indywidualne gospodarstwa 
rolne w  Polsce nie są uznawane formalnie za przed-
siębiorstwa, jednak w  wymiarze ekonomicznym – je-
śli ich oferta jest skierowana na rynek i  zaspokaja po-
trzeby konsumentów – powinny być traktowane jako 
podmioty gospodarcze o  cechach przedsiębiorstwa. 
Gospodarstwa rolne wykorzystujące sprzedaż bezpo-
średnią zajmują się, poza typową działalnością rolniczą, 
wytwarzaniem surowców i  przetworzonych wyrobów 
żywnościowych (przede wszystkim na bazie własnych 
surowców) oraz organizacją sprzedaży ukierunkowaną 
na nabywców końcowych z pominięciem pośredników 
handlowych. Dostarczenie towaru do kupującego może 
odbywać się na terenie gospodarstwa lub we własnych 
punktach handlowych albo przez dostawę pod adres 
wskazany przez klienta. Wszystkie te opcje umożliwiają 
bezpośredni kontakt kupującego z rolnikiem, będącym 
jednocześnie producentem i  sprzedawcą swoich wyro-
bów. Występują tu tylko dwa podmioty rynkowe: pro-
ducent (wytwórca) będący sprzedawcą żywności oraz 
konsument (nabywca finalny) kupujący żywność w celu 
zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domo-
wego (Minta i  Kalinowski, 2013). Spełnia to warunek 
występowania bezpośredniego i  krótkiego kanału dys-
trybucji, co pozwala na podniesienie dochodów tych 
gospodarstw, bo osiągane zyski nie są przejmowane 
w  formie marż przez zewnętrznych pośredników. Pie-
niądze te pozostają na rynku lokalnym oraz mogą po-
magać w  podnoszeniu stopy życiowej i  atrakcyjności 
zamieszkania na terenach wiejskich. 

W  specjalistycznej literaturze funkcjonuje pogląd, 
zgodnie z  którym sprzedaż bezpośrednia żywności 
sprzyja implikacji zasad zrównoważonego rozwoju i po-
prawie odczucia sprawiedliwości społecznej (DuPuis 
i Goodman, 2005; Nabhan, 2002). Od dłuższego czasu 
sprzedaż bezpośrednią żywności traktuje się także jako 
narzędzie pozytywnie wpływające na realizację polityki 
regionalnej i  sprzyjające reformie rolnictwa dzięki bu-
dowaniu lokalnych systemów dystrybucji żywności. Jest 
to zbieżne z koncepcją wielofunkcyjnego rozwoju obsza-
rów wiejskich (Lowe i  in., 2002; Gray, 2000). Sprzedaż 
bezpośrednia z  założenia przyczynia się do zmniejsze-
nia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, bo z  re-
guły jest ona realizowana na rynku lokalnym. Nie ma 
potrzeby korzystania ze środków transportu na długich 
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dystansach, a  więc i  emisja szkodliwych gazów jest tu 
znacznie niższa niż przy konwencjonalnej dystrybucji 
artykułów spożywczych (Alabrese, 2008; Kapała, 2011). 
Co więcej, stwarza szansę na dywersyfikację działalności 
drobnych gospodarstw rolnych (Brzeziński i in., 2014). 
Ponadto dzięki sprzedaży bezpośredniej można zdecy-
dowanie skrócić łańcuch podaży żywności. W naturalny 
sposób nawiązują się bezpośrednie relacje między rol-
nikami i  przedsiębiorcami a  konsumentami artykułów 
żywnościowych. Ominięcie pośredników występujących 
w długich kanałach dystrybucyjnych żywności i narzu-
canych przez nich marż handlowych wraz z ogranicze-
niem czasu relokowania produktów umożliwia produ-
centom zwiększenie dochodów. Konsumenci końcowi 
zyskują możliwość kupowania świeżej i dobrej jakościo-
wo żywności bezpośrednio od wytwórcy, często po niż-
szych cenach niż od pośredników, co pozwala klientom 
obniżyć wydatki na zakup żywności. Korzystnie wpły-
wa to również na żywotność obszarów zlokalizowanych 
poza miastami, a także przyczynia się do poprawy dyna-
miki lokalnego handlu i  ruchu turystycznego (Masini, 
2007; Kapała, 2011; Jęczmyk i in., 2015).

Sprzedaż bezpośrednia żywności często staje się 
ważnym uzupełnieniem oferty turystycznej dostępnej 
na obszarach wiejskich, co dotyczy zwłaszcza gospo-
darstw agroturystycznych, bo ich klienci często ocze-
kują, że poza cennymi walorami przyrodniczymi i na-
turalną ciszą będzie można skorzystać ze smacznych 
i  pożywnych miejscowych potraw, przygotowanych na 
bazie lokalnych surowców (Tyran, 2006; Jęczmyk i  in., 
2013). Na rynku żywności ekologicznej również korzy-
sta się z krótkich kanałów dystrybucji (Koreleska, 2017). 
Sprzedaż bezpośrednia jest jednym z czterech głównych 
kanałów dystrybucji na rynku żywności ekologicznej 
(Brzostek-Kasprzak i  in., 2013). Według badań prze-
prowadzonych przez TNS Polska w  2012 roku aż 27% 
respondentów deklarujących zakupy ekoproduktów 
dokonywało ich bezpośrednio w  gospodarstwach eko-
logicznych (Organic…, 2013). Jeszcze częściej sprzedaż 
bezpośrednia stosowana jest w  przypadku produktów 
regionalnych i  tradycyjnych. Według Grębowca naj-
częstszym miejscem ich zakupu są targowiska i bazary 
(48% wskazań), jarmarki i  festiwale zdrowej żywności 
(38% wskazań) oraz zakupy bezpośrednio u producen-
ta (36% wskazań). Poza tym obserwowany jest wzrost 
zakupów żywności tradycyjnej i regionalnej z wykorzy-
staniem Internetu, szczególnie przez osoby młode (Grę-
bowiec, 2017).

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA SPRZEDAŻY 
BEZPOŚREDNIEJ ZALEŻNIE OD ROZMIARÓW 
PRZEDSIĘBIORSTWA

W praktyce gospodarczej można zauważyć, że im większa 
skala produkcji, tym chętniej korzysta się z pośredników 
handlowych, a  coraz mniejsze znaczenie ma sprzedaż 
bezpośrednio do klienta ostatecznego. Wynika to m.in. 
z faktu, że duże przedsiębiorstwa wolą się skupić na pro-
dukcji i  zyskiwać dzięki specjalizacji oraz korzyściom 
skali. Rezygnują one z nadwyżek finansowych, które są 
przejmowane przez pośredników handlowych w zamian 
za zorganizowanie sprzedaży i kontaktowanie się z ku-
pującymi. W przypadku mniejszych podmiotów gospo-
darczych oddanie większości zysków pośrednikom może 
spowodować niezadowalający wynik finansowy, a także 
zagrażać upadkiem albo przejęciem tych podmiotów 
(w momencie powstania kłopotów finansowych) przez 
inne przedsiębiorstwa, w tym często te, które wcześniej 
były kontrahentami – pośrednikami handlowymi. Dla-
tego w  przypadku małych podmiotów gospodarczych 
częściej podejmowane są próby dotarcia z ofertą bezpo-
średnio do klienta ostatecznego. Potwierdzają to badania 
przeprowadzone przez Dziewińską (2016) na grupie 24 
przedsiębiorstw uczestniczących w programie zapewnie-
nia jakości żywności „Jakość & Tradycja”. Przedsiębior-
stwa uczestniczące w  badaniach zostały podzielone na 
cztery grupy ze względu na wielkość zatrudnienia (mi-
kro-, małe, średnie i duże firmy). Dziewińska (2016) po-
prosiła przedstawicieli tych podmiotów o określenie, jaki 
udział w ich sprzedaży mają różne kanały dystrybucji. Ko-
rzystając z jej wyników, opracowano strukturę sprzedaży 
produktów z podziałem na różne typy dystrybucji w prze-
badanych przedsiębiorstwach uczestniczących w progra-
mie „Jakość & Tradycja”, co przedstawiono na rysunku 1.

Z  danych zaprezentowanych na rysunku 1 wyni-
ka, że sprzedaż bezpośrednia była wykorzystywana we 
wszystkich typach przedsiębiorstw wybranych do ba-
dań, jednak jej udział różnił się znacząco w zależności 
od wielkości podmiotu. Analizowane przedsiębiorstwa 
realizowały sprzedaż bezpośrednią na trzy sposoby: 
przez własne sklepy stacjonarne, uczestnictwo i  ofe-
rowanie produktów podczas jarmarków oraz innych 
imprez masowych, a  także przez własne sklepy inter-
netowe. Biorąc pod uwagę te trzy formy, w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw sprzedaż bezpośrednia stanowi-
ła 58% przychodów, w małych firmach – 38%, w śred-
nich – 14%, a w dużych przedsiębiorstwach było to już 
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tylko 11%. Im większe przedsiębiorstwa, tym bardziej 
widoczny był wzrost znaczenia pośrednich kanałów 
dystrybucji. Sprzedaż do super- i  hipermarketów oraz 
sklepów dyskontowych stanowiła 50% w przypadku du-
żych przedsiębiorstw oferujących produkty ze znakiem 
„Jakość & Tradycja”, 36% w średnich, 13% w małych i je-
dynie 6% w grupie mikroprzedsiębiorstw. W przypadku 
średnich i  dużych przedsiębiorstw bardzo duży udział 
w strukturze sprzedaży mieli odbiorcy tacy jak hurtow-
nie spożywcze (ponad jedna trzecia). Natomiast w przy-
padku małych przedsiębiorstw największe znaczenie 
miały kontakty handlowe ze specjalistycznymi sklepami 
z ekologiczną żywnością, które były odbiorcami aż 38% 
całej sprzedaży w  tej grupie przedsiębiorstw uczestni-
czących w programie „Jakość & Tradycja”.

KORZYŚCI Z BUDOWANIA KRÓTKICH KANAŁÓW 
PODAŻY ŻYWNOŚCI

Wykorzystanie sprzedaży bezpośredniej, w  szczegól-
ności przez podmioty z  obszarów wiejskich, wiąże się 

z  budową alternatywnych kanałów podaży, będących 
w  opozycji do konwencjonalnych (zazwyczaj długich) 
kanałów dystrybucji żywności, zdominowanych przez 
duże koncerny produkcyjne i  sieci handlowe. Do pod-
stawowych przesłanek tworzenia alternatywnych ka-
nałów podaży żywności zalicza się chęć zwiększenia 
dochodowości i  siły rynkowej gospodarstw rolnych, 
a  także dostarczanie klientom żywności produkowanej 
z  miejscowych komponentów (często o  ekologicznym 
charakterze) i w tradycyjny sposób. Kanały alternatywne 
są krótkie i oparte w możliwie dużym stopniu na sprze-
daży bezpośredniej. Odbiorcami korzyści pojawiających 
się w  takim modelu działalności są: gospodarstwa rol-
ne, drobni lokalni przedsiębiorcy, konsumenci żywno-
ści, a  także całe regiony, w których kanały te powstają. 
Korzyści ekonomiczne dla rolników będących sprze-
dawcami artykułów żywnościowych wynikają z  moż-
liwości uzyskania wyższej marży za swoje produkty 
dzięki wyeliminowaniu pośredników handlowych. Kon-
sumenci z kolei uzyskują korzyści w postaci możliwości 
nabywania żywności o  oryginalnym smaku i  z  reguły 
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Rys. 1. Struktura sprzedaży produktów z podziałem na różne typy dystrybucji w przedsię-
biorstwach uczestniczących w programie „Jakość & Tradycja”
Źródło: opracowano na podstawie (Dziewińska, 2016).
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o  wyższych parametrach odżywczych niż te otrzymy-
wane w  masowej produkcji przemysłowej. Tego typu 
żywność jest elementem lokalnej tradycji i  odmienno-
ści, dlatego w tym kontekście tworzenie alternatywnych 
kanałów podaży można uznać za element marketingu 
terytorialnego, wspomagającego rozwój zrównoważony 
w skali regionalnej (Minta, 2011).

Na korzyści wynikające z budowania krótkich kana-
łów dystrybucji żywności na rynkach lokalnych można 
spojrzeć przez pryzmat dwóch najbardziej zaintereso-
wanych nią grup. Pierwsza to producenci żywności, 
a druga – nabywcy towarów w ramach sprzedaży bez-
pośredniej. Korzyści identyfikowane przez wytwórców 
żywności dzielą się ogólnie na czynniki ekonomiczne 
oraz pozaekonomiczne. Najczęściej dostrzegane ko-
rzyści ekonomiczne to większy udział w  końcowej ce-
nie produktu, a  także znacznie łatwiejszy rozwój go-
spodarstw lub małych przedsiębiorstw oraz większe 
możliwości inwestowania w  tych podmiotach. Wśród 
czynników pozaekonomicznych wskazywanych przez 
producentów żywności należy wymienić: możliwość 
łatwego uzyskania informacji zwrotnych od klientów, 
lepsze dopasowanie oferowanego asortymentu do wy-
magań nabywców końcowych, a  także wyraźny wpływ 
na kształtowanie wizerunku własnego przedsiębior-
stwa. Natomiast korzyści wskazywane przez nabywców 
uczestniczących w krótkich łańcuchach żywności pole-
gają na: nabywaniu produktów wyższej jakości, o  lep-
szych walorach zdrowotnych i  odżywczych, korzystnej 
relacji cena-jakość oraz pewności pochodzenia produk-
tu. Poza tym dla tego typu konsumentów duże znacze-
nie ma bezpośredni kontakt z producentem, łatwiejszy 
dostęp do produktów niszowych, a także czynniki emo-
cjonalno-społeczne, takie jak możliwość pozytywnego 
oddziaływania na rozwój lokalnej gospodarki czy pod-
trzymywanie więzi społecznych na lokalnym rynku (Ka-
wecka i Gębarowski, 2015).

PODSUMOWANIE

Dystrybucja żywności odbywa się przez różne kanały 
podażowe, nazywane łańcuchem podaży żywności. Na 
rynku o  wysokim poziomie konkurencji, która wystę-
puje w  sektorze gospodarki żywnościowej, wybór od-
powiedniego sposobu produkcji, dystrybucji, promocji 
i polityki cenowej ma kolosalne znaczenie z marketin-
gowego punktu widzenia. Decyduje to bowiem o pozy-
cji konkurencyjnej, możliwościach oddziaływania na 

nabywców i kontrahentów, skali działalności, a w koń-
cu przekłada się na rezultaty finansowe podmiotu go-
spodarczego. Z  punktu widzenia gospodarstw rolnych 
i  niewielkich przedsiębiorstw funkcjonujących na ob-
szarach wiejskich duże szanse poprawy konkurencyj-
ności i dochodowości wiążą się ze skróceniem łańcucha 
podażowego i  bezpośrednim oferowaniem produktów 
nabywcom końcowym. Z tego powodu w Polsce i w in-
nych częściach świata sprzedaż bezpośrednia stabilnie 
się rozwija i cieszy rosnącym zainteresowaniem zarów-
no wśród producentów oferujących swoje produkty fi-
nalnym konsumentom, jak i wśród klientów, którzy po-
szukują produktów bezpośrednio od wytwórców. Taka 
forma sprzedaży produktów przyczynia się także do ak-
tywizowania lokalnych zasobów gospodarczych, wymu-
sza rozwijanie zdolności przedsiębiorczych, zapewnia 
dodatkowe dochody oraz pozwala na zwiększenie skali 
inwestycji w  podmiotach, które ją stosują, a  niejedno-
krotnie sprzyja tworzeniu dodatkowych miejsc pracy 
na miejscowym rynku, co jest zbieżne z wielofunkcyj-
nym rozwojem obszarów wiejskich oraz różnicowaniem 
działalności pozarolniczej na terenach oddalonych od 
dużych aglomeracji. Należy stwierdzić, że sprzedaż bez-
pośrednia stanowi istotny czynnik rozwoju obszarów 
wiejskich, a w szczególności umożliwia poprawę sytuacji 
finansowej gospodarstw rolnych i mniejszych przedsię-
biorstw produkcyjnych.
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THE IMPORTANCE OF DIRECT SALES IN DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Abstract. Rural areas are associated with the production of food, which should be fresh and healthy. Offer-
ing food directly to the final consumer facilitates the preservation of these two basic values. Currently, short 
distribution channels are becoming more and more popular in Poland and the world. Direct sales enables 
the distribution of products without intermediaries, and thanks to the higher margins that can be achieved, 
it helps to improve the financial situation of producers. In addition, the launch of direct sales by a farmer or 
another economic entity operating in rural areas is a manifestation of the entrepreneurial skills of the man-
agement staff and activates the local development potential. The purpose of the article is to present selected 
aspects of direct sales of entities located in rural areas in Poland. The paper presents the essence of direct 
sales as an element of the supply chain and distribution channel, and attention has been paid to the specific 
nature of sales of entities operating in rural areas. The benefits of participation in short food supply chains for 
producers and consumers were also presented.

Keywords: direct sales, short supply chain, food distribution, rural areas
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WSTĘP

W  Polsce najwięcej spożywa się mięsa wieprzowego, 
choć w ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród 
konsumentów cieszyło się również mięso drobiowe, 
które zajmuje drugą pozycję wśród najczęściej spoży-
wanych gatunków mięs. Mimo że niedługo minie 30 lat, 
od kiedy w Polsce nie ma gospodarki centralnie plano-
wanej, samozaopatrzenie gospodarstw domowych rolni-
ków w mięso wieprzowe nadal jest dość częste.

W  opracowaniu zweryfikowano hipotezę, zgod-
nie z  którą w  badanym okresie malało samozaopa-
trzenie w mięso wieprzowe. Mogło to mieć związek ze 
zwiększeniem możliwości zakupu tego rodzaju mięsa, 

z  coraz bogatszą ofertą dań gotowych lub prawie go-
towych do spożycia, z częstszym korzystaniem z usług 
gastronomii, a  także z  koncentracją trzody chlewnej. 
W  rozwiniętych gospodarkach rynkowych udział au-
tokonsumpcji się obniża (Bywalec, 2010). Jej udział jest 
bardzo mały i  dotyczy przede wszystkim produktów 
pochodzenia roślinnego. O poziomie samozaopatrzenia 
mogą decydować również czynniki pozaekonomiczne, 
np. przyzwyczajenie, tradycja, walory smakowe produk-
tów (Rejman i in., 2004). Zasadniczą metodą służącą do 
osiągnięcia celu opracowania jest analiza porównaw-
cza w czasie przeciętnego spożycia mięsa wieprzowego, 
średnich miesięcznych wydatków na mięso wieprzo-
we w  grupach  społeczno-ekonomicznych, średniego 

Dorota Pasińska

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Poland

SPOŻYCIE MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH W POLSCE W LATACH 2005–2016

Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w spożyciu mięsa wieprzowego surowego (świeżego, 
chłodzonego i mrożonego) w gospodarstwach domowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na samoza-
opatrzenie różnych rodzajów gospodarstw domowych w mięso wieprzowe. Do realizacji celu opracowania 
wykorzystano metodę porównań w czasie (indeksy o podstawie stałej i łańcuchowej, przyrosty bezwzględne) 
oraz analizę struktury (miary przeciętne, wskaźniki struktury). W badanym okresie bilansowe spożycie mięsa 
wieprzowego wahało się od 35,5 kg/mieszkańca do 43,6 kg/mieszkańca. Badania budżetów gospodarstw 
domowych pokazują, że najwięcej mięsa wieprzowego spożywa się w gospodarstwach domowych rolników, 
czemu towarzyszy zmniejszone spożycie ryb czy wołowiny. Drugą pozycję zajmują gospodarstwa emerytów 
i rencistów. Wśród gospodarstw domowych rolników obserwuje się relatywnie wysoki udział samozaopatrze-
nia, który wynika między innymi z utrwalonych wzorców konsumpcji tego gatunku mięsa.

Słowa kluczowe: spożycie, mięso wieprzowe, gospodarstwa domowe, samozaopatrzenie
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miesięcznego spożycia mięsa wieprzowego z  samoza-
opatrzenia, a  także analiza udziału wydatków na mię-
so wieprzowe w  wydatkach ogółem i  w  wydatkach na 
żywność oraz udziału samozaopatrzenia w  spożyciu 
mięsa wieprzowego w  różnych rodzajach gospodarstw 
domowych. W  artykule wykorzystano metody po-
wszechnie stosowane do oceny zmian różnych zjawisk 
w  czasie. Otrzymane rezultaty badawcze są ważne dla 
producentów rolnych, przetwórców, eksporterów, im-
porterów, handlu hurtowego, detalicznego, gastronomii, 
dla polityki gospodarczej państwa, a  także dla Wspól-
nej Polityki Rolnej UE (Davidova, 2011). W badaniach 
wykorzystano dane roczne z lat 2005–2016 dostarczane 
przez Główny Urząd Statystyczny.

Mięso wieprzowe jest najczęściej spożywanym ga-
tunkiem mięsa. W 2016 r. w porównaniu z 2005 r. spo-
życie mięsa wieprzowego wzrosło o 1,8 kg – do 40,8 kg 
na mieszkańca. Drugą pozycję w spożyciu ogólnym zaj-
muje mięso drobiowe, którego spożycie zwiększyło się 

z 23,4 kg/mieszkańca w 2005 r. do 29,2 kg/mieszkańca 
w  2016  r., a  spożycie mięsa wołowego zmniejszyło się 
z  3,9  kg/mieszkańca w  2005  r. do 2,1  kg/mieszkańca 
w  2016  r. (GUS, 2006–2017). Można zatem stwierdzić 
substytucję mięsa wołowego mięsem drobiowym, czemu 
sprzyjał znaczny wzrost cen wołowiny (Gałązka i Grze-
lak, 2013).

SPOŻYCIE MIĘSA WIEPRZOWEGO 
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH1

Z  badań budżetów domowych wynika, że w  2016  r., 
w  porównaniu z  2005  r., w  gospodarstwach domo-
wych ogółem przeciętna miesięczna konsumpcja mię-
sa wieprzowego zmniejszyła się o 0,7%, do 15,96 kg/os. 
(tab. 1)2. Spożycie spadło w gospodarstwach domowych 
pracowników o 2,5%, rolników o 17,1% i pracujących na 
własny rachunek o 16,9%, a wzrosło w gospodarstwach 
domowych emerytów i rencistów – o 18,9%. W badanym 
okresie najwięcej mięsa wieprzowego spożywano w go-
spodarstwach domowych rolników (od ok. 22 kg/os. do 
ok. 29 kg/os.) oraz emerytów i rencistów (od 17 kg/os. 
do 21 kg/os.), mniej mięsa konsumowano w  gospo-
darstwach domowych pracowników (ok. 14–15 kg/os.) 
i pracujących na własny rachunek (13–16 kg/os.). Jed-
ną z  przyczyn dużego spożycia wieprzowiny w  gospo-
darstwach rolników jest zapotrzebowanie fizjologiczne, 

1 Dane dotyczące spożycia mięsa wieprzowego, będące re-
zultatem badania budżetów gospodarstw domowych, nie są bez-
pośrednio porównywalne z przedstawionymi wyżej danymi ma-
kroekonomicznymi. Nie dotyczą one artykułów żywnościowych 
skonsumowanych w zakładach gastronomicznych ani w zamknię-
tych placówkach żywienia zbiorowego (np. przedszkolach, szpita-
lach), a dotyczą żywności nabytej lub w inny sposób zgromadzo-
nej przez gospodarstwo domowe (Świetlik, 2017).

2 Główny Urząd Statystyczny prowadzi metodą reprezenta-
cyjną badania budżetów gospodarstw domowych (GUS, 2013). 
Autor artykułu korzysta z danych publikowanych i niepublikowa-
nych przez GUS będących rezultatem tego badania.

Tabela 1. Przeciętne spożycie mięsa wieprzowego w gospodarstwach domowych (kg na 1 os., według badań budżetów gospo-
darstw domowych)

Gospodarstwa 
domowe

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

w liczbach bezwzględnych 2005 = 100

Ogółem 16,08 15,84 16,68 16,68 15,96 16,44 16,20 15,36 15,60 15,72 16,08 15,96 99,3%

pracowników 14,40 14,04 15,12 14,88 14,16 14,76 14,64 13,68 13,92 14,04 14,28 14,04 97,5%

rolników 27,36 27,60 29,16 29,40 29,28 26,76 25,68 24,12 23,16 22,80 21,60 22,68 82,9%

pracujących na  
własny rachunek

15,60 15,96 15,48 15,96 14,64 14,76 14,64 14,40 13,68 13,92 13,68 12,96 83,1%

emerytów  
i rencistów

17,16 17,16 18,24 18,72 18,12 19,20 18,96 18,48 18,84 19,80 20,52 20,40 118,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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związane z pracą fizyczną w gospodarstwie oraz trybem 
życia. Gospodarstwa domowe rolników określoną część 
żywności przekazują innym gospodarstwom domowym 
(np.  dzieci) lub wykorzystują do karmienia zwierząt. 
Są mniej oszczędne w stosunku do produktów pocho-
dzących z  samozaopatrzenia niż kupowanych. Nato-
miast relatywnie wysoka konsumpcja w gospodarstwach 
domowych emerytów i  rencistów wynika ze struktury 
demograficznej tych gospodarstw, które często składa-
ją się z 1–2 osób, najczęściej dorosłych. W związku ze 
spadkiem dochodu na osobę w  większych gospodar-
stwach domowych spożycie produktów żywnościowych 
zmniejsza się (Świetlik i  Seremak-Bulge, 2007). W  go-
spodarstwach domowych rolników w spożyciu domino-
wało mięso surowe, mniejszy udział miały zaś przetwory 
mięsne i wędliny, co jest rezultatem łatwości jego pozy-
skania w  wyniku samozaopatrzenia, a  także trudności 
z  zaopatrzeniem się w  przetwory ze względu na dużą 
odległość do sklepu czy miasta. Mniejsze spożycie mięsa 

wieprzowego surowego w  gospodarstwach domowych 
pracowników ma związek z  trybem życia, z  częstszym 
korzystaniem z  usług gastronomii niż w  przypadku 
innych rodzajów gospodarstw, a  także z koniecznością 
szybkiego przygotowywania posiłków, co powoduje 
częstsze sięganie po wędliny, które mogą też stanowić 
dodatek do kanapki (Zawadzka, 2015). Ponadto w go-
spodarstwach domowych pracowników obserwuje się 
większe spożycie surowego mięsa drobiowego (dane 
GUS).

WYDATKI NA MIĘSO W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH

W 2016 r. przeciętne miesięczne wydatki na mięso wie-
przowe surowe w przeliczeniu na 1 osobę w gospodar-
stwach domowych ogółem wyniosły 15,96 zł/os. i były 
o  23,2% wyższe niż w  2005  r. (tab. 2). W  tym czasie 
wzrosły również wydatki gospodarstw domowych na 

Tabela 2. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych ogółem na towary i usługi konsumpcyjne, żywność i napoje 
bezalkoholowe oraz mięso surowe wieprzowe w  grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w  latach 2005–
2016 (zł na 1 os.)

Lata

Wydatki gospodarstw domowych Wydatki gospodarstw domowych na mięso wieprzowe

ogółem
na towary  

i usługi 
konsumpcyjne

na żywność 
i napoje 

bezalkoholowe
ogółem pracowników rolników

pracujących 
na własny 
rachunek

emerytów  
i rencistów

2005 690,3 660,67 194,1 12,95 11,51 20,49 13,90 14,39

2006 744,82 712,58 202,11 13,12 11,57 21,44 14,31 14,62

2007 809,95 775,58 215,77 14,01 12,60 22,44 14,14 15,73

2008 904,27 865,32 231,14 14,91 13,44 23,74 15,27 16,86

2009 956,68 913,86 240,08 15,65 13,91 25,15 15,71 18,14

2010 991,44 945,8 246,14 15,31 13,80 22,59 14,49 18,25

2011 1 015,12 971,83 254,13 15,92 14,41 23,06 15,15 18,99

2012 1 050,78 1 000,17 262,13 16,57 14,84 24,01 16,47 19,94

2013 1 061,7 1 017,52 264,36 16,87 15,18 23,51 15,79 20,50

2014 1 078,74 1 031,62 263,34 16,5 14,73 22,44 15,50 20,67

2015 1 091,19 1 042,91 262,32 15,84 14,16 20,93 14,29 20,09

2016 1 131,64 1 082,83 273,49 15,96 14,29 21,56 13,82 20,12

Wskaźnik dynamiki 2005 = 100 (%)

2016 163,9 163,9 140,9 123,2 124,2 105,2 99,4 139,8

Źródło: opracowanie w własne na podstawie danych GUS oraz GUS, 2013, s. 92.
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mięso wołowe (o 4,7%, do 2,01 zł/os.) oraz mięsa z kur, 
kogutów, kurcząt (o 28,0%, do 10,79 zł/os.) i pozostałe-
go drobiu (o  56,4%, do 2,55 zł/os.) przy zmniejszeniu 
wydatków na mięso cielęce (o 40%, do 0,15 zł/os.) i sta-
gnacji wydatków na mięso baranie i kozie (0,03 zł/os.) 
(dane GUS). O  wzroście wydatków na mięsa: wołowe, 
wieprzowe oraz kur, kogutów i  kurcząt zadecydowa-
ło głównie zwiększenie się cen tych rodzajów mięsa; 
natomiast zwyżka wydatków na pozostały drób była 
wypadkową wzrostu zarówno cen, jak i  spożywanych 
ilości. Najwięcej na mięso wieprzowe surowe wyda-
wały gospodarstwa rolników, a  najmniej pracowników 
(tab. 2). Przeciętne nominalne wydatki na mięso surowe 
wieprzowe najbardziej zwiększyły się w gospodarstwach 
domowych emerytów i  rencistów (o  39,8%) oraz pra-
cowników (o  24,2%). W  gospodarstwach domowych 
rolników zwiększyły się one o 5,2%, w gospodarstwach 
domowych osób pracujących na własny rachunek spadły 

o 0,6% (tab. 3). W 2016 r. w porównaniu do 2005 r. re-
alne wydatki gospodarstw domowych ogółem na mięso 
wieprzowe wzrosły o  6,6%, gospodarstw pracowników 
o  7,2%, a  emerytów i  rencistów o  20,9%, przy spadku 
wydatków gospodarstw rolników o 9,1% i osób pracują-
cych na własny rachunek o 14,0%.

W  2016  r., w  porównaniu z  2005  r., zmniejszył się 
udział wydatków na mięso wieprzowe surowe w całko-
witych wydatkach gospodarstw domowych oraz w wy-
datkach na żywność (tab. 4). W  pierwszym i  drugim 
przypadku zmniejszenie dotyczyło wszystkich grup 
ekonomiczno-społecznych. Może to świadczyć o  ko-
rzystniejszej sytuacji materialnej tych gospodarstw (Pie-
kut, 2018). „Zgodnie z I prawem Engla, w miarę wzrostu 
dochodów konsumenta wydatki na żywność rosną, lecz 
ich udział w wydatkach ogółem się zmniejsza” (Piekut, 
2018, s. 111). W  badanym okresie największy udział 
wydatków na mięso wieprzowe zarówno w  wydatkach 

Tabela 3. Zmiany przeciętnych miesięcznych wydatków nominalnych i  realnych na mięso surowe wieprzowe (rok poprzedni 
= 100) (%)

Rok

Wydatki nominalne Wydatki realne

ogółem pracowni-
ków rolników

pracują-
cych na 
własny 

rachunek

emerytów
i rencistów ogółem pracowni-

ków rolników

pracują-
cych na 
własny 

rachunek

emerytów
i rencistów

rok poprzedni = 100 rok poprzedni = 100

2005 98,8 98,8 101,9 100,6 100,8 98,1 98,1 101,2 99,9 100,1

2006 101,3 100,5 104,6 102,9 101,6 104,7 103,9 108,1 106,3 105,0

2007 106,8 108,9 104,7 98,8 107,6 105,8 107,9 103,7 97,9 106,6

2008 106,4 106,7 105,8 108,0 107,2 99,7 100,0 99,1 101,2 100,4

2009 105,0 103,5 105,9 102,9 107,6 97,0 95,6 97,8 95,1 99,4

2010 97,8 99,2 89,8 92,2 100,6 102,6 104,1 94,2 96,7 105,5

2011 104,0 104,4 102,1 104,6 104,1 99,4 99,8 97,6 100,0 99,5

2012 104,1 103,0 104,1 108,7 105,0 94,4 93,4 94,4 98,6 95,2

2013 101,8 102,3 97,9 95,9 102,8 101,0 101,5 97,2 95,2 102,0

2014 97,8 97,0 95,4 98,2 100,8 100,9 100,0 98,4 101,3 104,0

2015 96,0 96,1 93,3 92,2 97,2 102,1 102,2 99,3 98,1 103,4

2016 100,8 100,9 103,0 96,7 100,1 99,3 99,4 101,5 95,3 98,6

Wskaźnik dynamiki 2005 = 100 

2016 123,2 124,2 105,2 99,4 139,8 106,6 107,2 90,9 86,0 120,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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ogółem, jak i wydatkach na żywność odnotowano w go-
spodarstwach domowych rolników, co wynikało głównie 
z niższych dochodów gospodarstw domowych rolników 
w porównaniu z innymi grupami gospodarstw (Mossa-
kowska, 2006); np. w 2016 r. dochód rozporządzalny go-
spodarstw domowych rolników wynosił 1151,28 zł/os. 
(wobec 606,17 zł/os. w 2005  r.), pracowników 1494,79 
zł/os. (wobec 770,00 zł/os. w  2005  r.), pracujących na 
własny rachunek 1792,33 zł/os. (wobec 977,10 zł/os. 
w 2005 r.), emerytów i rencistów 1498,78 zł/os. (wobec 
800,25 zł/os. w 2005 r.) (dane GUS).

OKREŚLENIE ZJAWISKA SAMOZAOPATRZENIA

W literaturze można znaleźć wiele określeń samozaopa-
trzenia (tab. 5). Niektórzy, pisząc o  samozaopatrzeniu, 
podkreślają fakt wytworzenia lub produkcji we własnym 
gospodarstwie domowym (Gutkowska, 2003; Bywalec, 
2010; Janoś-Kresło, 2006) lub rolnym (Chmielewska, 
1993; Bywalec, 2010), inni wskazują również na aspekt 
pominięcia rynku (Chmielewska, 1993; Gutkowska, 
2003; Kostov i Lingard, 2002). Niektóry zwracają uwagę, 

Tabela 4. Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na mięso wieprzowe w gospodarstwach domowych (%)

Lata

Wydatki na mięso wieprzowe surowe w wydatkach ogółem Wydatki na mięso surowe wieprzowe w wydatkach na żywność

ogółem pracowni-
ków rolników

pracujących 
na własny 
rachunek

emerytów 
i rencistów ogółem pracowni-

ków rolników
pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów 
i rencistów

2005 1,9 1,7 3,8 1,6 1,9 6,7 6,4 10,6 6,8 6,3

2006 1,8 1,6 3,7 1,5 1,8 6,5 6,2 10,6 6,6 6,2

2007 1,7 1,6 3,6 1,3 1,9 6,5 6,3 10,5 6,1 6,3

2008 1,6 1,5 3,4 1,3 1,8 6,5 6,2 10,5 6,3 6,2

2009 1,6 1,5 3,5 1,3 1,8 6,5 6,2 10,7 6,3 6,4

2010 1,5 1,4 3,0 1,2 1,8 6,2 6,0 9,5 5,7 6,2

2011 1,6 1,4 3,1 1,2 1,8 6,3 6,0 9,5 5,9 6,3

2012 1,6 1,4 3,1 1,3 1,8 6,3 6,0 9,6 6,1 6,4

2013 1,6 1,4 3,0 1,2 1,8 6,4 6,1 9,5 5,8 6,5

2014 1,5 1,4 2,8 1,2 1,8 6,3 6,0 9,1 5,7 6,6

2015 1,5 1,3 2,7 1,1 1,7 6,0 5,7 8,6 5,3 6,4

2016 1,4 1,3 2,6 1,1 1,6 5,8 5,5 8,4 5,0 6,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz GUS, 2013, s. 92.

Tabela 5. Wybrane definicje zjawiska samozaopatrzenia

Autor Treść definicji

Bywalec  
(2010, s. 28–29)

„Konsumpcja naturalna to konsumpcja artykułów, 
które zostały wytworzone przez konsumenta 
w jego gospodarstwie domowym. Przykładem 
takiej konsumpcji może być spożycie żywności 
wytworzonej we własnym gospodarstwie rolnym 
lub na działce, użytkowanie samodzielnie wyre-
montowanego mieszkania, naprawionego telewi-
zora, samochodu, zrobionego swetra itp.”

Gutkowska 
(2003, s. 152)

,,Samozaopatrzenie (spożycie naturalne, auto-
konsumpcja) (…) jest to ta część spożywanej 
żywności, która uzyskana jest przez gospodarstwo 
domowe z pomięciem rynku”

Janoś-Kresło 
(2006, s. 67)

„(…) tzw. samozaopatrzenie (konsumpcja dóbr, 
które zostały wytworzone przez konsumenta 
w jego gospodarstwie domowym)”

Chmielewska 
(1993, s. 5)

,,Spożycie naturalne, zwane także samozaopatrze-
niem, jest to część spożywanej żywności uzyska-
nej z produkcji własnej gospodarstwa rolnego lub 
działki, z pominięciem rynku”

Kostov i Lingard 
(2002, s. 84)

„Produkcja, która nie jest przeznaczona na rynek 
i jest konsumowana w gospodarstwie domowym”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wymienionych pozycji bi-
bliograficznych.
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że jest to część spożywanej żywności (Gutkowska, 2003; 
Chmielewska, 1993), a czasami akcentuje się fakt kon-
sumowania w  gospodarstwie domowym (Kostov i  in., 
2002). Niektórzy autorzy używają zamiennie pojęć sa-
mozaopatrzenie, autokonsumpcja i  spożycie naturalne 
(Sawicka i Tuka, 2016; Świetlik, 2015).

Według Świetlik duży udział spożycia naturalne-
go może być niekorzystny przy uwzględnieniu aspek-
tu zdrowotnego. Samozaopatrzenie może przyczyniać 
się do uzależnienia poziomu i  struktury spożycia ,,od 
poziomu produkcji we własnym gospodarstwie czy na 
działce” (Świetlik, 2008, s. 42). W efekcie wiele produk-
tów jest konsumowanych w  okresie zbiorów. Sezono-
wość takiego spożycia pogłębia brak odpowiednich wa-
runków do przechowywania w  wielu gospodarstwach. 
W  rezultacie w  rodzinach rolniczych można zaobser-
wować nadmiar składników odżywczych w  pewnych 
okresach oraz niedobór w  innych. Wysokie spożycie 
naturalne może prowadzić do mało zróżnicowanej kon-
sumpcji. Samozaopatrzenie może również przyczyniać 
się do powstawania odpadów, które trudno zagospoda-
rować w gospodarstwie z powodu małej skali produkcji 
(Świetlik, 2008). Może także hamować rozwój wsi i prze-
mysłu spożywczego, np. mięsnego (Chmielewska, 2002). 
Z drugiej strony taka żywność jest świeża, nie zawiera 
konserwantów ani dodatków. Może być tańsza, jako że 
nie jest z  nią związana marża pośrednictwa, co może 
mieć duże znaczenie dla grup o  mniejszych zasobach 
pieniężnych (Świetlik, 2008), a  także może stwarzać 
wrażenie pewnej niezależności ekonomicznej, ponieważ 
zabezpiecza przed następstwami fluktuacji np. na rynku 
żywca wieprzowego (Kowrygo i  in., 1998). Rolnictwo 
zorientowane na zaspokajanie własnych potrzeb może 
być strategią przetrwania w krajach o niskich i średnich 
dochodach, zwłaszcza w  okresach radykalnych reform 
i recesji (Davidova i in., 2009).

SAMOZAOPATRZENIE W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH3

Przeciętne miesięczne samozaopatrzenie w  mięso wie-
przowe w gospodarstwach domowych spadło z 0,2 kg/
os. w 2005 r. do 0,08 kg/os. w 2016 r. (tab. 6), co może 
być skutkiem między innymi wzrostu ich dochodów. 

3 Pojęcia „samozaopatrzenie”, „spożycie naturalne” i  „auto-
konsumpcja” są w niniejszym artykule używane zamiennie.

Średnie miesięczne spożycie naturalne zmalało w  go-
spodarstwach domowych:
• pracowników – z 0,08 kg/os. do 0,03 kg/os.
• rolników – z 1,63 kg/os. do 0,80 kg/os.
• pracujących na własny rachunek – z 0,06 kg/os. do 

0,03 kg/os.
• emerytów i rencistów – z 0,12 kg/os. do 0,03 kg/os.

Udział samozaopatrzenia obniżył się w  gospodar-
stwach domowych ogółem z  14,9% w  2005  r. do 6,0% 
w  2016  r., w  gospodarstwach domowych rolników 
z 71,5% do 42,3%, pracowników z 6,7% do 2,6%, pracu-
jących na własny rachunek z 4,6% do 2,8%, a emerytów 
i rencistów z 8,4% do 1,8%. Spośród badanych grup go-
spodarstw zwraca uwagę duży udział samozaopatrzenia 
wśród gospodarstw rolników, który jednak maleje. Po 
przystąpieniu Polski do UE obserwuje się powolne pro-
cesy koncentracji producentów trzody chlewnej, a zwy-
kle z  samozaopatrzenia w  większym stopniu korzysta 
się w gospodarstwach utrzymujących bardzo małe sta-
da trzody chlewnej. W  badanym okresie udział samo-
zaopatrzenia w  gospodarstwach domowych rolników 
wahał się od 42,3% do 73,3%. W pozostałych grupach 
gospodarstw domowych (tj. pracowników, emerytów 
i rencistów oraz pracujących na własny rachunek) udział 
spożycia mięsa wieprzowego z  samozaopatrzenia był 
mniejszy i nie przekraczał 9%. Relatywnie duży udział 
samozaopatrzenia w  produkcji potwierdzają również 
dane GUS dotyczące rozdysponowania produkcji żyw-
ca wieprzowego. Udział samozaopatrzenia w produkcji 
w 2005 r. wynosił 14%, a w 2016 r. – 7% (Rynek…, 2006; 
2017).

Relatywnie duży udział samozaopatrzenia wśród 
gospodarstw domowych rolników ma w  Polsce swoje 
uwarunkowania historyczne. Do drugiej wojny świato-
wej obserwowano proces przeludnienia agrarnego. Pro-
ces industrializacji co prawda się zaczął, ale zniszczenia 
wojenne spowodowały, że osoby migrujące ze wsi do 
miast miały trudności mieszkaniowe. Efektem była mi-
gracja wahadłowa, która przyczyniała się do utrwalenia 
gospodarstw samozaopatrzeniowych. Inną przyczynę 
stanowiły również niskie wynagrodzenia pracowników 
pochodzących z  rodzin rolniczych, wynikające z  ich 
słabych kwalifikacji, co powodowało konieczność uzu-
pełniania budżetu dochodami z  gospodarstwa rolnego 
(Zegar, 2007). W końcu ubiegłego stulecia liczba gospo-
darstw zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlew-
nej była znaczna. Przed 1989  r. samozaopatrzenie czę-
sto było koniecznością, bowiem w Polsce występowały 
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ogromne braki w zaopatrzeniu sklepów na wsi, a także 
trudności w dotarciu do większych miejscowości w celu 
nabycia różnych produktów (Sawicka i Tuka, 2016). Taki 
stan trwał od końca drugiej wojny światowej do 1989 r., 
więc wzorce dotyczące samozaopatrzenia utrwaliły się. 
Okresy relatywnie wysokiego bezrobocia występujące 
w  okresie transformacji sprzyjały również utrwaleniu 
tych wzorców. Szczególnie w  okresach wysokiego po-
ziomu bezrobocia członkowie rodzin znajdowali pracę 
w gospodarstwie rolnym, co przyczyniało się do zwięk-
szenia ukrytego bezrobocia (Ellis, 1998). Procesy takie 
miały miejsce głównie w rodzinach związanych z rolnic-
twem, przede wszystkim dwuzawodowych – gdy stawały 
się ofiarami bezrobocia, często wracały do samozaopa-
trzenia (Sawicka i Tuka, 2016; Chmielewska, 2000). 

O wielkości samozaopatrzenia decydują również do-
chody (Zalega, 2011). Konsekwencją wzrostu dochodów 
może być zmiana źródeł pozyskania żywności. Badania 
przeprowadzone przez Zegara i zespół wskazują, że po 

przystąpieniu Polski do UE dochody rozporządzalne 
w gospodarstwach rolników zwiększyły się bardziej niż 
gospodarstwach pracowników, przedsiębiorców pracu-
jących poza rolnictwem czy gospodarstwach ogółem. 
Nadal obserwuje się jednak dysparytet dochodowy mię-
dzy rolnikami a pozostałym grupami; w 2009 r. doszło 
nawet do jego pogłębienia (Zegar i  in., 2010). Kolejne 
badania również potwierdziły występowanie dyspary-
tetu. Według Grzelak ,,realny dochód rozporządzalny 
wzrastał najszybciej w  gospodarstwach rolników, lecz 
mimo to w całym badanym okresie dochody rolników 
są nadal niższe nie tylko od średniej krajowej, ale i od 
dochodów gospodarstw pracowników” (Grzelak, 2016, 
s. 148). Gospodarstwa rolników korzystają z  samoza-
opatrzenia w  większym stopniu, niż wynika to z  uzy-
skiwanych przez nich dochodów. Według Głowickiej-
-Wołoszyn może to mieć związek z tradycją, bliskością 
i  dostępnością ziemi; ponadto utrwalone przez wiele 
lat wzorce konsumpcji działają mocniej niż poziom 

Tabela 6. Przeciętne miesięczne spożycie mięsa wieprzowego surowego z  samozaopatrzenia w  gospodarstwach domowych  
(kg/os.) oraz udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa wieprzowego (%)

Lata

Przeciętne miesięczne spożycie mięsa wieprzowego  
z samozaopatrzenia (kg/os.)

Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa wieprzowego  
w gospodarstwach domowych (%)

ogółem pracowni-
ków rolników

pracują-
cych na 
własny 

rachunek

emerytów  
i rencistów ogółem pracowni-

ków rolników

pracują-
cych na 
własny 

rachunek

emerytów  
i rencistów

2005 0,20 0,08 1,63 0,06 0,12 14,9 6,7 71,5 4,6 8,4

2006 0,20 0,09 1,65 0,07 0,12 15,2 7,7 71,7 5,3 8,4

2007 0,21 0,10 1,78 0,06 0,13 15,1 7,9 73,3 4,7 8,6

2008 0,19 0,09 1,67 0,07 0,11 13,7 7,3 68,2 5,3 7,1

2009 0,17 0,07 1,54 0,05 0,10 12,8 5,9 63,1 4,1 6,6

2010 0,16 0,08 1,48 0,05 0,08 11,7 6,5 66,4 4,1 5,0

2011 0,13 0,06 1,35 0,05 0,06 9,6 4,9 63,1 4,1 3,8

2012 0,12 0,05 1,14 0,03 0,07 9,4 4,4 56,7 2,5 4,5

2013 0,12 0,05 1,15 0,04 0,05 9,2 4,3 59,6 3,5 3,2

2014 0,10 0,04 1,00 0,04 0,05 7,6 3,4 52,6 3,4 3,0

2015 0,09 0,03 0,88 0,02 0,05 6,7 2,5 48,9 1,8 2,9

2016 0,08 0,03 0,80 0,03 0,03 6,0 2,6 42,3 2,8 1,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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osiąganego dochodu (Głowicka-Wołoszyn i  in., 2015). 
Relatywnie dużą rolę samozaopatrzenia wśród gospo-
darstw domowych rolników potwierdzają również ba-
dania prowadzone przez Świetlik (2017), Zawadzką 
(2015), Stanisławską i in. (2014) i Kwasek (2012), a także 
przez GUS. Z ostatniego badania struktury gospodarstw 
rolnych przeprowadzonego przez GUS wynika, że co 
dziesiąte gospodarstwo domowe, którego członkiem jest 
użytkownik gospodarstwa indywidualnego, wykorzy-
stywało wytworzone produkty wyłącznie na samozaopa-
trzenie (GUS, 2017). Natomiast spadek udziału samoza-
opatrzenia w gospodarstwach domowych pracowników 
prawdopodobnie wynikał ze zmiany ekonomicznej ewa-
luacji czasu wolnego (Zawadzka, 2015).

Wyniki przeprowadzonej analizy dowiodły, że w ba-
danym okresie występowała tendencja spadkowa w sa-
mozaopatrzeniu w mięso wieprzowe różnych rodzajów 
gospodarstw. Pomimo obniżenia poziomu spożycia 
naturalnego nadal największy udział autokonsumpcji 
w  spożyciu mięsa wieprzowego występował w  gospo-
darstwach domowych rolników.

PODSUMOWANIE

W  badanym okresie w  Polsce najczęściej spożywanym 
gatunkiem mięsa była wieprzowina. Relatywnie wy-
sokiej konsumpcji tego mięsa towarzyszyła tendencja 
wzrostowa w  spożyciu mięsa drobiowego, a  spożycie 
mięsa wołowego było niewielkie. Znaczny wzrost kon-
sumpcji mięsa kurzego wynikał przede wszystkim z jego 
niższych cen w stosunku do innych gatunków mięs.

Wśród badanych gospodarstw domowych najwięcej 
mięsa wieprzowego przeciętnie spożywano w gospodar-
stwach domowych rolników, choć w 2016 r. w porówna-
niu z 2005 r. zmniejszyło się ono prawie o 5 kg (z 27,36 
kg/os. w 2005 r. do 22,68 kg w 2016 r.); znacznie mniej 
mięsa wieprzowego spożywano w tym czasie w gospo-
darstwach domowych pracowników (ok. 13–15 kg) i pra-
cujących na własny rachunek (ok. 13–16 kg). Zmniejszał 
się udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa wieprzo-
wego w gospodarstwach domowych, choć w przypadku 
gospodarstw domowych rolników nadal był relatywnie 
wysoki (wahał się od 42,3% do 73,3%). Przewiduje się, 
że udział samozaopatrzenia w  gospodarstwach domo-
wych rolników nadal będzie utrzymywał się na rela-
tywnie wysokim poziomie, co wynika między innymi 
z  utrwalonych wzorców konsumpcji, niższych docho-
dów osiąganych przez tę grupę oraz utrzymującego się 

„ukrytego” bezrobocia na obszarach wiejskich, choć 
najprawdopodobniej będzie się on zmniejszał. Sprzyjać 
temu będą nadal procesy koncentracji wśród producen-
tów trzody chlewnej (z produkcji tej będą rezygnować 
głównie mniejsze gospodarstwa rolne) oraz występowa-
nie niektórych chorób tych zwierząt. Proces zmniejsza-
nia się udziału samozaopatrzenia wśród gospodarstw 
domowych może być spowalniany przez niektóre tren-
dy, np. „z własnego gospodarstwa jest lepsze” czy ekolo-
giczne. Może też przebiegać wolniej w gospodarstwach 
o niższych dochodach rozporządzalnych na osobę.
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PORK CONSUMPTION IN POLISH HOUSEHOLDS IN 2005–2016

Abstract. The purpose of this paper is to present the changes in the consumption of raw (fresh, chilled and 
frozen) pork in households, with particular attention to self-supply of pork in various household types. To 
achieve this, the method of comparisons over time (fixed and chain base indices, absolute increments) and 
structure analysis (average measures, structure indices) were used. In the study period, pork consumption 
fluctuated from 35.5 kg per capita to 43.6 kg per capita. Surveys of household budgets show that the farmers’ 
households are the largest consumers of pork, and that they spend less on fish and beef. Ranked next are the 
pensioners’ households. Among the farmers’ households, a relatively high share of subsistence pork produc-
tion is observed. This is due to many factors, including the established meat consumption patterns.

Keywords: consumption, pork, households, self-supply
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WPROWADZENIE

Zwiększanie możliwości przerobowych krajowych cu-
krowni, a  tym samym zwiększone zapotrzebowanie na 
surowiec, wymusiło zmiany organizacyjne w  transpor-
cie buraków. Przed transformacją własnościową i refor-
mami na rynku cukru, realizowanymi po przystąpieniu 
w  2004 roku Polski do Unii Europejskiej, na terenie 

kraju działało 75 cukrowni. Aktualnie działających cu-
krowi jest 18 (Cukrownie w Polsce, 2017) (rys. 1). 

Obecnie rynek cukru ulega dalszym istotnym ewo-
lucjom (zwłaszcza po jego uwolnieniu od regulacji unij-
nych). Wstępne analizy wskazują, że zachodzące na nim 
zmiany mają i będą miały bardzo duży wpływ na działa-
nia poszczególnych podmiotów – uczestników tego ryn-
ku (Szajner, 2017; Polowczyk i Baum, 2016). Aktualnie 

Marcin Polowczyk1, Rafał Baum2

1Pfeifer & Langen Polska S.A., Poland
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland 

WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII 
INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESEM DOSTAW 

SUROWCA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA  
SEKTORA CUKROWNICZEGO

Abstrakt. Technologia informacyjna, inaczej nazywana infotechnologią (ang. information technology, IT) na-
biera znaczenia jako czynnik pozwalający zbudować przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną nad innymi 
uczestnikami danego segmentu rynku. Celem artykułu jest określenie znaczenia nowoczesnych metod, środ-
ków i działań związanych z przetwarzaniem informacji w optymalizacji procesów logistycznych w przemyśle 
cukrowniczym. Problem badawczy analizowano na podstawie danych historycznych dotyczących sposobów 
organizacji transportu buraków cukrowych jednej z grup producentów cukru działających na terenie Polski 
(źródłem informacji były dane pierwotne, dostarczone bezpośrednio przez dział surowcowy wybranej cu-
krowni). Zakres czasowy badań obejmował 5 lat, w których został wprowadzony i funkcjonował nowy model 
zarządzania dostawami buraków z wykorzystaniem centralnego harmonogramu dostaw. Przeprowadzone 
badania wykazały, że działania podejmowane przez sektor cukrowniczy służą optymalizacji, przyspieszają 
przepływ informacji – ograniczają nakłady pracy i czas na organizację procesu.

Słowa kluczowe: technologie informacyjne (IT), informacja, dostawa, przepływ informacji, informacja 
zwrotna
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u  trzech największych producentów cukru w  Europie 
(Südzucker, Nordzucker i  British Sugar) (Najwięksi…, 
2017) można obserwować działania mające na celu 
przystosowanie do zmieniających się warunków makro-
ekonomicznych. Zmiany te są związanie ze zniesieniem 
kwotowania przez Unię Europejską w sektorze produk-
cji cukru. Popyt i podaż na tym rynku, również w ujęciu 
światowym (International…, 2017), będzie głównym 
determinantem wszelkich zmian w tym sektorze.

Jednym z procesów, który uległ diametralnym prze-
obrażeniom, jest dostawa buraków cukrowych od plan-
tatorów do cukrowni. Do najważniejszych sposobów 
dostawy należą: 
• transport własny rolników – producentów buraków 

cukrowych,
• transport producenta cukru, na zlecenie producenta 

buraków cukrowych.
Na przykładzie polskich cukrowni można stwier-

dzić, że jeszcze pod koniec ubiegłego wieku domi-
nowały dostawy realizowane przy udziale transportu 
własnego rolników. W  okresie transformacji własno-
ściowych w  przemyśle cukrowniczym w  Polsce rozpo-
czął się proces reorganizacji skupu buraków. Na podsta-
wie analizy dostępnych danych i  własnych obserwacji 
można określić, iż obecnie ponad 90% buraków jest 
dostarczana do cukrowni transportem zorganizowanym 

(transport zapewniany przez poszczególne cukrow-
nie/koncerny cukrownicze w  ramach swoich rejonów 
kontraktacyjnych).

W analizowanym przykładzie na początku XXI wie-
ku ilość buraków dowożona transportem własnym sta-
nowiła jeszcze ponad 30% całości dostaw surowca. Oko-
ło 10 lat później odsetek ten wynosił niespełna 0,2%. Tak 
duża zmiana udziału transportu własnego w tak krótkim 
okresie wskazuje na kilka zagadnień, jakie mogą się wią-
zać z organizacją skupu buraków.

Przejście na transport w  pełni organizowany przez 
producenta cukru wiąże się nie tylko z  zagadnieniami 
ekonomicznymi, np. poprawą efektywności transportu 
wynikającą z minimalizacji i optymalizacją kosztów lo-
gistyki surowca. Wpływa również na poprawę efektyw-
ności procesów transportowych, mierzoną np. ilością 
dostarczonych buraków, optymalizacją wykorzystania 
posiadanego zaplecza transportowego czy w  końcu 
z bezpieczeństwem stałości dostaw  na potrzeby produk-
cyjne poszczególnych fabryk.

CEL I ZAKRES BADAŃ 

Celem artykułu jest określenie znaczenia nowoczesnych 
metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem 
informacji dla optymalizacji procesów logistycznych 
w  przemyśle cukrowniczym. Pytanie o  rolę informacji 
i technologii informacyjnych w procesach logistycznych 
jest szczególnie ważne w  przypadku dostaw surowca 
przerobowego do cukrowni od rozproszonych dostaw-
ców – niewielkich plantatorów.

Analiza danych pochodzących od jednego z koncer-
nów cukrowniczych działających na terenie Polski przy-
czyniła się do postawienia kilku tez związanych z infor-
macją, jej rolą w procesach logistycznych, obiegiem oraz 
wykorzystaniem na poszczególnych etapach dostawy 
buraków w procesach sterujących i optymalizacyjnych. 
Najważniejsze wstępne twierdzenia związane z rolą in-
formacji w procesach logistycznych wskazują na:
• ograniczenie udziału czynnika ludzkiego, 
• ograniczenie wykorzystania nośników informacji, 
• ograniczenie pracy ludzkiej w planowaniu,
• szybki dostęp do aktualnych danych. 

Zestawione powyżej twierdzenia, dotyczące ogólnie 
procesów logistycznych, można odnieść bezpośrednio 
do procesu dostawy buraków cukrowych (uwzględnia-
ne są wszystkie wymienione elementy). Widać przede 
wszystkim zmiany w zakresie udziału pracy i czynnika 

Rys. 1. Mapa położenia cukrowni działających w Polsce
Źródło: Sesvanderhave, 2016.
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ludzkiego w organizacji oraz realizacji dostaw, np. pod 
względem liczby kierowców.

W  celu rozwiązania problemu badawczego związa-
nego z rolą IT w procesie dostawy buraków wykorzysta-
no jedną z heurystycznych metod badań (zaliczanych do 
metod intuicyjnych i  wykorzystywanych w  badaniach 
jakościowych oraz prognozowaniu zjawisk ekonomicz-
nych), jaką jest metoda studium przypadku (z ang. case 
study). Jest to metoda badawcza polegająca na jednocze-
snym stosowaniu wielu metod w celu jak najdokładniej-
szej diagnozy danego fragmentu rzeczywistości. W case 
study badacz dąży do wszechstronnego opisu pewnej 
zbiorowości lub jednostki z  uwzględnieniem bogatego 
zestawu zmiennych i  zależności między nimi. Metoda 
ta jest zalecana do badania systemów informacyjnych 
w przedsiębiorstwach (Stańko, 1994; Kuciński, 2007).

W związku z prowadzeniem obserwacji i badań na 
podstawie rzeczywistych danych (pochodzących z  jed-
nego z przedsiębiorstw cukrowniczych) oraz zamiarem 
ich dalszej szczegółowej interpretacji zastosowana me-
toda badawcza bazowała na szczegółowej analizie mo-
nograficznej zebranych danych. Zakres czasowy badań 
obejmował lata 2012–2016.

Artykuł wpisuje się w  nurt badań poświęconych 
analizie mechanizmów stojących za praktycznymi ko-
rzyściami stosowania instrumentów IT w  zarządzaniu 
łańcuchem dostaw (por. Auramo i  in., 2005; Prajogo 
i Olhager, 2012).

ZNACZENIE IT ORAZ INFORMACJI W LOGISTYCE 
DOSTAW BURAKÓW – POJAWIAJĄCE SIĘ 
PROBLEMY BADAWCZE

Logistykę dostaw buraków cukrowych do przerobu 
można określić jako procesy związane z planowaniem, 
realizacją oraz kontrolą sprawnego i  efektywnego ich 
przepływu między plantacją rolnika a  cukrownią, 
z  uwzględnieniem przepływu niezbędnych informacji 
(Abt, 1998, s. 30). 

Aby właściwie określić efektywność zmian wprowa-
dzonych w  modelu organizacyjnym, należy oceniać je 
na poziomie materialnym i niematerialnym (Krawczyk, 
2001, s. 34–42). Choć zmiany w naturalny sposób rozu-
miemy jako ekonomiczne i finansowe, należy pamiętać 
również o innych kategoriach, bardziej ulotnych, takich 
jak wartości moralne, społeczne czy ekologiczne. To wła-
śnie do tych ostatnich należy zaliczyć optymalizację pro-
cesów logistycznych pod kątem przepływu informacji.

Położenie nacisku tylko na zmiany w zużyciu środ-
ków produkcji na jednostkę produktu, np. podnoszenie 
wydajności pracy czy wydajności wykorzystania środ-
ków transportu, w pewnym momencie doprowadzi do 
osiągnięcia granicy dalszego efektywnego inwestowania 
w zmiany. Elementem, który może przesunąć tę granicę, 
jest informacja.

W ujęciu efektywności procesów logistycznych moż-
na wyróżnić:
• informacje pierwotne związane z planami, harmono-

gramami i innymi założeniami dotyczącymi przebie-
gu danego procesu

• informacje wtórne związane ze zmianami w proce-
sach logistycznych w zakresie ich odchyleń od zało-
żonych granic, pojawiających się w szans i zagrożeń.
Wszechobecna informacja i  jej gromadzenie, prze-

twarzanie oraz analiza/interpretacja wiążą się z potrzebą 
tworzenia odpowiedniej infrastruktury. Nie tylko dedy-
kowanych programów komputerowych wspomagają-
cych obsługę informacji, ale także wyspecjalizowanych 
zintegrowanych systemów, takich jak:
• SCM – zarządzanie łańcuchami dostaw
• WMS – zarządzanie procesami magazynowymi
• ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

W specyfice transportu płodów rolnych, a w szcze-
gólności buraków cukrowych dowożonych bezpośred-
nio do przerobu z pól plantatorów, ważne jest przygo-
towanie odpowiedniej infrastruktury, umożliwiającej 
swobodny przepływ informacji między poszczególnymi 
uczestnikami. Należy tu zwrócić uwagę, że uczestnikami 
procesów są często podmioty współpracujące ze sobą 
tylko w  okresie sezonu cukrowniczego, a  wykorzysty-
wana w  procesie infrastruktura nie może być dla nich 
dodatkowym obciążeniem kosztowym.

ORGANIZACJA DOSTAW BURAKÓW – 
ZMIANY I AKTUALNY STAN INFORMACJI 
W PROCESIE

Jeszcze 20 lat temu większość dostaw buraków cukro-
wych była realizowana przez i z bezpośrednim udziałem 
samych rolników. Głównym środkiem transportu były 
ciągniki rolnicze z  przyczepami. Średnia masa dostar-
czanych w  ten sposób buraków to ok. 8 ton czystych 
buraków na jeden transport. Przy założeniu, że w  la-
tach 90. ubiegłego wieku średni dobowy przerób bura-
ków w analizowanej cukrowni wynosił około 2800 ton, 
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do realizacji mocy przerobowych potrzebnych było oko-
ło 350 dostaw na dobę.

Zmiany organizacyjne związane z  prywatyzacją 
przemysłu cukrowniczego w  Polsce, wraz z  reorgani-
zacją rynku cukru w  Unii Europejskiej, spowodowały 
spadek liczby pracujących cukrowni do kilkunastu (por. 
rys. 1). Średni dobowy przerób buraków w każdej z tych 
cukrowni wzrósł ponad dwukrotnie i wynosił w 2013 r. 
około 6200 ton. Przyczyniło się to bezpośrednio do ak-
tywnego poszukiwania nowych rozwiązań i reorganiza-
cji dostaw buraków cukrowych do poszczególnych cu-
krowni. Realizacja potrzeb przerobowych na poziomie 
ok. 6 tys. ton na dobę przy wykorzystaniu transportu 
indywidualnego rolników wiązałaby się z koniecznością 
codziennej obsługi 500–700 zestawów transportowych 
(i tylu ważeń dostaw).

Przy takiej liczbie zdarzeń (dostaw surowca do pro-
dukcji), z założeniem transportu bezpośrednio pod ką-
tem potrzeb przerobowych (bez uwzględniania utrzy-
mywanych i  rotowanych zapasów) poszczególnych 
cukrowni, powstałoby wiele newralgicznych miejsc 
i  momentów w  łańcuchu dostaw, w  których przepływ 
informacji mógł być zagrożony. Pojawienie się zakłóceń 
skutkowałoby pogorszeniem efektów ekonomicznych 
przedsiębiorstwa cukrowniczego czy jego kooperantów.

Zorganizowanie procesu odbioru buraków realizo-
wanego przy tak mało wydajnym transporcie wiązałoby 
się z koniecznością:
• wprowadzenia szczegółowego harmonogramu dostaw 

buraków pod kątem potrzeb przerobowych danej cu-
krowni, z  uwzględnieniem dużej liczby przewoźni-
ków, mało pojemnych transportów oraz stosowaniem 
różnych technologii transportu i rozładunku,

• ciągłej aktualizacji i  weryfikowania realizacji har-
monogramu dostaw, która byłaby uciążliwa lub 
niemożliwa ze względu na liczbę niezależnych jej 
uczestników,

• wprowadzenia rozbudowanej infrastruktury tech-
nicznej w cukrowniach związanej z: placami oczeki-
wania, wagami, miejscami i sposobami rozładunku, 
z uwzględnieniem bezpośredniego sposobu podawa-
nia buraków do przerobu oraz potrzebą dodatkowe-
go doczyszczania buraków na terenie cukrowni wraz 
z  zagospodarowaniem zanieczyszczeń/odpadów 
(rolnicy nie mają własnych maszyn doczyszczają-
cych buraki).
Spełnienie tych potrzeb wymagałoby dużych in-

westycji w  rozwiązania techniczne, infrastrukturalne 

i organizacyjne, mające na celu usprawnienie organiza-
cji przyjęcia dużej liczby dostaw w jednostce czasu oraz 
prawidłowego przepływu informacji między poszcze-
gólnymi uczestnikami dostaw buraków.

Wprowadzenie transportu organizowanego przez 
producenta cukru z wykorzystaniem samochodów cię-
żarowych o dużej ładowności pozwoliło ograniczyć licz-
bę realizowanych pojedynczych transportów około 60% 
w stosunku do liczby transportów realizowanych bezpo-
średnio przez poszczególnych rolników przy wykorzy-
staniu ich środków transportowych.

Organizacja transportu przejęta przez cukrownie 
spowodowała, że jest on realizowany przez wyspecjali-
zowane grupy transportowe, posiadające odpowiedni, 
zunifikowany sprzęt transportowy dostosowany do po-
trzeb technicznych cukrowni (np. sposobu rozładunku). 
Takie działanie powoduje, że:
• zarządza się tylko kilkoma grupami przewozowymi, 

co ułatwia przygotowanie harmonogramów dostaw 
oraz ich weryfikowanie pod kątem realizacji,

• przyspiesza się przepływ ważnych informacji między 
poszczególnymi uczestnikami procesów,

• ogranicza się i ujednolica infrastrukturę techniczną 
danego producenta cukru,

• ogranicza się wpływ jednostki (rolnika, który sam 
dostarcza buraki do cukrowni) na przebieg procesu 
dostawy buraków – kierowca z  grupy przewozowej 
jest zaangażowany w proces przez cały okres trwania 
kampanii buraczanej.

EFEKTYWNOŚĆ LOGISTYKI DOSTAW SUROWCA 
DO CUKROWNI W UJĘCIU PRZEPŁYWU 
INFORMACJI

Zmiana w logistyce dostaw surowca do zakładów prze-
robowych wiąże się również ze zmianami w procesach 
przepływu informacji. Do najważniejszych zmian należy 
zaliczyć:
• optymalizację liczby uczestników procesów logistycz-

nych (analiza wykorzystania samochodów ciężaro-
wych wyrażana dobowym czasem pracy, a  w  przy-
padku doczyszczarek ilość przeładowanych buraków 
w trakcie całej kampanii),

• optymalizację dostaw pod kątem wykorzystania peł-
nych zdolności przerobowych fabryk, 

• skrócenie czasu przepływu buraków z  pól do cu-
krowni (zmniejszenie liczby dni między zbiorem 
a dostawą),
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• przyspieszenie przepływu informacji między uczest-
nikami procesów (skrócenie czasu potrzebnego na 
powiadomienie uczestników procesu o zmianach na 
poszczególnych etapach łańcucha dostaw),

• feedback w ramach procesu,
• automatyzację procesów identyfikacji poszczegól-

nych uczestników procesów i miejsc procesowania.
Dobrym przykładem braku optymalizacji w  proce-

sie przebiegu informacji w ramach łańcucha dostaw jest 
relacja: poziom dziennych dostaw buraków cukrowych 
a wielkość przerobu danej fabryki. Nawet najlepsze pla-
ny i harmonogramy produkcyjne nie mogą przewidzieć 
zakłóceń spowodowanych awarią w fabryce ani zdarzeń 
na drodze czy w polu w momencie realizacji dostaw bu-
raków. Z danych przedstawionych na rysunku 2 wyni-
ka, że w realizacji przerobu pojawiają się takie momen-
ty, w których brak koordynacji i przepływu informacji 
powoduje nadwyżkę dostaw buraków nad potrzebami 
przerobowymi fabryki. W takiej chwili sztucznie zwięk-
szany jest zapas, co wiąże się ze wzrostem kosztów dzia-
łalności uwarunkowanym np. stratami cukru w  prze-
chowywanych burakach.

Szybsze i  pełne przekazywania informacji między 
uczestnikami procesu w  sytuacji awarii w  cukrow-
ni będzie skutkowało ograniczeniem zjawiska wzro-
stu zapasów oraz lepszym wykorzystaniem środków 

transportowych. Przewoźnik dysponujący bieżącymi 
informacjami może tak zorganizować pracę swojej 
grupy przewozowej, by samochody niepotrzebne w da-
nym momencie zostały skierowane do innej pracy lub 
wyłączone z działań w ramach obowiązkowych przerw 
w pracy kierowcy.

Rola informacji jest również nie do przecenienia 
w układzie właściwej realizacji planów i założeń. Na ry-
sunku 3 zestawiono poziom planów dowozowych z ich 
realizacją. Należy przypuszczać, że dostęp do pełnej 
i  szybszej informacji przewoźnika w  miejscach zwięk-
szonych odchyleń realizacji w stosunku do planów skut-
kowałby ograniczeniem wspomnianych różnic.

Innym wyróżnikiem poprawy realizacji planów prze-
robowych w  układzie dostaw buraków jest czas ocze-
kiwania pojazdów na rozładunek na placu cukrowni. 
W tym przypadku poziom poprawy wskaźnika wynosi 
42% (o ile w latach 2012–2015 średni czas oczekiwania 
pojazdu na rozładunek wynosił 48 minut, w 2016 roku 
wyniósł tylko 28 minut). Redukcja tego wskaźnika była 
możliwa dzięki wykorzystaniu w organizacji pracy prze-
woźników planu dostaw buraków opracowanego w jak 
najmniejszych elementach składowych. Plany te bazu-
ją na poszczególnych pryzmach buraków usypanych 
przez rolników na ich plantacjach. Dodatkowo wpro-
wadzono wskaźnik określający oczekiwany rzeczywisty 

Rys. 2. Porównanie wielkości dostaw buraków do ich dziennego przerobu w cukrowni
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kampanii 2013 r.
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plon buraków z  danej plantacji, który urealnił ilości 
planowanych dostaw buraków w  stosunku do planów 
kontraktacyjnych.

Zastosowanie wspomnianych wyżej rozwiązań wska-
zuje, że specyfika organizacji i logistyki dostaw surowca 
do cukrowni wymaga ujęcia systemowego. Realizacja 
idei podejścia całościowego wynika z  wielowymiaro-
wości omawianego zagadnienia (determinanty: tech-
niczne, technologiczne, ekonomiczne itp.). Zgodnie z tą 
koncepcją organizację procesu dostaw buraków można 
postrzegać jako system (a dokładniej sieć), w którym za-
chodzi wymiana informacji i zasobów. Informacje prze-
kazywane przez pracowników oraz poszczególne pod-
systemy (tj. dział surowcowy, techniczny, produkcji oraz 
magazynowania i pakowania cukrowni) mają zapewnić 
wykonanie założonych zadań. Poszczególne części tego 
systemu są (i muszą być) ze sobą ściśle powiązane (Sta-
bryła, 2006, s. 218).

Holistyczne ujęcie zagadnienia (przy jednoczesnym 
szczegółowym podejściu w ramach poszczególnych pro-
cesów) pozwoli zbudować optymalny i  ekonomicznie 
uzasadniony model działania w  zakresie dostaw bu-
raków cukrowych do bezpośredniego przerobu w  cu-
krowniach. W zaleceniach dla przedsiębiorstw zakłada 
się kształtowanie struktury oraz funkcji organizacji i lo-
gistyki dostaw surowca w taki sposób, aby zyskać mak-
symalny efekt synergiczny przy jednoczesnej wysokiej 

efektywności ekonomicznej procesów (Grontkowska 
i Klepacki, 2006, s. 56). 

Badania prowadzone przez innych autorów (Auramo 
i  in., 2005; Wong i  in., 2009; Prajogo i  Olhager, 2012) 
wskazują, że przyspieszenie przepływu informacji przy 
wykorzystaniu najnowszych technik informacyjnych ma 
wiele zalet i daje firmom wymierne korzyści. Po pierw-
sze, poprawia jakość informacji, a  tym samym obsłu-
gę klientów; pozwala też zwiększyć wydajność, dzięki 
czemu personel skupia się na krytycznych działaniach 
biznesowych; poza tym rozwiązania te wspierają plano-
wanie (ale również przeprojektowanie) procesu i popra-
wiają sprawność łańcucha dostaw.

Informacja umożliwia również pełniejszą integrację 
łańcucha dostaw z planowaniem zasobów przedsiębior-
stwa, co umożliwia firmie budowanie w  sposób ciągły 
bardziej efektywnych procesów dzięki większym korzy-
ściom z relacji z dostawcami (Koh i in., 2006). 

Zwraca się również uwagę na rolę informacji 
w  zwiększeniu elastyczności łańcucha dostaw i  zrozu-
mieniu złożoności jego kompetencji (Ngai i in., 2010).

ZAKOŃCZENIE

Z  przeprowadzonych badań wynika, że wdrożenie 
nowoczesnych technologii informacyjnych pozwala 
zoptymalizować procesy logistyczne w  cukrowniach. 

Rys. 3. Planowana i wykonana dostawa buraków do cukrowni
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kampanii 2013 
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Wdrożenie postępowania zgodnego z przedstawionymi 
założeniami pozwoli szczegółowo określić i  poprawić 
efektywność dostaw. Przeprowadzona analiza wskazuje 
na kilka kluczowych elementów – są nimi:

1. Eliminacja czynników generujących błędy, w tym 
w szczególności czynnika ludzkiego. Można to osiągnąć 
przez: ograniczenie wpływu decyzji podejmowanych 
przez ludzi uczestniczących w  procesie dostawy bura-
ków (np. reakcja na pojawiające się odstępstwa od za-
łożeń), ograniczenie tworzonej dokumentacji, zwłaszcza 
w  formie papierowej. Innym elementem podnoszącym 
prawidłowość podejmowanych działań jest udostępnie-
nie odpowiednich informacji uczestnikom procesu, np. 
związanych z planami i harmonogramami dostaw do re-
alizacji przez plantatorów i przewoźników.

2. Skrócenie czasu i  poprawa ukierunkowania in-
formacji dzięki wykorzystaniu IT w  procesie komu-
nikacji i  przesyłania danych. Informacja trafi szybciej 
w  miejsce, gdzie jest potrzebna, i  wywoła zakładany 
skutek. Na przykład wysłanie informacji o awarii w cu-
krowni bezpośrednio do kierowców i  operatorów wy-
woła natychmiastową i  oczekiwaną reakcję związaną 
z  ograniczeniem lub zaprzestaniem dowozu surowca 
do przerobu (efekt lepszy niż wysłanie jej do szefa firmy 
transportowej). 

3. Wprowadzenie hierarchii ważności przekazywa-
nych informacji dla uczestników danego łańcucha. Z do-
świadczenia wynika, że nadmiar informacji jest bardziej 
szkodliwy w procesach niż jej niedobór (por. Korczak, 
2013, s. 111–127). W  momencie przekazywania infor-
macji najważniejsze obok szybkości dotarcia informa-
cji do odpowiedniego adresata jest jej zrozumiałość. 
Zwłaszcza często aktualizowane i uzupełniane informa-
cje mogą wywołać skutek odwrotny do oczekiwanego. 
Ważny staje się tutaj sposób przekazywania informacji, 
czyli odpowiedni dobór kanału komunikacyjnego oraz 
ich treść. 

4. Optymalizacja czasu pracy maszyn do zbioru bu-
raków i terminów zbioru, co przekłada się bezpośrednio 
na ograniczenie strat wynikających z przechowalnictwa 
buraków na polu. Dodatkowo poprawie ulegnie wskaź-
nik wykorzystania danej maszyny/kombajnu w krótkim 
sezonie jej pracy. 

5. Optymalizacja pracy floty samochodów ciężaro-
wych wykorzystywanych do transportu buraków oraz 
ich kierowców, zwłaszcza gdy trzeba dostarczać buraki 
do przerobu przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Na koniec należy zauważyć, że w celu osiągnięcia za-
kładanych celów (wraz z  dalszą poprawą efektywności 
całego procesu) wskazane jest dodanie pewnym infor-
macji do już istniejącego łańcucha. Przykładem może 
być tutaj wydanie produktów przewożonych do rolni-
ków z cukrowni, takich jak wysłodki buraczane czy wap-
no defekacyjne. Optymalizacja w tym zakresie pozwoli 
ograniczyć koszty przy jednoczesnym wzroście zadowo-
lenia plantatorów z obsługi.
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THE USE OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT  
OF THE RAW MATERIAL SUPPLY PROCESS ON THE EXAMPLE  

OF A SUGAR SECTOR ENTERPRISE

Abstract. Information Technology (IT) gains importance as a factor that allows a company to achieve a com-
petitive advantage over other participants in a given market segment. The purpose of this paper is to deter-
mine the importance of modern methods, measures and activities related to information processing in opti-
mizing logistics processes of the sugar industry. The research problem was analyzed on the basis of historical 
data on the means of sugar beet transport organization in one the groups of a sugar producers operating in 
Poland (the source of information was primary data supplied directly by the raw material department of the 
sugar plant). The research covered the 5-year period during which a new model for beet delivery manage-
ment based on a  central timetable of deliveries was implemented. The research shows that the activities 
taken by the sugar sector serve to optimize and accelerate the flow of information – limiting the work and 
time spent on the organization of the process.
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WSTĘP

Opakowania stanowią inherentną część pakowanej 
żywności, służą jako bariera ochronna oraz umożliwia-
ją utrzymanie jej pożądanej jakości i trwałości (Caruso 
i  in., 2017). Bezpieczne opakowania powinny charak-
teryzować się przede wszystkim odpowiednim stanem 
sanitarno-higienicznym, niestanowiącym zagrożenia 
dla zapakowanego produktu spożywczego, ale powinny 
zapewnić też bezpieczne użytkowanie opakowania (Ka-
wecka i Cholewa-Wójcik, 2017). Wytworzenie wyrobu, 
który spełnia zasady bezpieczeństwa, jest nadrzędnym 

celem działalności zarówno producentów żywności, jak 
i  producentów opakowań służących do jej pakowania 
i  konsumpcji. Do realizacji tego celu wykorzystuje się 
różnorodne narzędzia i  poszukuje nowych rozwiązań 
dla pojawiających się problemów i  zagrożeń. Niesta-
nowiące zagrożenia opakowanie powinno charaktery-
zować się zminimalizowanym ryzykiem wyrządzenia 
szkody użytkownikowi bądź konsumentowi, z uwzględ-
nieniem czynników fizycznych, chemicznych i  biolo-
gicznych. Ponadto konieczne jest uwzględnienie stanu 
opakowania (gwarancja nienaruszalności opakowania 
i  oryginalności zapakowanego produktu) oraz braku 

Aneta Szumicka1 , Justyna Górna1
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ISTOTA KOMUNIKOWANIA O RYZYKU ZWIĄZANYM 
Z ZAGROŻENIAMI W PROCESIE PRODUKCJI OPAKOWAŃ 

DO ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW 
CERTYFIKOWANYCH NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM 

BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS

Abstrakt. W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie komunikowania informacji o ryzyku związanym 
z zagrożeniami w procesie produkcji opakowań i materiałów opakowaniowych do żywności interesariuszom 
wewnętrznym i zewnętrznym. Odniesiono się do wymagań prawnych oraz normalizacyjnych. Badanie prze-
prowadzono wśród przedsiębiorstw certyfikowanych na zgodność ze Standardem BRC Packaging and Pac-
kaging Materials działających w Polsce. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono różnice w narzę-
dziach wykorzystywanych do komunikowania oraz ocenie skuteczności procesu informowania interesariuszy. 

Słowa kluczowe: analiza ryzyka, analiza zagrożeń, komunikowanie o  ryzyku, interesariusze wewnętrzni 
i zewnętrzni
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wad opakowania o  krytycznym znaczeniu dla bezpie-
czeństwa i wymagań klientów (Lisińska-Kuśnierz i Ka-
wecka, 2012; Wallace i in., 2011). Rozporządzenie (WE) 
Nr 178/2002 wskazuje, że prawo żywnościowe powin-
no opierać się na analizie ryzyka jako podstawie do 
osiągnięcia celu ogólnego, którym jest wysoki poziom 
ochrony zdrowia i  życia ludzkiego, i  powinno odnosić 
się do wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego 
(a więc również producentów opakowań do żywności).

Zgodnie z  Normą ISO 31000:2018 informowanie 
o  ryzyku jest jednym z elementów składowych analizy 
ryzyka1. Komunikowanie to jest rozumiane jako pro-
ces ciągły, prowadzony przez organizację w  celu prze-
kazywania lub uzyskiwania informacji, jak również 
porozumiewania się z  interesariuszami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi (PKN-ISO Guide 73:2012). Należy rów-
nież dodać, że sposób, w jaki ryzyko zostanie zakomu-
nikowane konsumentowi, kształtuje jego świadomość 
o zagrożeniach związanych z żywnością. Z kolei wyższa 
świadomość konsumenta w tej dziedzinie prowadzi do 
większego zaangażowania się w proces zarządzania ry-
zykiem zarówno na poziomie indywidualnym (np. po-
przez świadomy wybór produktów, zachowanie zasad 
higieny podczas przygotowania posiłków), jak i społecz-
nym, czego przykładem może być współpraca z  insty-
tucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności 
(Niewczas, 2015).

Komunikowanie o ryzyku powinno:
• upowszechniać świadomość i  zrozumienie określo-

nych zagadnień, które są brane pod uwagę podczas 
analizy ryzyka,

• wykorzystywać logiczność i przejrzystość w  formu-
łowaniu opcji/zaleceń zarządzania ryzykiem,

• zapewniać wyjaśnianie podejmowanych decyzji 
w zakresie zarządzania ryzykiem,

• doskonalić i  ulepszać ogólną skuteczność i  spraw-
ność analizy ryzyka,

• doskonalić i  wzmacniać współpracę uczestników 
łańcucha żywnościowego,

• rozwijać społeczne zrozumienie procesu, w  celu 
podniesienia zaufania i  poczucia bezpieczeństwa 
w odniesieniu do oferowanej żywności,

• promować odpowiednie zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron,

1 Pozostałe dwa elementy to ocena ryzyka i  zarządzanie 
ryzykiem

• wspomagać wymianę informacji o  problemach bę-
dących przedmiotem troski zainteresowanych stron 
w odniesieniu do ryzyka związanego z żywnością,

• respektować prawną troskę o zachowanie poufności 
tam, gdzie ma ona znaczenie. 
Kompleksowa analiza ryzyka powinna zawierać ja-

sną, interaktywną i  udokumentowaną wymianę infor-
macji między oceniającymi ryzyko a  zarządzającymi 
ryzykiem, jak również wzajemną komunikację z  zain-
teresowanymi stronami w  odniesieniu do wszystkich 
aspektów procesu. Komunikowanie o  ryzyku powinno 
być czymś więcej niż tylko rozpowszechnianiem infor-
macji. Jego główną funkcją powinno być gwarantowa-
nie wcielenia wszystkich informacji i opinii o  skutecz-
ności zarządzania ryzykiem do procesu podejmowania 
decyzji. Komunikowanie o ryzyku powinno angażować 
wszystkie zainteresowane strony i  zawierać przejrzyste 
wyjaśnienia polityki oceny ryzyka i  samej oceny ryzy-
ka, łącznie ze wszystkimi wątpliwościami i niepewnymi 
elementami. Podjęte decyzje i  zastosowane procedury 
prowadzące do podjęcia decyzji, jak również sposób ra-
dzenia sobie z wątpliwościami powinny być wyjaśnione. 
Przekaz powinien zawierać także opis wszelkich ograni-
czeń, wątpliwości, przypuszczeń oraz ich wpływu na wy-
rób. Nie należy również unikać zaprezentowania mniej-
szościowych opinii wyrażanych podczas oceny ryzyka 
(Kwiatek i Kowalczyk, 2010).

METODYKA BADAŃ

Badania ankietowe przeprowadzono w  przedsiębior-
stwach branży opakowaniowej zlokalizowanych w Pol-
sce, produkujących opakowania z  papieru, tworzyw 
sztucznych, metalu i szkła, posiadających aktualny, wpi-
sany do bazy BRC certyfikat na zgodność ze Standar-
dem BRC Packaging and Packaging Materials. Dobór 
próby podyktowany był chęcią poznania stosowanego 
podejścia w  badanych przedsiębiorstwach w  obszarze 
komunikowania o  ryzyku związanym z  zagrożeniami 
w procesie produkcji opakowań do żywności. Na dzień 
1 maja 2018 roku certyfikat BRC Global Packaging and 
Packaging Materials miało 196 przedsiębiorstw, do któ-
rych skierowano kwestionariusz ankietowy. Zwrotnie 
otrzymano 39 ankiet poprawnie wypełnionych, które 
zakwalifikowano do analizy. 
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WYNIKI BADAŃ

Mając na uwadze istotność badanego zagadnienia, za-
dano przedsiębiorstwom pytanie, w  jaki sposób ko-
munikują one informacje o  ryzyku związanym z  za-
grożeniami w  procesie produkcji opakowań wewnątrz 
organizacji (przedsiębiorstwa mogły wskazać więcej niż 
jedną odpowiedź). Podstawowym sposobem informo-
wania o zagrożeniach w badanych podmiotach są szko-
lenia dla wszystkich pracowników (92,31%) oraz audyty 
wewnętrzne (76,92%) (tab. 1). Jedna trzecia przedsię-
biorstw dodatkowo wywiesza informacje w  miejscach 
ogólnodostępnych dla pracowników, a ponad 25% czyni 
to podczas inspekcji (w  trakcie realizacji procesu pro-
dukcji i/lub kontroli przedzaładunkowych). W  ponad 
10% badanych przedsiębiorstw temat zagrożeń poru-
szany jest podczas zebrań produkcyjnych lub przeglądu 
zarządzania, a blisko 8% firm informacje o zagrożeniach 
przekazuje wyłącznie kadrze zarządzającej. Taki sposób 
postępowania wydaje się dyskusyjny, nasuwa się bo-
wiem pytanie, czy kadra zarządzająca skutecznie prze-
każe informacje pracownikom niższego szczebla, czy 
przekaz będzie kompleksowy i odpowiednio weryfiko-
wany przez personel średniego szczebla. Wreszcie, czy 
przekaz ten dotrze do audytorów wewnętrznych i będzie 
weryfikowany podczas audytów pierwszej strony? Z ko-
lei wywieszanie informacji w miejscach ogólnodostęp-
nych nasuwa wątpliwości o podejście pracowników do 
takiego sposobu komunikowania. Należy zatem zasta-
nowić się nad miejscem wywieszania informacji; trzeba 

też rozważyć, czy samo to narzędzie będzie skuteczne 
i  czy nie powinno się go traktować jako wspomagają-
cego. Okresowe szkolenia dla pracowników muszą od-
woływać się do informacji wywieszonych w  miejscach 
ogólnodostępnych oraz przypominać o  tej dodatko-
wej możliwości pozyskiwania i  aktualizowania wiedzy. 
Ostatnie pytanie kwestionariusza, w którym zaprezento-
wano ocenę skuteczności komunikowania zagrożeń we-
wnątrz organizacji, pokazuje, że żadna z badanych firm 
nie oceniła jednoznacznie negatywnie skuteczności ko-
munikowania wewnątrz organizacji. Analiza nie pozwa-
la również wyciągnąć wniosków, że używanie konkret-
nego narzędzia lub zestawu narzędzi skutkuje wyższym 
poziomem skuteczności.

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu komunikowania 
informacji o ryzyku związanym z zagrożeniami dostaw-
com surowców wykorzystywanych do produkcji opako-
wań i materiałów opakowaniowych (tab. 2). Najczęściej 
przedsiębiorstwa informują o zagrożeniach podczas au-
dytów przeprowadzanych u  dostawców (58,97%) i/lub 
wykorzystują specyfikacje techniczne (51,28%) do prze-
kazywania tych informacji. Warto podkreślić, że narzę-
dzia te wykorzystuje łącznie lub zamiennie 82% badanych 
firm. Nie komunikuje dostawcom informacji o zagroże-
niach w żaden sposób aż 20,52% przedsiębiorstw. Tylko 
10,26% podmiotów wskazało, że informacje przekazuje 
za pomocą opracowanego przez firmę standardu tech-
nicznego (są to firmy, które wykorzystują jednocześnie 
przynajmniej dwa z trzech najpopularniejszych narzędzi 
zaprezentowanych w  tab. 2). Korzystanie z  różnorod-
nych sposobów komunikowania firmy z dostawcami jest 

Tabela 1. Sposoby komunikowania zagrożeń zidentyfikowa-
nych w analizie zagrożeń wewnątrz organizacji

Sposoby komunikowania o zagrożeniach Procentowy udział (%)

Szkolenia dla wszystkich pracowników 92,31

Audyty wewnętrzne 76,92

Wywieszenie informacji w miejscach 
ogólnodostępnych

33,33

Inspekcje 25,64

Szkolenia tylko dla kadry zarządzającej 7,69

Inne (wskazane przez firmy):

– zebrania produkcyjne 10,26

– przegląd zarządzania 10,26

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Sposoby komunikowania dostawcom surowców za-
grożeń zidentyfikowanych w analizie zagrożeń 

Sposoby komunikowania o zagrożeniach 
dostawcom Procentowy udział (%)

Audyty dostawców 58,97

Specyfikacje techniczne/Karty produktu 51,28

Formularz zamówienia 33,33

Nie komunikuje się tego typu informacji, 
gdy dostawca ma certyfikowany system BRC 

25,64

Nie komunikuje się 20,52

Informacje zawarte są w opracowanym 
przez firmę standardzie

10,26

Źródło: opracowanie własne.
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gwarantem skuteczności przekazu. Standardowo proce-
sowi audytowania nie podlegają corocznie wszyscy do-
stawcy; często audytuje się dostawców według opraco-
wanego przez firmę planu, a w pierwszej kolejności tych 
kooperantów, z którymi współpraca jest trudna (ze wzglę-
du na problemy jakościowe, dokumentacyjne, powiązane 
z terminowością, cenami itp.). Uwzględnienie wymagań 
w formularzu zamówienia i/lub innym dokumencie (np. 
specyfikacji) jest każdorazowym wyrażaniem oczekiwań 
podmiotu i pozwala systematycznie przypominać o nich 
dostawcy. A  jeśli jest to wsparte słownie i dokumenta-
cyjnie podczas audytu, tworzy spójną informację i przy-
czynia się do wzmocnienia procesu komunikowania się 
firmy z dostawcami.

Następne pytanie dotyczyło narzędzi wykorzystywa-
nych do komunikowania klientom informacji o ryzyku 
związanym z  zagrożeniami. Wszystkie przedsiębior-
stwa wykorzystują jedno z  trzech narzędzi: deklaracje 
zgodności, specyfikacje techniczne/karty produktu i/lub 
audyt klientowski. Odpowiedzi na powyższe pytanie za-
prezentowano w tabeli 3. 

Zaskakujący wydaje się fakt, że blisko jedna czwarta 
badanych przedsiębiorstw nie wskazała w pytaniu dekla-
racji zgodności jako sposobu przekazywania informacji 
o ewentualnych zagrożeniach. Zgodnie z wymaganiami 
BRC Global Standard Packaging and Packaging Mate-
rials każde przedsiębiorstwo musi posiadać deklara-
cję zgodności, potwierdzającą wszystkie ograniczenia 
w  stosowaniu produktu opakowaniowego. Opracowa-
nie deklaracji zgodności jest jedną z  fundamentalnych 
podstaw Standardu, brak dokumentu oznacza zatem 
zarówno niespełnienie wymagania Standardu BRC, jak 

i  wymagań prawnych wynikających z  Rozporządzenia 
(WE) nr 1935/2004 w  sprawie materiałów i  wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Można zatem 
przypuszczać, że skoro przedsiębiorstwa są certyfikowa-
ne, to spełniają wymagania, czyli taką deklarację posia-
dają, ale nie przekazują jej klientom, bądź też deklaracja 
nie jest kompletna i nie zawiera informacji m.in. na te-
mat zagrożeń, przeznaczenia i ograniczeń w zastosowa-
niu. Zbliżone wyniki badań uzyskały zresztą Małgorzata 
Lisińska-Kuśnierz i Agnieszka Kawecka, które w latach 
2009–2010 prowadziły badania m.in. na temat zachowa-
nia producentów opakowań do żywności jako uczestni-
ków łańcucha żywnościowego. W badaniach tych tylko 
63,3% producentów opakowań zadeklarowało, że prze-
kazuje deklaracje zgodności swoim odbiorcom (Lisiń-
ska-Kuśnierz i Kawecka, 2011). 

W  dalszej części badania ankietowego poproszono 
respondentów o  oszacowanie skuteczności komuniko-
wania o zagrożeniach interesariuszy wewnętrznych oraz 
zewnętrznych (dostawców i  klientów) według skali od 
–2 do 2 (tab. 4). Żadne z badanych przedsiębiorstw nie 

Tabela 3. Sposoby komunikowania zagrożeń zidentyfikowa-
nych w analizie zagrożeń klientom

Sposoby przekazywania informacji 
o zagrożeniach klientom Procentowy udział (%)

Deklaracja zgodności 76,92

Specyfikacje techniczne/Karty produktu 66,67

Audyty klientowskie 66,67

Źródło: opracowanie własne.

Tabla 4. Ocena skuteczności systemu komunikowania o zagrożeniach

Ocena systemu
Zdecydowanie 
nieskuteczny

(–2)

Raczej nieskuteczny
(–1)

Ani tak, ani nie
(0)

Raczej skuteczny
(1)

Zdecydowanie 
skuteczny

(2)

Komunikowanie  
wewnątrz organizacji

Procentowy udział

– – 33,33% 33,33% 33,33%

Komunikowanie  
dostawcom  
surowców

Procentowy udział

7,69% – 7,69% 69,23% 15,38%

Komunikowanie 
klientom

Procentowy udział

7,69% – 7,69% 76,92% 7,69%

Źródło: opracowanie własne.
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oceniło jednoznacznie negatywnie skuteczności komu-
nikowania o ryzyku wewnątrz organizacji, jedna trzecia 
z nich wskazała jednak, że trudno im ocenić skuteczność 
systemu. Dwie trzecie organizacji ocenia system komu-
nikowania o zagrożeniach jako skuteczny. Skuteczność 
przekazywania informacji o  zagrożeniach na zewnątrz 
w świetle przeprowadzonych badań wygląda nieco od-
miennie. Blisko 8% podmiotów ocenia system komuni-
kowania jako zdecydowanie nieskuteczny (i  taka sama 
liczba nie potrafi wskazać, czy system jest skuteczny czy 
nie). Natomiast ponad 80% firm oceniło komunikowa-
nie informacji o zagrożeniach zarówno dostawcom, jak 
i klientom jako skuteczne. Za nieskuteczne w komuniko-
waniu dostawcom uznano te przedsiębiorstwa, które nie 
przekazują informacji podczas audytów u  dostawców 
i nie formułują wymagań w zamówieniu (jednocześ nie 
mając możliwość wskazania dodatkowego sposobu ko-
munikowania, nie podały żadnego innego).

PODSUMOWANIE

Jednym z  czynników decydujących o  jakości i  bezpie-
czeństwie żywności jest właściwie dobrane i  wypro-
dukowane opakowanie. Samo opracowanie i  okresowe 
weryfikowanie analizy zagrożeń przez producentów 
opakowań i materiałów opakowaniowych nie jest dzia-
łaniem wystarczającym. Producenci muszą skutecznie 
komunikować informacje o  ryzyku i  zagrożeniach za-
równo wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Powin-
ni to realizować, przekazując informacje kompleksowe, 
zgodne z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami 
i  wymaganiami certyfikowanych standardów. Badania 
potwierdziły, że dwie trzecie przedsiębiorstw posiadają-
cych certyfikat na zgodność swej działalności ze Standar-
dem BRC Packaging and Packaging Materials pozytyw-
nie ocenia skuteczność komunikowania o zagrożeniach 
i ryzyku wewnątrz organizacji. Jeszcze większa część jest 
zadowolona z procesu przekazywania informacji w kon-
tekście jego skuteczności w odniesieniu do dostawców 
surowców oraz odbiorców opakowań. Niektóre przed-
siębiorstwa oceniają skuteczność przekazu na zewnątrz 
zdecydowanie negatywnie. Dbając o  ciągłą poprawę 
skuteczności komunikowania się z interesariuszami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi, przedsiębiorstwa powinny 
sięgać po kolejne sposoby przekazywania informacji. 

Badania pokazały bowiem, że te z przedsiębiorstw, któ-
re komunikują zagrożenia za pomocą kilku różnorod-
nych narzędzi jednocześnie, pozytywnie oceniają proces 
komunikowania.
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THE ESSENCE OF COMMUNICATING THE RISK ASSOCIATED WITH HAZARDS  
IN FOOD PACKAGING PRODUCTION PROCESSES, AS ILLUSTRATED  

BY THE EXAMPLE OF COMPANIES ACCREDITED TO BRC STANDARD FOR PACKAGING  
AND PACKAGING MATERIALS 

Abstract. This paper presents the importance of communicating the risks related to hazards in food packag-
ing production processes to internal and external stakeholders. Reference was made to legal and standardi-
zation requirements. The survey was conducted with Polish companies accredited to BRC Global Standard 
for Packaging and Packaging Materials. Differences in both the communication tools and the effectiveness of 
stakeholder information processes were identified as the result of the study.

Keywords: risk analysis, threat analysis, risk communication, internal and external stakeholders
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