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Enterprises in Markets

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym 
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-
czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-
rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI 
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, 
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. 
 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, 
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-
stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować 
nasz wysiłek badawczy.

Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-
czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz 
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-
stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-
tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.
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Słowo wstępne

Dwudziesty pierwszy wiek to czas radyklanego przyspieszenia zmian, rozwoju technologii, nieustannie zachodzących 
kryzysów, w tym finansowych i dotyczących polityki europejskiej w wielu wymiarach. W tym świecie przemian wszystkie-
go i zmieniających się form strukturalnych, znajduje się gospodarka i przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wszystkie aspekty 
życia firm, zarządzania, przedsiębiorczości, jak również wykonywania wielu czynności zmieniają swój charakter. 

W centrum tych wszystkich zmian jest człowiek, z jego predyspozycjami, osobowością, zamierzeniami, ale i war-
tościami i wzorami zachowań. Spoczywa na nim konieczność dostosowywania się do zachodzących przemian, pośród 
których nie zawsze jest on w stanie podołać wyzwaniom. Autorzy niniejszego numeru podejmują się zagadnień istotnych 
i ważnych zarazem dla rozwoju współczesnej gospodarki. Podkreślają rolę czynników przewagi konkurencyjnej, czynni-
ków wzrostu finansowego firm, innowacji czy polityki.

Joanna Sarniak w artykule „Kredyt technologiczny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Polsce” analizuje narzędzia finansowania innowacji dostępne w ramach „Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój” dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W tekście Autorka zastanawia się, na ile wsparcie 
finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych, w postaci kredytu technologicznego, wywiera znaczący wpływ 
na realizację innowacyjnych inwestycji technologicznych w tym sektorze. 

Adam Weinert jest Autorem artykułu „Zastosowanie ‘big data’ a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw”, w którym 
podejmuje się problematyki zaawansowanej analityki w firmach. Celem artykułu jest wskazanie różnic powstałych przez 
zastosowanie „big data” ze względu na osiągane rezultaty przedsiębiorstw. W wyniku badań empirycznych Autor wska-
zuje na praktyczną użyteczność „big data” w kontekście wyników ekonomicznych.

Również zagadnienie innowacji jest w ostatnich latach szeroko propagowane jako istotny element rozwoju gospodar-
ki. Bartosz Hoffmann zatytułował swój artykuł „Barometr innowacji? W poszukiwaniu uniwersalnych miar i wskaźników 
innowacyjności”, w którym mierzy się z wyzwaniem ilościowego pomiaru innowacji. W związku z brakiem uniwersalnej 
metody pomiaru aktywności innowacyjnej, w pracy podjęto próbę poszukiwania adekwatnej miary innowacyjności lub 
przynajmniej wskazania podejścia badawczego, umożliwiającego ocenę działalności innowacyjnej najmniejszych pod-
miotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. 

Mariusz Jagła i Marek Wanat to Autorzy artykułu pt. „Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania systemów ‘trace-
ability’ w przedsiębiorstwach produkujących żywność”. Znaleźć w nim można analizę porównawczą wybranych między-
narodowych standardów stosowanych w produkcji żywności. Przy czym istotne jest również podkreślenie uwarunkowań 
prawnych i instytucjonalnych dla definiowania efektywności i skuteczności systemu „traceability”.

Z kolei Leszek Wanat i Sylwia Klus napisali artykuł pt. „Sytuacja konkurencyjna branży i mezoekonomiczne aspekty 
polityki sektorowej państwa na przykładzie rynku drzewnego w Polsce”. W tekście poruszono instytucjonalne aspekty 
konkurencyjności branży leśno-drzewnej, jednej z ważniejszych segmentów i rynków polskiej gospodarki. Rynek drzewny 
został uznany w tekście jako mezosystem gospodarczy, w którym dominującą rolę odgrywa system instytucjonalny – pań-
stwowy, przy braku mechanizmów rynkowych.

Anna Orlikowska jest Autorką artykułu „Wykorzystanie technologii ICT w ‘continuous learning’ – przykłady wdro-
żeń”, którego celem jest przedstawienie kontekstu wykorzystania technologii ICT dla implementacji „continuous learning” 
w organizacji. W artykule podkreślono rolę rozwoju technologii ICT wspierających sposób myślenia o rozwoju pracow-
ników. Przedstawiono również analizę studiów przypadku firm, które przeszły już proces wdrożenia technologii ICT dla 
„continuous learning”.

Przykłady zaprezentowane w artykułach niniejszego numeru ukazują, z jakimi znaczącymi zmianami borykają się 
firmy i ludzie z nimi związani. Wyzwania te decydują nie tylko o rozwoju firm, ale i o możliwościach wykorzystania po-
tencjału ludzi. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa na rynkach posiadają nowe narzędzia, nowe cele, zamierzenia 
i funkcjonują w odmiennym kontekście instytucjonalnym.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Redaktor Naczelny

Od redakcji
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Joanna Sarniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Kredyt technologiczny jako narzędzie 
budowania przewagi konkurencyjnej 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Technological credit as a tool to achieve competitive
 advantage of enterprises from the SME sector in Poland

This article discusses in detail issues related to support enter-
prises under the Operational Programme Intelligent Development 
for 2014-2020 in the framework of the third priority axis Support 
innovation in enterprises in the sub-activity: Loans for technolog-
ical innovation. The first part shows the importance of innovation 
for the enterprise’s development. Then the paper describes in de-
tail the support program and examines its effect on the financing 
of innovation and technological competitiveness.

Keywords: technological credit, technological bonus, competi-
tive advantage, innovation, SME sector, Poland.

Przedmiotem niniejszej pracy jest próba analizy narzędzi finan-
sowania innowacji dostępnych w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) 
w Polsce oraz ocena wpływu tych instrumentów na możliwość re-
alizacji nowych inwestycji technologicznych i budowanie przewagi 
konkurencyjnej podmiotów tego sektora. W tych ramach poddano 
weryfikacji hipotezę zakładającą, że wsparcie finansowe, w postaci 
kredytu technologicznego, wywiera znaczący wpływ na realizację 
innowacyjnych inwestycji technologicznych w tym sektorze. 

Słowa kluczowe: kredyt technologiczny, premia technologiczna, 
przewaga konkurencyjna, innowacje, sektor MŚP, Polska.
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Wstęp

O rozwoju lub stagnacji małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce coraz częściej decyduje ich aktywność 
w procesie wdrażania nowych technologii. Stanowią one 
szansę na zwiększenie efektywności i poprawę pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Istotną barierą dla pod-
miotów sektora MŚP są jednak koszty związane z wdra-
żaniem rozwiązań innowacyjnych. Poszukuje się więc na-
rzędzi wsparcia polityki innowacyjnej, a w szczególności 
dostępnych i nieskomplikowanych instrumentów finanso-
wych. Należy do nich między innymi Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, którego celem jest 
wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej go-
spodarki. Program ukierunkowano na realizację czterech 
osi priorytetowych. Należą do nich: wsparcie prac badaw-
czo-rozwojowych (B+R) prowadzonych przez przedsiębior-
stwa (oś I), wsparcie potencjału przedsiębiorstw do pro-
wadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 
(B+R+I) oraz ich otoczenia gospodarczego (oś II), wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach (oś III), a także zwiększenie 
potencjału naukowo-badawczego (oś IV).

Propozycję wsparcia działalności innowacyjnej w for-
mie narzędzia pod nazwą: kredyt na innowacje technolo-
giczne, wyodrębniono jako poddziałanie w ramach III osi 
priorytetowej Programu. W ramach tej inicjatywy przedsię-
biorcy mogą uzyskać tzw. premię technologiczną, czyli moż-
liwość spłaty części zaciągniętego kredytu, przeznaczonego 
na wdrożenie nowych technologii. W niniejszej pracy pod-
jęto próbę analizy uwarunkowań funkcjonowania w Polsce 
kredytu technologicznego i wpływu tego instrumentu fi-
nansowego na budowanie przewagi konkurencyjnej ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Sformułowano hipotezę, 
że wsparcie finansowe kredytu technologicznego wywiera 
znaczący wpływ na podejmowanie i rozwój inwestycji tech-
nologicznych w sektorze MŚP. Analizę przeprowadzono ex 
post w odniesieniu do analogicznego działania w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013. W badaniach wykorzystano statystyczne dane wtór-
ne, udostępnione przez instytucję pośredniczącą dla okresu 
2007-2013 (łac. ex post) oraz dla programowanych założeń 
w okresie 2014-2020 (łac. ex ante), analizę literatury przed-
miotu oraz analizę porównawczą i deskryptywną.
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Innowacje a rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw

Popularność pojęcia innowacja jest bezdyskusyjna, 
lecz jego znaczenie bywa rozumiane wieloaspektowo. 
Tymczasem wywodzi się ono z łacińskiego słowa innovare, 
oznaczającego „odnowienie” (Weir 1994: 2). Na gruncie 
teorii ekonomii jedną z pierwszych interpretacji innowacji 
sformułował Schumpeter (1942), definiując ją jako twórczą 
destrukcję, zmierzającą do usprawnienia obecnego stanu 
rzeczy. „Destrukcji” tej przyporządkowuje się coraz szersze 
obszary zainteresowań i oddziaływania. W dokumentach 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) in-
nowacja (ang. innovation) stanowi: „wdrożenie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub stosunkach z otoczeniem” (OECD Eurostat 2005: 
48). Nawiązując do przytoczonej definicji warto zauważyć, 
że przedsiębiorstwo inicjujące proces „odnowienia”, może 
realizować go w czterech głównych przestrzeniach innowa-
cji, stanowiących zarazem potencjalne kierunki jego rozwo-
ju. Przedstawiono je na rysunku 1.

W przestrzeni innowacji produktowych przedsiębior-
stwo inwestuje najczęściej w dobra nowe, bądź udoskona-
lone pod względem specyfikacji technicznych, komponen-
towych, materiałowych czy obsługowych, oprogramowania 
oraz innych cech funkcjonalnych. Nowe produkty mogą być 
tworzone za pomocą nowej wiedzy lub technologii, ewen-
tualnie już istniejącej, ale spożytkowanej w inny, nowy 
sposób. Z dotychczasowych badań wynika, że około poło-
wa przedsiębiorstw wdrażających inwestycje, zastosowała 
przynajmniej jedną innowację produktową w okresie trzech 
lat (Lundvall, Vinding 2004: 102). 

Aktywność inwestycyjna, pozwalająca przedsiębior-
stwom wdrożyć nowe lub ulepszone metody produkcji, 
technologii, oprogramowania, organizacji i zarządzania 
łańcuchem dostaw, realizowana jest w przestrzeni inno-
wacji procesowych. W obszarze tym głównym celem jest 
zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji lub dostaw, 
przy równoczesnej poprawie jakości wytwarzanych wyro-
bów, a także produkcja nowych albo znacząco ulepszonych 
produktów bądź usług (OECD Eurostat 2005: 48). 

W przestrzeni innowacji marketingowych przedsię-
biorstwo może kształtować wizerunek produktu, pro-
ces jego dystrybucji i promocji, a także politykę cenową. 
Wykorzystanie nowej metody marketingowej prowadzić 
może do stworzenia nowej marki, względnie nowego desi-
gn’u produktu (OECD Eurostat 2005: 48), stanowiąc odpo-
wiedź na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania nabyw-
ców. Przestrzeń marketingowa jest potencjalnym obszarem 
pozyskiwania nowych klientów i kreowania nowych rynków 
zbytu, zarówno dla produktów innowacyjnych, jak i trady-
cyjnych. Miarą efektywności innowacji marketingowych 
jest zazwyczaj wzrost poziomu sprzedaży.

Procesy i działania na rzecz modyfikacji stanowisk 
pracy, produkcji i logistyki lub relacji zewnętrznych przed-
siębiorstwa, realizowane są w przestrzeni innowacji orga-
nizacyjnych. Ich efektem jest wprowadzenie nowych, lub 
znaczące usprawnienie dotychczasowych, metod organiza-
cyjnych w firmie (Pacholski i inni 2011: 13). Miarą skutecz-
ności innowacji organizacyjnych jest najczęściej minimali-
zacja kosztów administracyjnych i transakcyjnych, wzrost 
efektywności pracy, dostęp do zasobów niematerialnych 
oraz poprawa jakości pracy i satysfakcja pracowników.

Wobec różnorodności ujęć dotyczących innowacji 
w literaturze przedmiotu, w niniejszej pracy oparto się na 
podejściu proponowanym przez Podręcznik Oslo. Zasady 
gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowa-

Przestrzenie innowacji

Produktowa
(ang. product 

innovation area)

Procesowa
(ang. process 

innovation area)

Marke�ngowa
(ang. marketing 
innovation area)

Organizacyjna
(ang. organisational

innovation area)

Rysunek 1. Przestrzenie innowacji w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Eurostat, (2005) Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, s. 48-52.
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cji (OECD Eurostat 2005). Wieloaspektowość innowacji, 
obejmująca wszystkie dziedziny nauki, gospodarki i tech-
nologii, wywiera analogiczny, wielokierunkowy wpływ na 
funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Niestety system 
instytucjonalnego wparcia procesów innowacyjnych jest 
skomplikowany, stanowiąc niekiedy trudną do pokona-
nia barierę dla MŚP. Konsekwencją formalizacji innowacji 
bywa na przykład błędne utożsamianie działania nowa-
torskiego z innowacyjnym (okazuje się, zależnie od źródła 
i kontekstu definicyjnego, że nie każdy pomysł nowatorski, 
jest innowacyjny). W nomenklaturze systemowej, za inno-
wacyjną uznawana jest firma, która w określonym okresie 
wprowadziła innowacje do swojej działalności. Wdrożona 
innowacja może być pionierska, opracowana samodzielnie 
bądź we współpracy z innymi firmami lub organizacjami ba-
dawczymi oraz taka, która została stworzona wcześniej, zaś 
przedsiębiorstwo dokonało jej adaptacji i wdrożenia (OECD 
Eurostat 2005: 48). Niektóre definicje, w tym Podręcznik 
Oslo, uwzględniają (na szczęście) prawdopodobieństwo 
niepowodzenia, gdyż wprowadzone innowacje niekoniecz-
nie przynoszą sukces komercyjny. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią o potencjale 
polskiej gospodarki. O ich kluczowym znaczeniu świadczy 
choćby udział MŚP w tworzeniu wartości dodanej brutto, 
który utrzymuje się w ostatniej dekadzie na poziomie bli-
skim 50% PKB (Tarnawa 2012; Tarnawa, Zadura 2013: 7-8). 
Jednak ich zdolność do realizacji inwestycji innowacyj-
nych jest relatywnie mniejsza, niż przedsiębiorstw dużych. 
Zdolność tę osłabiają ponadto wciąż liczne bariery prowa-
dzenia działalności gospodarczej (Raport Doing Bussines 
2015). W świetle tych uwarunkowań, szansę rozwoju oraz 
budowania przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy 
(ang. knowledge), stanowią dla małych i średnich przed-
siębiorstw nowe, innowacyjne inwestycje (Klus, Wanat 
2013: 40-58). Konkurencyjność wspierana przez proinno-
wacyjną politykę gospodarczą tworzy „agregat” rozwoju 
nowoczesnych przedsiębiorstw, dążących do zdobycia silnej 
pozycji na rynku (Stabryła, Małkus 2012).

Wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie stanowi 
element procesu inwestycyjnego, bywa kosztowne i ry-
zykowne, ale perspektywa potencjalnych korzyści (zysk, 
wzrost sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku) i poprawy 
pozycji konkurencyjnej skłania do aktywności innowacyjnej. 
Przedsiębiorstwa poszukują więc narzędzi wsparcia, które 
pozwolą przynajmniej zminimalizować ryzyko i zlikwidować 
niektóre bariery w tym zakresie (Chudobiecki, Kielar, Wanat 
2009: 14-17).

Instrumenty wsparcia „technoinnowacji1” 
w ramach Programu Operacyjnego

 Inteligentny Rozwój 

Beneficjentami Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 (POIR) są przede wszystkim przedsię-
biorstwa z segmentu MŚP. Korzystać mogą z niego również 
jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Do 
potencjalnego dofinansowania udostępniono w ramach 
POIR kwotę 8,6 mld euro. Polskim przedsiębiorcom za-
proponowano kredyt na innowacje technologiczne, wy-
odrębniając poddziałanie w ramach III osi priorytetowej 
Programu. Na cel ten przeznaczono w okresie 2014-2020 
prawie 5% budżetu POIR w kwocie 422 mln euro2. Jako in-
stytucję pośredniczącą wyznaczono Bank Gospodarstwa 
Krajowego, opierając jego działanie na bazie następujących 
uwarunkowań prawnych:

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomo-
cy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu 
artykułów 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 
z 26.06.2014 r.);

• Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych for-
mach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 226 ze zm.);

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 
(www.poir.gov.pl 2016).

Kredyt technologiczny umożliwia dofinansowanie pro-
cesu wdrożenia innowacji technologicznych, będących wy-
nikiem własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R), bądź 
technologii nabywanych przez przedsiębiorców w ramach re-
alizowanych projektów szczegółowych. Działanie instrumen-
tu polega na przyznaniu aplikującym przedsiębiorstwom pre-
mii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części 
kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez bank komercyjny 
na realizację inwestycji3. Bezpośrednie wsparcie finansowe 
może być przyznane na dofinansowanie inwestycji techno-
logicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej tech-
nologii. Możliwe jest także dofinasowanie własnej, nowej 
technologii oraz uruchomienia na jej podstawie produkcji 

1 Pojęciem „technoinnowacje” określono innowacje technologiczne.
2 Na budżet Programu składa się kwota 41.977.739 euro dla województwa 
mazowieckiego oraz 380.077.261 euro dla pozostałych regionów (www.
bkg.pl 2016).
3 W projekcie uczestniczy 17 banków komercyjnych: Alior Bank SA, Bank 
BGŻ BNP Paribas SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium 
SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank 
Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Bank 
Zachodni WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Idea Bank SA, ING Bank 
Śląski SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank SA, PKO Bank Polski SA, 
Raiffeisen Bank Polska SA, SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze, 
Bank BPH SA (www.bgk.pl 2016).
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nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub 
usług, w stosunku do dotychczas wytwarzanych lub świad-
czonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej4. 

Kredyt na innowacje technologiczne, zwany potocznie 
kredytem technologicznym jest w rzeczywistości premią, 
przeznaczoną na spłatę zwykłego komercyjnego kredytu 
inwestycyjnego. Tym samym, aby skorzystać z dofinanso-
wania, przedsiębiorstwo musi posiadać stosowną do wnio-
skowanej wysokości kapitału zdolność kredytową, zweryfi-
kowaną przez bank komercyjny uczestniczący w Programie. 
W tym kontekście premia może być udzielona w zasadzie 
dla dowolnego kredytu inwestycyjnego. Warunkiem dofi-
nansowania jest przeznaczenie inwestycji na zakup środka 
trwałego lub wdrożenie usługi, spełniającej „systemowe” 
warunki innowacyjności. Elementy procesu uzyskiwania 
premii technologicznej przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Alternatywne moduły procesu przyznawania pre-
mii technologicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu 
Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2. 
Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój (POIR). Bank Gospodarstwa Krajowego (www.
bgk.pl 2016).

4 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na 
innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(POIR). Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl 2016).

O uzyskaniu premii technologicznej decyduje często 
właściwe wyznaczenie kosztów kwalifikowanych, od któ-
rych zależy rzeczywista kwota dofinasowania. Zależność tę 
zilustrowano na rysunku 3.

Rysunek 3. Premia technologiczna w strukturze kosztów in-
westycji innowacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu 
Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2. 
Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.
pl 2016).

Zakres pojęcia koszty kwalifikowane, sformułowany 
w Programie, przesądza de facto o kierunkach inwestycji 
innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
borykających się w większości z deficytem środków na 
badania i rozwój (B+R). Uzyskując dofinansowanie, MŚP 
muszą podporządkować się wyznaczonym kierunkom kwa-
lifikowalności kosztów. W POID do grupy kosztów kwalifi-
kowanych zaliczono5:

• zakup, wytworzenie oraz koszty montażu i urucho-
mienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem 
środków transportu, o ile nabywane są przez przed-
siębiorcę prowadzącego działalność w sektorze 
transportu;

• zakup używanych środków trwałych, w tym koszty 
ich montażu i uruchomienia, z wyłączeniem środków 
transportu nabywanych przez przedsiębiorców z sek-
tora transportu. Dodatkowo konieczne jest spełnie-
nie określonych wymagań:

− cena nabycia używanych środków trwałych nie 
przekracza ich wartości rynkowej (z dnia zaku-
pu) oraz jest niższa od ceny nowych środków 
trwałych;

5 Zob.: Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2. 
Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój. Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl 2016).

Złożenie wniosku do banku komercyjnego o kredyt inwestycyjny
(przygotowanie wniosku kredytowego i biznesplanu)

pozytywna ocena zdolności kredytowej 
przez bank i wydanie promesy

złożenie wniosku do BGK o dofinansowanie

decyzja negatywna decyzja pozytywna

udzielenie kredytu

wypłata premii 
na spłatę kredytu

przedsiębiorstwo może uzyskać 
kredyt komercyjny na warunkach 
rynkowych (bez dofinansowania)

przedsiębiorstwo zawiera                            
z bankiem umowę kredytową,                 

a następnie umowę 
dofinansowania z BGK

Całkowita wartość inwestycji innowacyjnej

koszty 
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(75% kosztów 

kwalifikowanych)

wkład własny
(25% kosztów kwalifikowanych 

+ koszty niekwalifikowane)

koszty 
niekwalifikowane
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− sprzedający złoży oświadczenie określające 
podmiot, od którego pierwotnie nabył środki 
trwałe, podając miejsce i datę ich zakupu;

− w okresie siedmiu lat poprzedzających datę na-
bycia używanych środków trwałych ich zakup 
nie był współfinansowany ze środków unijnych 
ani z krajowych środków pomocy publicznej 
lub pomocy de minimis;

• zakup robót oraz materiałów budowlanych, prze-
znaczonych do budowy lub rozbudowy budynków, 
budowli lub ich części;

• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
licencji, patentów, know-how, a także nieopatento-
wanej wiedzy technicznej, o ile wartości niematerial-
ne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

− będą wykorzystywane wyłącznie do celów in-
westycji technologicznej;

− będą podlegać amortyzacji zgodnie z obowią-
zującymi przepisami;

− zostaną nabyte na warunkach rynkowych od 
firm lub osób trzecich; 

− będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który 
zrealizował technoinwestycję, a także będą 
przez niego wykorzystywane przez okres co 
najmniej trzech lat;

• zakup wiedzy, którą stanowią wykonane ekspertyzy, 
koncepcje, studia i projekty techniczne, niezbędne 
do wdrożenia nowej technologii w ramach inwesty-
cji technologicznej, zrealizowane przez doradców 
zewnętrznych.

Obok trafnego wyznaczenia kierunków inwestowania 
w innowacje, warunkiem uzyskania dofinansowania jest 
pozytywna ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 

i uzyskanie promesy od banku komercyjnego. Bariera ta 
jest dla polskich przedsiębiorców wciąż niełatwą do po-
konania przeszkodą, gdyż bankowe procedury nadal wy-
magają od wnioskujących o kredyt MŚP, by wykazały się 
takim majątkiem własnym bądź poręczeniem, które wska-
zuje, iż wobec wartości żądanego zabezpieczenia benefi-
cjent de facto kredytu nie potrzebuje. Znaczna grupa MŚP 
nadal jest realnie wykluczona z procesu dofinansowania, 
mogąc poszukiwać narzędzi wsparcia w funduszach ven-
ture capital bądź za pośrednictwem aniołów biznesu (Szul 
2011; PARP 2014).

Pozytywna ocena zdolności kredytowej i uzyskana 
promesa banku komercyjnego stanowi podstawę do for-
malnej oceny wniosku o przyznanie premii technologicz-
nej. Spełnienie warunków formalnych uzupełniane jest 
następnie oceną merytoryczną, ekspercką, pod kątem 
zgodności projektu z „systemowymi” kierunkami inno-
wacji. W efekcie, to miara instytucjonalnej innowacyj-
ności decyduje o pozycji rankingowej wniosku kredyto-
wego. Najważniejsze kryteria oceny merytorycznej wnio-
sków o premię technologiczną przedstawiono w tabeli 
1. Alternatywnie, gdy ocena innowacyjności przebiega 
negatywnie, przedsiębiorca mający promesę kredytową 
może starać się o finansowanie technoinnowacji z kredytu 
komercyjnego.

W perspektywie finansowej 2007-2013, kredyt tech-
nologiczny przyznawano w ramach IV osi priorytetowej, 
poddziałanie 3. Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. W kolejnej perspektywie, obejmującej okres 
2014-2020, w Programie dokonano zmian. Konkurs po-
dzielono na etapy, w których nie decyduje, jak wcześniej, 
kolejność zgłoszeń, ale odrębny dla każdego etapu ran-
king. O pozycji rankingowej przesądza opinia panelu eks-
pertów oceny merytorycznej, przed którym przedsiębior-

Tabela 1. Kryteria przyznawania premii technologicznej

Obligatoryjne Fakultatywne

•	 Technologia priorytetowa (zgodność technologii planowanej do 
wdrożenia z wymogami formalnymi dla Poddziałania w POIR)

•	 Nowość rynkowa (rezultat projektu stanowi nowość 
o określonym potencjale rynkowym)

•	 Kwalifikowalność wydatków (wydatki przeznaczone na realizację 
projektu spełniają wymogi katalogu wydatków kwalifikowalnych, 
jako powiązane funkcjonalnie i niezbędne do realizacji inwestycji 
technologicznej elementy)

•	 Zrównoważony rozwój (pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju)

•	 Efektywność i ewaluacja (wskaźniki obiektywne, 
odzwierciedlające założone cele)

•	 Innowacyjność technologii (technologia planowana do 
wdrożenia w ramach projektu ma atrybuty technologii 
innowacyjnej)

•	 Priorytet branży (przedmiotem projektu jest rozwiązanie 
wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub 
dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub 
zaawansowanych technologicznie usług, opartych na wiedzy, 
zgodnie z klasyfikacją Eurostat)

•	 Powiązania sieciowe (wnioskodawca jest członkiem Krajowego 
Klastra Kluczowego)

•	 Inne (pozostałe atrybuty wspierające procesy innowacyjne 
w projekcie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kredyt technologiczny. Premia dla nowych technologii. Bank Gospodarstwa Krajowego 
(www.bgk.pl 2016).
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cy mogą osobiście przedstawić swój projekt. Co więcej, 
nie ma konieczności przedstawiania opinii o innowacyjno-
ści. Wprowadzono zoptymalizowany system dokumentów, 
a maksymalną kwotę dofinansowania zwiększono z 4 do 
6 mln złotych. Wprowadzane zmiany złagodziły przynaj-
mniej niektóre bariery, wpływając pozytywnie na transpa-
rentność konkursu. Na ile jednak zwiększy to dostępność 
zmodyfikowanego narzędzia w stosunku do okresu 2007-
2013, będzie można ocenić ex post przynajmniej po roz-
poczęciu realizacji umów kredytowych.

Kredyt technologiczny jako narzędzie
 finansowania technoinnowacji

Mimo wspomnianych barier, kredyt technologicz-
ny jest narzędziem wykorzystywanym do finansowania 
nowych inwestycji przede wszystkim przez sektor MŚP. 
W perspektywie finansowej 2007-2013 z tej formy do-
finasowania skorzystało 705 przedsiębiorstw, zaś łączna 
kwota udzielonej premii technologicznej wyniosła około 
1,7 mld złotych. Analizując potencjalną zdolność wyko-
rzystania środków w owej perspektywie zauważono, jak 
potwierdza roczne sprawozdanie POIG w zakresie realiza-
cji działania 4.3. Kredyt Technologiczny, obejmujące okres 
do połowy 2015 roku, że szacowana wartość wskaźników 
efektywności przekracza zakładaną wartość docelową. 
Raport ten prognozuje wzrost efektywności, zwłaszcza 
w obszarze produktów nowych i ulepszonych. 

Znaczenie kredytu technologicznego w finasowaniu 
inwestycji innowacyjnych ex post w przestrzennym ukła-
dzie województw w Polsce zobrazowano na wykresie 1 
(ujęcie wartościowe) oraz na wykresie 2 (ujęcie ilościo-
we). W tym kontekście, uwzględniając wartość zrealizo-
wanych inwestycji, można wyodrębnić pięć grup regionów 
proinnowacyjnych: dominujące (wielkopolskie, podkar-
packie i śląskie), silne (kujawsko-pomorskie, łódzkie, ma-
łopolskie, mazowieckie i pomorskie), dobre (dolnośląskie 
i lubuskie), przeciętne (lubelskie, podlaskie i warmiń-
sko-mazurskie) i słabe (zachodniopomorskie, opolskie 
i świętokrzyskie). Natomiast aktywność innowacyjną pod 
względem ilości podmiotów, które skorzystały z kredy-
tu technologicznego w poszczególnych województwach 
przedstawiono na wykresie 2, wyodrębniając trzy grupy: 
dominujące (wielkopolskie), dobre (śląskie, podkarpackie, 
łódzkie, małopolskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie 
i pomorskie) i słabe (dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-
pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, 
opolskie i świętokrzyskie). 

Wykres 1. Zróżnicowanie regionalne i wysokość kredytu techno-
logicznego na tle wartości inwestycji w polskich przedsiębiorstwach, 
w układzie województw, w latach 2007-2013 (ujęcie wartościowe 
w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.poig.gov.pl 
[06.04.2016].

Wykres 2. Zróżnicowanie regionalne beneficjentów kredytu 
technologicznego w Polsce, w układzie województw, w latach 2007-
2013 (ujęcie ilościowe według liczby podmiotów sektora MŚP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.poig.gov.pl 
[06.04.2016].

Regionalne zróżnicowanie poziomu efektywności wyko-
rzystania premii technologicznej w inwestycjach innowacyj-
nych, wyznaczone jako procentowy udział kredytu technolo-
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gicznego w łącznej wartości zrealizowanych inwestycji, w ukła-
dzie województw, przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3. Regionalne zróżnicowanie poziomu efektywności 
wykorzystania premii technologicznej w inwestycjach innowacyj-
nych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.poig.gov.pl 
[06.04.2016].

Do analizy regionalnego zróżnicowania poziomu efektyw-
ności wykorzystania premii technologicznej w inwestycjach 
innowacyjnych, zastosowano procentowy wskaźnik relacji 
łącznej wartości kredytu technologicznego do sumy inwesty-
cji w danym regionie. Grupując badane podmioty w układzie 
województw, wyróżniono następujące klasy efektywnych 
przedsiębiorstw, beneficjentów Programu: dominującą (łódz-
kie, małopolskie i warmińsko-mazurskie), silną (lubuskie, 
lubelskie, opolskie i świętokrzyskie), dobrą (podkarpackie, 
podlaskie i kujawsko-pomorskie), przeciętną (pomorskie, za-
chodniopomorskie i wielkopolskie) i słabą (śląskie, dolnoślą-
skie i mazowieckie). 

Przeprowadzona analiza pozwala na spostrzeżenie, że 
podmioty z województw o słabszym potencjale gospodar-
czym w większym stopniu wykorzystały premie technolo-
giczne do realizacji swoich innowacyjnych inwestycji, niż 
województwa gospodarczo najsilniejsze. Wskazuje to ex 
post, oczywiście w odniesieniu do badanego aspektu inwe-
stycji w sektorze MŚP, że instrumenty Programu w perspek-
tywie finansowej 2007-2013 wywarły pozytywny wpływ 
na zrównoważony rozwój regionów Polski i skuteczność 
wsparcia podmiotów z regionów najsłabszych. Wydaje się 
ponadto, że sama tylko wysokość uzyskanej premii techno-

logicznej ma znaczenie neutralne, stanowiąc wartość zróż-
nicowaną, zależną od wielkości inwestycji oraz potencjału 
beneficjenta i jego zdolności kredytowej. Nie stanowi więc 
adekwatnej miary efektywności ekonomicznej technoinwe-
stycji. 

Analiza efektywności innowacyjnej, uwzględniająca re-
lacje inwestycji i kredytu technologicznego w wartościach 
bezwzględnych, pozwala na spostrzeżenie, że samodziel-
nym liderem w tym zakresie są przedsiębiorcy z wojewódz-
twa wielkopolskiego, wyprzedzając firmy z województw: 
śląskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego i łódz-
kiego. Najsłabiej w tym rankingu plasują się podmioty z wo-
jewództw: zachodniopomorskiego, opolskiego i świętokrzy-
skiego. Ponadto, z punktu widzenia miar zagregowanych, 
największą skutecznością w pierwszej perspektywie finan-
sowej wykazali się proinnowacyjni przedsiębiorcy z wo-
jewództwa łódzkiego, którzy łącznie skorzystali z premii 
technologicznej finansującej ponad połowę sumarycznej 
wartości zrealizowanych inwestycji (50,3%), podczas gdy 
firmy z województwa mazowieckiego „zaledwie” jedną 
trzecią tej wartości (33,4%).

Wyniki analizy porównawczej potwierdzają znaczenie 
badanego instrumentu finansowego dla efektywnej reali-
zacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych, podej-
mowanych przez małe i średnie podmioty gospodarcze. 
Kredyt technologiczny jest więc narzędziem, wywierającym 
wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, ukierunkowując go na 
przynajmniej jedną z głównych przestrzeni innowacji, za-
chowując zarazem w budżecie beneficjenta przeciętnie od 
30 do 50% oszczędności, wynikającej z uzyskania premii 
technologicznej. Oszczędności te mogą być przeznaczone 
na rozwój firmy. 

W konkluzji możliwe jest przynajmniej częściowe po-
twierdzenie sformułowanej na wstępie hipotezy, mówiącej, 
że wsparcie finansowe kredytu technologicznego wywiera 
znaczący wpływ na realizację inwestycji technologicznych 
w sektorze MŚP. O skali wpływu oraz efektywności wyko-
rzystania wdrożonych innowacji, a w rezultacie o pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa decydują także czynniki 
pozafinansowe, wynikające między innymi ze skuteczne-
go przywództwa w małych i średnich organizacjach go-
spodarczych oraz jakości kadr, gdyż potencjał MŚP i jego 
kapitał tworzą przede wszystkim ludzie (Pałucha 2008; 
Wanat, Potkański 2010; Szymańska 2012).

Podsumowanie

Na podstawie analizy ex post efektów wsparcia dzia-
łalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce w formie kredytu na innowacje technologiczne, 
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zauważono wzrost znaczenia tego narzędzia dla budo-
wania pozycji konkurencyjnej podmiotów sektora MŚP. 
Instrument finansowy, wyodrębniony jako poddziałanie 
w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, skutecznie wdrożony 
przez ponad 700 podmiotów, pozwolił nie tylko na reali-
zację innowacyjnych inwestycji, ale również na uzyskanie 
przynajmniej 30% oszczędności, w wyniku dofinansowania 
w postaci premii technologicznej. Potencjał ten nie jest 
jeszcze w pełni wykorzystany, gdyż maksymalna kwota re-
finansowania kredytu technologicznego w postaci premii 
może sięgać nawet 75% jego wartości nominalnej. 

Przeprowadzona w niniejszej pracy ocena efektywno-
ści realizacji poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój pozwala na potwierdzenie, w stopniu 
adekwatnym do zakresu danych badanej perspektywy fi-
nansowej, sformułowanej na wstępie hipotezy, twierdzącej, 
że Kredyt na innowacje technologiczne wywiera znaczący 
wpływ na realizację przez sektor MŚP nowych inwestycji 
w tym obszarze. Autorka zamierza kontynuować badania 
nad efektywnością ekonomiczną kredytu technologicznego, 
posługując się analizą porównawczą dostępnych danych, 
rozszerzonych o perspektywę finansową 2014-2020, co po-
zwoli na identyfikację i ocenę czynników konkurencyjności 
badanych, proinnowacyjnych, podmiotów sektora MŚP 
w ujęciu średniookresowym.
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artykułu jest zbadanie big data w kontekście wyników 
ekonomicznych przedsiębiorstw. Podstawą analizy kom-
paratywnej są rezultaty przeprowadzonego badania em-
pirycznego, które pozwoliły na ocenę zastosowania big 
data w kontekście wyników ekonomicznych badanych 
przedsiębiorstw. Ocenę prowadzono poprzez porównanie 
do głównych konkurentów w okresie trzech ostatnich lat 
działalności. Wykorzystano do tego zadania trzynaście róż-
nych zmiennych opisujących osiągane wyniki przez przed-
siębiorstwa. Inspiracją do przeprowadzenia analizy są świa-
towe badania, w których udowodniono związek pomiędzy 
podejmowaniem decyzji w oparciu o dane, a osiąganymi 
wynikami ekonomicznymi. Wykazano między innymi zależ-
ność z wyższą rentownością aktywów, kapitałem, lepszym 
wykorzystywaniem aktywów oraz wyższą wartością rynko-
wą (Brynjolfsson i inni 2011). 

 Do opracowania wyników wykorzystano tzw. tabele 
wielodzielcze, dzięki którym wskazano relacje pomiędzy 
poszczególnymi zmiennymi. Artykuł podzielono na dwie 
części – teoretyczną i empiryczną. W dużej mierze skon-

Wstęp

Nowe możliwości analityczne przedsiębiorstw po-
zwalają prowadzić coraz bardziej zaawansowane analizy, 
uwzględniające dużej wielkości zbiory danych i różne ich 
rodzaje. Prognozy w światowych badaniach wskazują, że 
już za 4 lata, 80% procesów biznesowych będzie opartych 
o zastosowania wielkich wolumenów danych (ang. big 
data) (www.gartner.com 2015). Nie dziwi więc fakt, że zja-
wisko big data cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno 
wśród zarządzających współczesnymi przedsiębiorstwami 
jak i w gronie naukowców. Potwierdzają to wyniki ukazują-
cych się artykułów w ciągu ostatnich 5 lat, wśród których 
nastąpił wyraźny wzrost liczby publikacji dotyczących za-
gadnienia big data w różnych dyscyplinach naukowych, 
w tym również w naukach o zarządzaniu (Frizzo-Barker 
i inni 2016).  

W niniejszym artykule przedmiotem badań jest uży-
teczność koncepcji big data w przedsiębiorstwach. Celem 

Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Zarządzania Strategicznego 

Zastosowanie „big data”
a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw 

The use of big data 
and corporate results

The use of big data solutions is one of the many possibilities in 
the area of advanced analytics used in enterprises. Interest in the 
concept of big data among managers is increasing, as evidenced 
by the results of various studies worldwide. The aim of the article 
is to point out the differences caused by the use of big data due to 
the achieved results of companies. The basis for comparison are 
the results of the empirical study, which allowed the assessment of 
the practical utility of big data in the context of the economic per-
formance of surveyed companies achieved compared to its main 
competitors in the last three years. These results formed the basis 
of comparative analysis, using the so-called crosstabulation tables, 
by indicating relationships between variables. The analysis is a part 
of the increasingly exposed current studies on decision-making on 
the basis of data (Provost, Fawcett 2015).

Keywords: the concept of big data, enterprise, management, 
making decisions based on data.

Zastosowanie rozwiązań big data stanowi jedno z wielu 
możliwości w obszarze zaawansowanej analityki wykorzystywa-
nej w przedsiębiorstwach. Zainteresowanie koncepcją big data 
wśród zarządzających jest coraz większe, co potwierdzają rezul-
taty różnorodnych badań światowych. Celem artykułu jest wska-
zanie różnic powstałych przez zastosowanie big data ze względu 
na osiągane rezultaty przedsiębiorstw. Podstawą porównania są 
wyniki przeprowadzonego badania empirycznego, które pozwo-
liły na ocenę użyteczności big data w kontekście wyników ekono-
micznych badanych przedsiębiorstw, osiąganych w porównaniu do 
głównych konkurentów w trzech ostatnich latach. Wykorzystując 
tzw. tabele wielodzielcze przeprowadzono analizę komparatywną, 
poprzez wskazanie relacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. 
Analiza wpisuje się w coraz bardziej eksponowany nurt badań po-
święconych podejmowaniu decyzji na podstawie danych (Provost, 
Fawcett 2015). 

Słowa kluczowe: koncepcja big data, przedsiębiorstwo, zarządza-
nie, podejmowanie decyzji na podstawie danych.
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centrowano się na drugiej z nich, ponieważ zagadnienie big 
data zostało już przybliżone w polskiej literaturze przed-
miotu (m.in. Wielki 2014; Tabakow i inni 2014; Kościelniak 
2015; Weinert 2016). 

Koncepcja big data w przedsiębiorstwach 

 Big data oznacza zbiory danych, które są zbyt duże dla 
tradycyjnych systemów przetwarzania danych. Wymagają 
one nowych technologii przetwarzania (m.in. Hadoop, HBa-
se i MongoDB). Jak dowodzą badania, stosowanie big data 
wspomaga firmy poprzez wzrost efektywności (Provost, 
Fawcett 2015: 31). 

Koncepcję big data opisuje model 5V: volume (duże 
wolumeny danych), velocity (zmienność i dynamizm prze-
twarzania danych), variety (różnorodność danych) oraz 
value (wartość danych) i veracity (wiarygodność danych) 
(Elragal 2014: 244). Big data charakteryzuje się przede 
wszystkim (Wielki 2014: 85): 

• rodzajem danych – dane nieustrukturyzowane; 
• wielkością danych – 100 terabajtów do petabajtów; 
• sposobem dopływu danych – stały wpływ danych do 

organizacji (w czasie rzeczywistym); 
• podstawowa metoda analityczna – uczenie maszy-

nowe; 
• podstawowy cel wykorzystania – tworzenie nowych 

produktów.
 
Big data to jednak nie tylko wielkie zbiory danych, ale 

również zdolność do przechwytywania, przechowywania, 
zarządzania i analizowania tych danych (Wang i inni 2016). 
W perspektywie przedsiębiorstw big data jest koncepcją, 
która obejmuje ogólny zbiór zagadnień dotyczących działań 
związanych z szerokimi zagadnieniami od przechowywania, 
przetwarzania aż po wizualizację danych. Posiadanie tych 
umiejętności może przyczyniać się do podejmowania lep-
szych decyzji (Weinhofen i inni 2015). Jedną z wielu defini-
cji pojęcia big data przedstawianych w literaturze przed-
miotu jest ujęcie go jako zdolności do zbierania ogromnej 
liczby różnorodnych danych od klientów po to, aby uzyskać 
informacje biznesowe w celu optymalizacji obsługi klienta 
(Simon 2013). 

Koncepcja big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
dotyczy nowoczesnego podejścia do analizy danych, 
obejmującej możliwości ich gromadzenia, przetwarzania 
i wizualizacji. Jej zastosowanie spełnia szerokie potrzeby 
w różnych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa 
(Gandomi, Haider 2015). 

Relacja różnych wyników ekonomicznych 
przedsiębiorstw z użytecznością big data

 w opinii przedstawicieli najwyższego
 szczebla kierownictwa 

Celem artykułu jest określenie różnic w zastosowaniu 
big data na tle osiąganych wyników ekonomicznych w przed-
siębiorstwie. Realizacja celu wymagała przeprowadzenia 
badań empirycznych, w których dokonana została ocena 
wykorzystywania rozwiązań big data w przedsiębiorstwach 
oraz dokonania pomiaru wyników ekonomicznych badanych 
podmiotów. Ujęcie komparatywne pozwoliło porównać ze 
sobą otrzymane oceny. Źródłem danych empirycznych są ba-
dania zrealizowane przez pracowników Katedry Zarządzania 
Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
w 2015 roku, w ramach badań statutowych1. 

Analiza empiryczna uzyskanych wyników koncentruje 
się w artykule na: 

• ocenie zastosowania rozwiązań big data w przedsię-
biorstwie; 

• ocenie wyników ekonomicznych badanych przedsię-
biorstw osiąganych w ostatnich trzech latach, w po-
równaniu do głównych konkurentów; 

• identyfikacji różnic, wskazując relacje pomiędzy po-
szczególnymi wynikami w przedsiębiorstwach a uży-
tecznością big data. 

Pierwszy obszar badań empirycznych dotyczy zdiagno-
zowania czy badane przedsiębiorstwa wykazują w jakimś 
zakresie wykorzystywanie wielkich zbiorów danych (ang. 
big data). Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 1. 
Pomiar zmiennej został dokonany przy wykorzystaniu pię-
ciostopniowej skali Likerta2. W dalszym postępowaniu ba-
dawczym zmienną potraktowano jako:

1 – w przypadku wykorzystania big data (raczej tak lub 
zdecydowanie tak), 
0 – w przypadku braku wykorzystania big data (raczej 
nie, zdecydowanie nie lub nie wiem, nie mam zdania). 

1 Zakres przeprowadzonych badań empirycznych: podmiotowy – przed-
stawiciele najwyższego szczebla kierownictwa, podejmujący decyzje 
o charakterze strategicznym; przedmiotowy – uwarunkowania wyborów 
strategicznych w przedsiębiorstwie; przestrzenny – Polska; czasowy – 
2015 rok. Wielkość próby badawczej – N=269. Metoda zbierania danych 
empirycznych – metoda ankiety pocztowej i internetowej. Badaniem ob-
jęto przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 osób, prowadzące dzia-
łalność gospodarczą w Polsce. Podstawową metodą doboru jednostek 
populacji do badania był dobór losowy warstwowy (podział ze względu 
na prowadzoną działalność gospodarczą). Analiza wyników przeprowa-
dzona została wykorzystując oprogramowanie STATISTICA Wersja 12.0.
2 Przypisane wartości: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 
4 – zdecydowanie tak, 0 – nie wiem, nie mam zdania.
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Pomiaru wymienionych zmiennych dokonano przy 
wykorzystaniu pięciostopniowej skali Likerta3. W tabeli 2 
przedstawiono średni poziom wyników przedsiębiorstw 
w porównaniu do głównych konkurentów. 

Tabela 2. Średni poziom wyników przedsiębiorstw w porów-
naniu do głównych konkurentów w ostatnich trzech latach 

Wskaźnik Średnia 

Rentowność obrotu brutto 3,25

Rentowność obrotu netto 3,26

Rentowność aktywów (ROA) 3,29

Rentowność kapitału własnego (ROE) 3,28

Zysk brutto 3,26

Zysk netto 3,27

Udział w rynku 3,16

Lojalność klientów 3,42

Reputacja przedsiębiorstwa 3,62

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa 3,51

Wartość przedsiębiorstwa dla interesariuszy 3,50

Trwałość współpracy interesariuszy z przedsiębiorstwem 3,46

Transparentność działalności przedsiębiorstwa 3,50

Źródło: opracowanie własne opracowanie własne na podsta-
wie przeprowadzonych badań. 

Średnie wskaźników zawarte w tabeli 2 wskazują, że 
najwyżej ocenione zostały wyniki ekonomiczne badanych 
przedsiębiorstw w zakresie reputacji przedsiębiorstwa, war-
tości rynkowej przedsiębiorstwa, wartości przedsiębiorstwa 
dla interesariuszy oraz transparentności działalności przed-
siębiorstwa. W dalszej części opracowania porównane zo-
staną wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw w zależności od 
zastosowania rozwiązań big data. 

Dla określenia relacji wyników ekonomicznych przed-
siębiorstw w kontekście użyteczności big data wykorzysta-
no tabele wielodzielcze. W celu zwiększenia przejrzystości 
prezentowanych danych przyjęto, że zmienne opisujące 
wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw przyjmą wartość: 

1 – w przypadku wyników nieco lepszych i zdecydowa-
nie lepszych, 
0 – w przypadku wyników nieco gorszych, zdecydowa-
nie gorszych lub odpowiedź nie wiem, nie mam zdania. 
Natomiast w przypadku zmiennej opisującej wykorzy-

stanie big data w przedsiębiorstwach: 
1 – w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje 
big data w różnym zakresie przedmiotowym,
0 – w przypadku, gdy występuje brak zastosowania big 
data w przedsiębiorstwie. 

3 Przypisane wartości: 1 – zdecydowanie gorsze wyniki, 2 – nieco gorsze 
wyniki, 3 – nieco lepsze, 4 – zdecydowanie lepsze, 0 – nie wiem, nie mam 
zdania. 

Tabela 1. Wykorzystanie wielkich zbiorów danych (charak-
teryzujących się dużą objętością, różnorodnością, zmiennością 
i złożonością) w badanych przedsiębiorstwach 

Big data 
w przedsiębiorstwie Liczba

Skumulo-
wana 
liczba

Procent
Skumulo-

wany 
procent

Nie wiem / nie mam 
zdania 28 28 10,41 10,41

Zdecydowanie nie 32 60 11,90 22,30

Raczej nie 99 159 36,80 59,11

Raczej tak 72 231 26,77 85,87

Zdecydowanie tak 38 269 14,13 100,00

Źródło: opracowanie własne opracowanie własne na podsta-
wie przeprowadzonych badań. 

Analiza danych empirycznych wskazuje, że ponad po-
łowa przedsiębiorstw nie wykazała zastosowania big data. 
Przedsiębiorstwa, które deklarują wykorzystywanie big 
data w różnym zakresie przedmiotowym stanowiły 40,89% 
badanych. 

W tym miejscu należy podkreślić, że rozwiązania ana-
lityczne big data mogą być stosowane w wielu branżach, 
pomimo istotnych różnic w obszarowych możliwościach 
ich wykorzystywania (analityka wewnętrzna – finanse, pro-
dukcja, badania i rozwój; analityka zewnętrzna – klient, do-
stawca) (Davenport, Harris 2010: 88). Podkreśla się jednak, 
że zastosowanie big data jest coraz łatwiejsze również dla 
małych i średnich podmiotów ze względu na dostępność 
oferowanych narzędzi na rynku (Krauze 2014).  

Kolejny obszar przeprowadzonych badań dotyczy em-
pirycznej weryfikacji wyników ekonomicznych badanych 
przedsiębiorstw. Oceniono je w odniesieniu do trzech 
ostatnich lat i w porównaniu do głównych konkurentów. 
W tym celu wykorzystano trzynaście zmiennych opisują-
cych osiągane wyniki przez przedsiębiorstwa, a mianowicie: 

• wskaźnik rentowności obrotu brutto; 
• wskaźnik rentowności obrotu netto; 
• rentowność aktywów (ROA); 
• rentowność kapitału własnego (ROE); 
• zysk brutto; 
• zysk netto; 
• udział w rynku; 
• lojalność klientów; 
• reputacja przedsiębiorstwa; 
• wartość rynkowa przedsiębiorstwa; 
• wartość przedsiębiorstwa dla interesariuszy; 
• trwałość współpracy interesariuszy z przedsiębiorstwem; 
• transparentność działalności przedsiębiorstwa. 
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W badaniu odstąpiono od wielomianowego podziału 
wykorzystanego w ankiecie ze względu na subiektywny 
charakter odpowiedzi, ale i nieostre granice szczegółowych 
podziałów (np. lepszy i zdecydowanie lepszy). 

W tabeli 3 zestawiono trzynaście wcześniej uzyskanych 
tabel wielodzielczych, które ukazują zachodzące relacje 
między różnymi wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw 
a zastosowaniem big data w przedsiębiorstwach. 

Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy 
zmiennych empirycznych jest wskazanie różnic w zakre-
sie osiąganych wyników przez przedsiębiorstwa stosujące 
rozwiązania big data i przedsiębiorstwa, które nie wyko-
rzystują wielkich zbiorów danych. Z wyników przedstawio-
nych w tabeli 3 wynika, że w przedsiębiorstwach, w których 
wykorzystuje się big data, częściej oceniano wyżej wyniki 
ekonomiczne w przypadku wszystkich trzynastu zmiennych. 

Tabela 3. Relacje między wynikami przedsiębiorstw a zastosowaniem big data 

Big data w przedsiębiorstwach
Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw Uzyskane różnice 

Wiersz razem
‘0’ ‘1’ +/-

‘0’
‘1’

Rentowność obrotu brutto
‘0’ 101 58 -43 159
‘1’ 47 63 +16 110

Rentowność obrotu netto
‘0’ 99 60 -39 159
‘1’ 48 62 +14 110

Rentowność aktywów (ROA)
‘0’ 101 58 -43 159
‘1’ 51 59 +8 110

Rentowność kapitału własnego (ROE)
‘0’ 101 58 -43 159
‘1’ 53 57 +4 110

Zysk brutto
‘0’ 94 65 -29 159
‘1’ 46 64 +18 110

Zysk netto
‘0’ 93 66 -27 159
‘1’ 47 63 +16 110

Udział w rynku
‘0’ 93 66 -27 159
‘1’ 47 63 +16 110

Lojalność klientów
‘0’ 84 75 -9 159
‘1’ 35 75 +40 110

Reputacja przedsiębiorstwa
‘0’ 68 91 -23 159
‘1’ 32 78 +46 110

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
‘0’ 86 73 -13 159
‘1’ 38 72 +34 110

Wartość przedsiębiorstwa dla interesariuszy
‘0’ 88 71 -17 159
‘1’ 42 68 +26 110

Trwałość współpracy interesariuszy z przedsiębiorstwem
‘0’ 83 76 -7 159
‘1’ 38 72 +34 110

Transparentność działalności przedsiębiorstwa
‘0’ 78 81 -3 159
‘1’ 34 76 +42 110

RAZEM 269

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wyniki pozwoliły na hierarchizację zmiennych. 
Do najczęściej ocenianych zaliczone zostały przede 

wszystkim: 
• reputacja przedsiębiorstwa (+46); 
• transparentność działalności przedsiębiorstwa (+42); 
• lojalność klientów (+40). 

Do najrzadziej ocenianych należy zaliczyć: 
• rentowność kapitału własnego (+4); 
• rentowność aktywów (+8); 
• rentowność obrotu netto (+14). 

Warto zwrócić również uwagę na wyniki wśród przed-
siębiorstw, które nie wykazują w żadnym zakresie zastoso-
wania big data. Wśród tych podmiotów, wszystkie zmienne, 
oprócz dotyczących transparentności oraz reputacji przed-
siębiorstw, były oceniane częściej jako gorsze wyniki ekono-
miczne. Ze względu na charakter analizy porównawczej nie 
jest to jednak wystarczająca przesłanka do stwierdzenia, 
że przedsiębiorstwa wykorzystujące big data osiągają lep-
sze wyniki ekonomiczne. Ponadto w całej grupie badanych 
podmiotów, przedsiębiorstw, które stosują big data było 
znacznie mniej.  

Podsumowanie
  
Analiza uzyskanych wyników pozwala na stwierdzenie, 

że stosowanie big data może przyczyniać się do osiągania 
lepszych wyników ekonomicznych w badanych przedsię-
biorstwach. Interesujące wydaje się, że najczęściej oce-
niano wysokie wyniki ekonomiczne w zakresie wskaźni-
ków rynkowych przedsiębiorstw, czyli reputacji i lojalności 
klientów. 

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na ograniczenia 
w badaniu, wynikające ze sposobu pomiaru oraz koncen-
trującego się głównie na subiektywnych ocenach respon-
dentów, a także udzielaniu odpowiedzi przez osoby, które 
niekoniecznie mogły mieć dostateczną wiedzę z zakresu 
wykorzystywanych rozwiązań zaawansowanej analityki 
w przedsiębiorstwie. Dlatego też, aby lepiej wyjaśnić to 
zjawisko, kolejne badanie przyjmie charakter doboru ce-
lowego – dyrektorów i menedżerów wysokiego szczebla IT.  
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Barometr innowacji? 
W poszukiwaniu uniwersalnych miar
i wskaźników innowacyjności

Barometer of innovations? In the search for universal 
measurement methods and indicators of innovativeness

Identification and quantitative measurements of innovations 
are a challenge in economic and interdisciplinary studies. An uni-
versal method for innovation activity measurements still does not 
exist at any level of economy: micro, meso, macro and global level. 
This paper presents an attempt to search for an adequate meas-
ure of innovations or at least for suitable approach, which could 
allow measurements of innovation activity in medium and small 
enterprises. There was made an theoretical, comparative and de-
scriptive analysis by using available macroeconomic data. The con-
clusion includes a proposal for further investigations of innovation 
in the field of economic sciences. 

Keywords: innovations, innovation indices, innovation barome-
ter, medium and small enterprises, SME Sector, Poland.

Identyfikacja oraz pomiar ilościowy innowacji stanowią wy-
zwanie w badaniach ekonomicznych i interdyscyplinarnych. Brak 
bowiem uniwersalnej metody pomiaru aktywności innowacyjnej, 
rozpatrywanej na wszystkich poziomach działalności gospodar-
czej: mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz globalnej. W ni-
niejszym artykule podjęto próbę poszukiwania adekwatnej miary 
innowacyjności lub przynajmniej wskazania podejścia badaw-
czego, które umożliwiłoby ocenę działalności innowacyjnej naj-
mniejszych podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich 
przedsiębiorstw. Przeprowadzono analizę teoretyczną, porównaw-
czą, bazując na dostępnych danych makroekonomicznych oraz 
deskryptywną, formułując w konkluzji rekomendacje do dalszych 
badań nad innowacyjnością na gruncie nauk ekonomicznych. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, wskaźniki innowacji, barometr 
innowacji, sektor MŚP, Polska.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Jak zmierzyć innowację? Wielokierunkowość i dyna-
mika zmian definicji pojęcia nie ułatwiają sformułowania 
jednej, prostej metody badawczej do jej pomiaru oraz uni-
wersalnej miary ilościowej do jej obiektywnej oceny. Jed-
nakże waga podejmowanych decyzji w procesie projekto-
wania, wdrażania i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych 
wymagają, aby istniały adekwatne kryteria i wskaźniki inno-
wacyjności, pozwalające na względną ocenę szans i ryzyka 
innowacji w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju czy świa-
ta. Niezbędne jest więc podejmowanie badań w zakresie 
metod, kryteriów, parametrów, wskaźników i indeksów in-
nowacyjności, analiz statystycznych oraz innych form oceny 
różnych aspektów innowacji. 

Dotychczasowe wskaźniki, proponowane i stosowane 
na poziomie instytucjonalnym między innymi przez Unię 
Europejską, stanowią odpowiedź na potrzeby analiz ma-
kroekonomicznych dla potrzeb kształtowania polityk wspól-
notowych. Nie znajdują one jednak zastosowania w odnie-

sieniu do przedsiębiorstw małych i średnich, dla których 
liczba dostępnych wskaźników jest ograniczona. W rezulta-
cie mniejsze organizacje gospodarcze, w tym niektóre małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stosują do analiz własne 
zestawy wskaźników innowacji, dostosowane do specyfiki 
i potrzeb przedsiębiorstwa.

W niniejszym artykule przeprowadzono analizę teo-
retyczną i porównawczą dostępnych metod i wskaźników 
pomiaru działalności innowacyjnej, poszukując podejścia 
lub metody, która byłaby najbardziej adekwatna do ba-
dania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 
U podstaw takiego ujęcia problemu badawczego znalazło 
się przekonanie, iż aktywność innowacyjna MŚP w perspek-
tywie średniookresowej zdecyduje o potencjale konkuren-
cyjnym, a w konsekwencji o poziomie rozwoju gospodar-
czego Polski. Na podstawie dostępnych danych wtórnych 
przeprowadzono analizę porównawczą wybranych kryte-
riów i miar innowacyjności, zestawionych odpowiednio dla 
Polski i Unii Europejskiej. Następnie, posługując się analizą 
deskryptywną, dokonano oceny sytuacji konkurencyjnej 
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Z kolei w obszarze kryteriów ilościowych wymienia się 
przede wszystkim miary opisujące: udział nowych produk-
tów i technologii w wartości rocznej, liczbę nowych produk-
tów oraz nowych, wdrożonych technologii w czasie, udział 
produktów podstawowych w rynku światowym, a także 
ilość uzyskanych patentów, kupionych, wykorzystanych oraz 
sprzedanych licencji, wielkość nakładów na badania, ilość 
realizowanych zadań badawczych, publikacji naukowych, 
a ponadto ilość pracowników ze stopniem naukowym 
i wyższym wykształceniem oraz ilość nagród i wyróżnień 
przyznanych produktom bądź technologiom (Sosnowska 
i inni 2000: 14).

Innowację charakteryzują również jej atrybuty, które 
sformułowano w swoistym „dekalogu” innowacji (Rose 
i inni 2009: 2):

1. Innowacja stanowi zbiór wkładów (ang. combina-
tion of inputs) w tworzenie produkcji (ang. creation 
of outputs);

2. Wkład do innowacji może mieć charakter material-
ny (ang. tangible) i niematerialny (ang. intangible). 
Wkłady materialne (np. infrastruktura technologicz-
na czy produkcyjna) mają fizyczną postać i określony 
koszt. Wkłady niematerialne (np. bazy danych, pro-
cesy organizacyjne, doświadczenie zawodowe) to 
wiedza i wartości intelektualne. Nie mają one postaci 
fizycznej, ale zwykle mają określony koszt;

3. Wiedza jest kluczem do innowacji. Innowacja zaś jest kre-
atywnym zastosowaniem wiedzy, umożliwiającym zro-
zumienie źródeł, narzędzi, materiałów, rynku i potrzeb.

4. Wkłady (ang. inputs) w innowacje stanowią aktywa 
(ang. assets), wspierające inne działania (np. wiedza) 
tworząc kapitał innowacyjny oraz inicjując aktywność 
innowacyjną;

5. Innowacja służy budowaniu wartości ekonomicznej 
(korzyść dla konsumenta i zysk dla producenta);

6. Innowacja jest procesem złożonym, którego reduk-
cja do sumy elementów mierzalnych jest zadaniem 
trudnym. Ma cechy procesu nieliniowego, stanowiąc 
nieliniową kombinację czynników składowych i ogra-
niczeń przedsiębiorstwa;

7. Innowacja jest obarczona ryzykiem (ang. risk). Nie 
zawsze wkład w innowacje pozwala ją zrealizować 
i dać oczekiwany zysk;

8. Rezultat innowacji jest nieprzewidywalny. Nawet 
znając źródła innowacji oraz wielkość wkładu, trudno 
jednoznacznie określić, jaki będzie wynik końcowy;

9. Efektem innowacji jest nowa wiedza, zdobyta na po-
szczególnych etapach procesu innowacyjnego, która 
może zostać wykorzystana w kolejnych procesach 
innowacji;

Polski w zakresie innowacyjności, a zarazem użyteczności 
stosowanych dotychczas metod do analiz mikroekonomicz-
nych, ukierunkowanych na podmioty sektora MŚP. 

W konkluzji poddano weryfikacji hipotezę zakładają-
cą, że w badaniach procesów innowacyjnych wyznacze-
nie jednej, uniwersalnej metody pomiaru innowacyjności 
podmiotów i organizacji gospodarczych jest zadaniem 
trudnym, możliwym jedynie na płaszczyźnie teoretycznej. 
Konsekwencją takiego założenia staje się poszukiwanie me-
tody, łączącej podejście ilościowe i jakościowe, a opartej na 
swobodnym doborze adekwatnych czynników i miar inno-
wacyjności, stosownie do celu i zakresu badania.

Kryteria i atrybuty innowacji

Poszukując optymalnych miar innowacji warto zauwa-
żyć, że zarówno w naukach ekonomicznych jak i w perspek-
tywie interdyscyplinarnej wiele uwagi poświęcono kryte-
riom, jakie powinny charakteryzować „idealną” innowację. 
Już odniesienie do wieloaspektowych ujęć definicyjnych 
może sprawiać trudność w jednoznacznym sformułowaniu 
kryteriów pojęcia, które Schumpeter (1942) nazwał „twór-
czą destrukcją”, choć równie dobrze można poprzestać na 
łacińskim innovare1 bądź angielskim „That is so obvious!”2 
Druckera (Wanat, Lis 2009: 152). Nie ulegając pokusie pro-
wadzenia w tym zakresie niekończącej się debaty, wyróż-
niono dwa zasadnicze obszary kryteriów innowacji: jako-
ściowe, określające podmiot lub przedmiot innowacji oraz 
ilościowe, opisujące miary innowacji i ich zakres. 

W zakresie kryteriów jakościowych wyodrębnia się naj-
częściej ich syntetyczne grupy, dotyczące produktów, tech-
nologii, kadr oraz infrastruktury (Sosnowska i inni 2000: 14). 
Kryteria „produktowe” obejmują stopień nowoczesności 
produktów, ich poziom jakości, wartość marketingową oraz 
potencjał i chłonność innowacji, określane niekiedy „szansą 
na sukces”. Do kryteriów technologicznych zalicza się poziom 
nowoczesności technologii, jej ekologiczność oraz parametry 
techniczne i ekonomiczne. Wśród kryteriów „personalnych” 
podkreśla się znaczenie kwalifikacji kadry, jej naukowych 
osiągnięć, publikacji i patentów, kontaktów międzynarodo-
wych oraz uznania, autorytetu w środowisku, przywództwo 
(Wanat, Potkański 2010: 182-185). Natomiast jakościowe 
kryteria infrastrukturalne obejmują między innymi poziom 
informatyzacji oraz wyposażenia w aparaturę badawczą. 
Katalog ten uzupełniają kompetencje technologiczne i ad-
ministracyjne (Vega-Jurado i inni 2008: 617), doświadczenie 
firmy w działalności innowacyjnej i jej finansową autonomię.

1 Innovare (łac.) – odnawiać.
2 That is so obvious! (ang.) - takie to oczywiste; najprostsza definicja inno-
wacji Petera Druckera (zob.: Wanat i Lis 2009:152).
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10. Innowację stanowią: badanie (ang. research), realiza-
cja (ang. development stage) i komercjalizacja (ang. 
commercialization).

Proces reakcji oraz interakcji czynników materialnych 
i niematerialnych w przestrzeni działalności innowacyjnej 
przedstawiono na rysunku 1. Czy więc potencjalną, poszu-
kiwaną zagregowaną miarę innowacji należy bardziej, niż 
do mierzalnych kryteriów, odnieść do przestrzeni?

Warto zwrócić uwagę na oddziaływanie kapitału inno-
wacyjnego w sprzężeniu zwrotnym na przestrzeń i działal-
ność innowacyjną. Relacja ta pozwala wyjaśnić mechanizm 
tworzenia nowej wiedzy, powstającej na poszczególnych 
etapach procesu innowacyjnego. Stanowi ona wartość do-
daną, która może zostać wykorzystana w kolejnych proce-
sach innowacji. Zatem wiedza zdobyta na etapie przygoto-
wania innowacji stanowi równocześnie „nowy”, wyjściowy 
kapitał niematerialny (zob.: rysunek 1). Konsekwencją tej 
refleksji jest spostrzeżenie, iż wiedza nie tylko stanowi ge-
nerator innowacji, ale każda innowacja staje się zarazem 
kreatorem nowej wiedzy (Klus, Wanat 2013: 39-58).

Generacje procesów innowacyjnych

Okazuje się, że niełatwo zmierzyć atrybuty innowacji, 
a jeszcze trudniej choćby oszacować wszystkie ewoluują-
ce, dynamiczne kryteria działalności innowacyjnej. Oczywi-
ście, nie rezygnuje się z prowadzenia badań w tym zakresie, 
a ich celem jest identyfikacja i standaryzacja cech procesu 
innowacyjnego. Sformułowanie kolejnych, nowych modeli 
innowacji, pozwoliło na wyodrębnienie sześciu generacji 

procesu innowacyjnego (Rothwell 1994: 7-31; Zastem-
powski 2010), pozostających w związku z ewolucją dzia-
łalności innowacyjnej, co przedstawiono na wykresie 1.  

Wykres 1. Generacje modeli innowacji według Rothwella

Źródło: Baruk J., (2006) Zarządzanie wiedzą i innowacjami, 
Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, s. 120 oraz Świadek A., (2012) 
Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie 
lubuskim. Analizy i prognozy, Zielona Góra: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego, s. 16.

Pierwsze dwie generacje oparto na liniowym modelu 
innowacji (Godin 2006). Model ten zakłada, że działalność 
innowacyjna stanowi odzwierciedlenie linowego, wyraźnie 
zdefiniowanego ciągu zdarzeń, których źródło stanowią:

1. Badania naukowo-techniczne, gdzie promotorem 
innowacji jest nauka i technologia (ang. techonology 
push model) (Jasiński 1992: 13). Model pierwszej ge-

Wkłady materialne
nowe technologie, środki 

produkcji itp.

Wkłady niematerialne
własności intelektualne, 
struktura organizacyjna, 
procesy biznesowe itp.

Wyniki końcowe
ulepszone produkty, nowe 

metody produkcji, ulepszony 
serwis, nowe metody dostaw

Działalność 
innowacyjna:

- B+R
- projektowanie

- prototypy
- produkcja wstępna

- badania rynku
- marke�ng
- szkolenia

Kapitał innowacyjny
własności intelektualne, 

kompetencje, kapitał ludzki

Rysunek 1. Relacje czynników materialnych i niematerialnych w procesie tworzenia innowacji

Źródło: Rose S., Shipp S., Lal B., Stone A., (2009) Frameworks for measuring innovation: initial approach, Science and Technology 
Policy Institute, Working Paper, nr 6, s. 2.
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velopment) (Raport ONZ 1987). Społeczeństwa mają prawo 
oczekiwać takiego rozwoju, w którym potrzeby obecnego 
pokolenia mogą zostać zaspokojone bez umniejszania szans 
przyszłych pokoleń na ich analogiczne spełnienie (Zabłocki 
2002: 13). Wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwo-
ju do polityki gospodarczej oznaczało zakończenie domina-
cji modeli liniowych i sekwencyjnych w badaniach innowa-
cji. Modele te nie uwzględniały bowiem znaczenia działań 
zespołowych i zintegrowanych. Sformułowano więc model 
czwartej generacji, zwany modelem zintegrowanym (Ro-
thwell 1992: 12; Zastempowski 2010: 100). Oparto go na 
założeniu, że innowacja nie jest procesem jednokierunko-
wym, inicjowanym wyłącznie przez prace badawczo-rozwo-
jowe, ale ma charakter interaktywny z istotnym udziałem 
sprzężeń zwrotnych. Charakterystyczną cechą działalności 
innowacyjnej, ujętą w tymże modelu, jest kumulacyjne 
zdobywanie wiedzy i integracyjna działalność organiza-
cyjna (Kolterman 2013: 34). Model zintegrowany opisano 
w postaci łańcucha połączonych zdarzeń (ang. chain-link 
model), który stanowi splot działań badawczych, twórczych 
i technicznych z działaniami produkcyjnymi i handlowymi 
(Szatkowski 2001: 31).

Wzrastające tempo procesów gospodarczych i społecz-
nych, a zwłaszcza rozwój technologii informatycznych i In-
ternetu, spowodowały kolejną zmianę paradygmatu inno-
wacyjności. Sformułowano sieciowy (symultaniczny) model 
innowacji, zwany modelem piątej generacji (Rothwell 1992: 
235). Model ten stanowi odzwierciedlenie procesu inte-
gracji systemów sieciowych (ang. systems integration and 
networking model), obrazując sieci elastycznie powiązane 
i efektywnie komunikujące się z otoczeniem. Tworzenie in-
nowacji stanowi wynik współpracy i komunikowania się za-
interesowanych stron, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
sieci, wspomaganych przez technologie informatyczne.  

O kolejnej zmianie paradygmatu innowacyjności prze-
sądziło uznanie wiedzy (ang. knowledge) i dostępności 
informacji za fundament aktywności innowacyjnej. Opra-
cowano model innowacji otwartych szóstej generacji (Ches-
brough 2003; Brem 2007), który działalność innowacyjną 
traktuje jako samouczący się system jednoczesnego, wza-
jemnego oddziaływania wszystkich uczestników i elemen-
tów procesu tworzenia innowacji. Zaproponowany model 
innowacji otwartych zwany jest również modelem inno-
wacji rozproszonych (ang. distributed innovation model) 
(Hobcraft 2011; Wojnicka-Sycz 2013: 13). W rozproszonych 
multitechnologicznych sieciach badawczych prowadzone 
są badania naukowe, zaś innowacyjne produkty powsta-
ją w wyniku nowoczesnych procesów technologicznych, 
dostarczanych z rozproszonych źródeł high-tech (Nobelius 
2004: 369).

neracji, zwany również podażowym (ang. supply-side 
model) tworzą: badania podstawowe, prace rozwo-
jowe, produkcja, marketing i sprzedaż;

2. Potrzeby rynku, gdzie promotorem innowacji jest 
rynek (ang. market pull model). Model drugiej gene-
racji, zwany także popytowym (ang. demand model), 
tworzą: potrzeby rynku, prace rozwojowe, wdroże-
nie, sprzedaż.  

Proces innowacji oparty na modelu podażowym 
przedstawiany jest graficznie jako „rurociąg” (ang. pi-
peline), którym wprowadzone nakłady „płyną” przez 
kolejne etapy działalności innowacyjnej, otrzymując 
w rezultacie „przepływów” zysk (Denning i Dunham 
2010: 56). Koncepcję tą przedstawiono na rysunku 2. 

Rysunek 2. „Rurociąg” (ang. pipeline) liniowego procesu in-
nowacji

Źródło: Shaping Science Policy, (2011) The linear model: 
science to policy, nr 5, www.shapingsciencepolicy.com/2011/05/
linear-model-science-to-policy.html, s. 2, [04.02.2016].

Liniowość modeli innowacji, stanowiąca wprawdzie 
o ich prostocie, szybko okazała się być wadą. Modele te 
ignorowały sprzężenia zwrotne oraz powiązania między 
różnymi stopniami procesu innowacyjnego. Zauważono, 
że innowacje powstają najczęściej w wyniku kombinacji 
potrzeb rynku i możliwości technologicznych. To nowe 
postrzeganie działalności innowacyjnej doprowadziło do 
zastąpienia prostego modelu liniowego (sekwencji czynno-
ści) modelem integracyjnym, sprzężeniowym (popytowo-
-podażowym). W modelu trzeciej generacji innowacja jest 
procesem sekwencyjnym, w którym wyróżniono odrębne, 
kolejne, ale wzajemnie sprzężone i współzależne fazy (Roth-
well, Zegveld 1985: 50; Jasiński 1997: 24). Cechą szczególną 
modelu integracyjnego jest występowanie sprzężeń zwrot-
nych między wszystkimi fazami procesu innowacyjnego.

Próbą odpowiedzi na globalne kryzysy, grożące destabi-
lizacją systemów przyrodniczych i ekonomicznych, stała się 
koncepcja zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable de-
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Zauważono, że dotychczasowe generacje modeli in-
nowacji nie wystarczają jednak do pełnego wyjaśnienia 
struktury procesu innowacyjnego. Sformułowano więc 
koncepcję generacji siódmej, proponując model sieci zin-
tegrowanych (ang. integrated innovation network). Łączy 
on model innowacji otwartych z modelem sieciowym. Ale 
i tej koncepcji wytknięto metodologiczne słabości (McKee 
i inni 2013: 257). Czy więc w niedalekiej przyszłości odpo-
wiedzią na cyfryzację społeczeństw i procesów stanie się 
model ósmej generacji? Czy będzie to model wirtualny, 
oparty na „sztucznej”, cyfrowej inteligencji, stanowiąc od-
zwierciedlenie cyfrowej, wirtualnej innowacji?

Dyskusja wokół miar innowacji

Powstawanie kolejnych generacji modeli innowacji 
jest konsekwencją zmian w polityce innowacyjnej (Łobejko 
2013) oraz rozszerzaniem zakresu pojęcia innowacji. Zmia-
nom tym towarzyszy ewolucja miar innowacji. Proces ten 
zobrazowano w tabeli 1 na przykładzie czterech pierwszych 
generacji modelu innowacji (Milberg i Vonortas 2004: 4).

Pierwsza generacja miar innowacji stanowi odzwiercie-
dlenie liniowej koncepcji procesu innowacyjnego (model 
podażowy), w którym łańcuch wkładów tworzą: inwestycje 
w badania i rozwój (B+R), nakłady na edukację i personel 
badawczy, wydatki kapitałowe itp. Druga generacja miar uzu-
pełnia katalog o ilość patentów i publikacji naukowych, no-
wych produktów, procesów i technologii. Trzecia generacja 
stanowi zbiór miar opartych na publikowanych danych wtór-
nych. Czwarta zaś zawiera wskaźniki wiedzy, miary sieciowe 
(np. partnerstwo strategiczne, licencjonowana własność in-
telektualna, współpraca i wymiana wiedzy w klastrach) oraz 
miary uwarunkowań rozwoju innowacji (np. ekonomiczne, 
infrastrukturalne, społeczne i kulturowe). Umiędzynarodo-
wienie gospodarki i konsolidacja polityki innowacyjnej wpły-
nęły na podjęcie działań w celu ujednolicenia definicji i miar 
innowacji, przynajmniej dla członków Unii Europejskiej.

Poszukuje się więc wskaźnika3 lub indeksu4, który był-
by najbardziej adekwatnym odzwierciedleniem możliwie 
pełnej grupy atrybutów innowacji, zidentyfikowanych na 
wszystkich poziomach (generacjach) modelu procesu inno-
wacyjnego. Już w punkcie wyjścia pojawiły się wątpliwości 
metodologiczne. Pożądanym i teoretycznie najprostszym 
byłby zapewne indeks ogólny, będący równocześnie wskaź-
nikiem złożonym, wyznaczanym metodami statystycznymi 
ze zbioru wskaźników podstawowych. 

Jeżeli indeksy wyznaczane są w rezultacie pomiaru 
wskaźników składowych w równych odstępach czasu, to 
na podstawie ich wartości można wskazać kierunek zmian 
badanej wielkości. Informacja ta może być pomocna przy 
programowaniu kierunków polityki gospodarczej, a zara-
zem przy ocenie jej efektywności i konkurencyjności. Indek-
sy, choć zasadniczo wyrażane w procentach, nie są porów-
nywalne wprost, gdyż nie opierają się na jednej wspólnej 
jednostce miary. Najczęściej stanową zbiór (funkcję) wskaź-
ników o różnych miarach (liczba niemianowana, %, ilość pa-
tentów na 1 000 mieszkańców itp.). Niezbędne wydaje się 
więc wprowadzenie wagi statystycznej, charakteryzującej 
każdy ze wskaźników indywidualnie, która umożliwiłaby 
ich porównywanie. Indeksy stanowią quasi model mate-
matyczny, który mógłby stać się dla pewnej grupy zjawisk 
modelem obliczeniowym, pod warunkiem wyznaczenia 
jednolitych zasad tworzenia i wyznaczania wskaźników 
składowych. W przeciwnym wypadku konstrukcja każde-
go, nawet najbardziej szczegółowego modelu pozostanie, 
przynajmniej w części, subiektywna. 

3 Wskaźnik (indykator) to liczba niemianowana lub podawana w %, która 
podaje np. liczbę ludzi młodych w danej grupie społecznej lub zawodo-
wej, ilość ludzi z wyższym wykształceniem, ilość małych i średnich przed-
siębiorstw w kraju (liczba lub %), ilość (lub %) firm innowacyjnych w danej 
branży itp.
4 Indeks (w ekonomii) to miara statystyczna zmian ekonomicznych lub 
finansowych w danej grupie danych. Wyrażany jest najczęściej jako % 
zmian względem okresu bazowego np. miesiąca, roku, trzech kolejnych 
lat itd.

Tabela 1. Ewolucja miar innowacji
1. Generacja

Wskaźniki wkładu
2. Generacja

Wskaźniki efektów
3. Generacja

Wskaźniki innowacji
4. Generacja

Wskaźniki procesu

•	 nakłady na B+R
•	 zatrudnienie w nauce 

i technice
•	 kapitał
•	 intensywność 

technologiczna

•	 patenty
•	 publikacje
•	 produkty
•	 zmiany jakości

•	 badania innowacyjności
•	 indeksowania
•	 potencjał innowacyjności

•	 wiedza
•	 aktywa nietrwałe
•	 popyt
•	 sieci
•	 klastry
•	 techniki
• zarządzania
•	 ryzyko
•	 dynamika systemu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Milberg E., Vonortas N., (2004) Innovation metrics: measurements to insight, Center 
for Accelerating Innovation and George Washington University: National Innovation Initiative 21st Century Working Group, s. 4.
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Konsolidacja miar innowacji

Propozycję modelu wskaźników innowacji w postaci 
Frascati Manual (Frascati Manual 2002) przedstawiła Or-
ganizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. 
Organisation for Economic Cooperation and Development, 
OECD). Podręcznik Frascati zapoczątkował opracowanie ka-
talogu dokumentów tzw. „Rodziny Frascati” (ang. Frascati 
Family), który stanowią:

• Oslo Manual (Podręcznik Oslo 2008), dotyczący ak-
tywności innowacyjnej;

• Canberra Manual, podręcznik dotyczący zasobów 
ludzkich (ang. human resources);

• Technologiczny bilans płatności i patentów jako 
wskaźniki wiedzy i technologii (ang. Technological 
Balance of Payments and Patents as Science and 
Technology Indicators).

Zbiór wskaźników opublikowany w Frascati Manual 
stanowi przykład ustandaryzowanego instrumentu pomiaru 
innowacji. Poszczególne miary, określone mianem wskaźni-
ków tradycyjnych, przedstawiono w tabeli 2. 

W tabeli 2 zaproponowano przyporządkowanie wskaź-
ników tradycyjnych do obszarów oddziaływania, obejmują-
cych wydatki, zasoby ludzkie i pożytki, uwzględniając rów-
nocześnie trudne do skwantyfikowania czynniki pozostałe, 
stanowiące wartość dodaną. Na podstawie analizy miar 
tradycyjnych tworzone są raporty innowacyjności. 

W roku 2001 utworzono Europejski Ranking Innowacyj-
ności (ang. European Innovation Scoreboard, EIS), przemia-
nowany następnie w roku 2010 na Ranking Innowacyjności 
Unii Europejskiej (ang. Innovation Union Scoreboard, IUS). 
Ranking IUS jest raportem rocznym, stanowiącym rezultat 
analizy porównawczej osiągnięć innowacyjnych państw 
członkowskich, opracowanym zgodnie z programem roz-

Uzasadnienie takiego stanu rzeczy brakiem teorii 
wskaźników i indeksów (Schibany, Estreicher 2008: 723), 
tj. stanem, w którym nie ma określonych zasad doboru 
zmiennych, nadawania wag poszczególnym składowym 
oraz sposobów ich agregacji (łączenia wskaźników w gru-
py), nie wydaje się wystarczające. Nie przekonuje również, 
teoretycznie skazana na porażkę, próba poszukiwania in-
deksu idealnego. Nawet, gdyby taki został sformułowany, 
poddany byłby ciągłej ewolucji zarówno pod wpływem 
zmian zachodzących w gospodarce i społeczeństwie, jak 
też w wyniku nacisku (ang. lobbying) różnych środowisk. 

Odnosi się wrażenie istnienia konsensusu, zgodnie 
z którym obecnie wyznaczone indeksy uznawane są lokal-
nie lub nawet globalnie za wystarczająco dobre i zaleca się 
je do stosowania w danym czasie i określonych uwarun-
kowaniach. Owszem, tak skonstruowane indeksy mogą 
być użyteczne przy podejmowaniu niektórych decyzji, ale 
równocześnie stanowią wątpliwą lub negatywną wartość 
w innych przypadkach (Kozłowski 2013: 32). Metody po-
zwalające wprawdzie ocenić złożone, wielowymiarowe 
zjawiska innowacji za pomocą jednego indeksu mogą, nie-
precyzyjnie zmierzone lub niewłaściwie zinterpretowane, 
dezinformować odbiorcę. Co więcej, gdy instytucjonalnie 
uogólnione miary innowacyjności stosuje się do oceny roz-
woju i postępu badanych jednostek, to konsekwencje po-
dejmowanych na ich podstawie decyzji mogą być poważne, 
a niekiedy katastrofalne w skutkach. Mimo wad i słabości 
wykorzystywanych obecnie indeksów innowacyjności, sto-
sujący je decydenci znajdują się w nieco lepszej sytuacji, 
niż gdyby mieli do dyspozycji tylko poszczególne wskaźniki 
składowe. Podstawowym warunkiem poprawy wartości 
merytorycznej indeksów ogólnych, oprócz niezbędnej ko-
rekty lub reinterpretacji teoretycznej, jest podniesienie ja-
kości pozyskiwanych danych statystycznych.

Tabela 2. Tradycyjne miary innowacyjności według Frascati Manual (2002)

Nr Obszar Wskaźnik innowacji

1.

Wydatki

wewnętrzne i zewnętrzne wydatki na badania i rozwój (B+R)
2. wydatki operacyjne na badania i rozwój (B+R), np. zakup aparatury i wyposażenia
3. wydatki na ulepszenia technologiczne
4. wydatki na kształcenie związane z działalnością innowacyjną
5.

Zasoby ludzkie
ilość współpracujących w działalności B+R

6. kwalifikacje współpracowników
7.

Pożytki
obroty (ang. turnover) pochodzące z innowacji

8. bibliometria
9. patenty

10. Wartość dodana pozostałe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Marins L. M., (2008) The challenge of measuring innovation in emerging economies’ 
firms. A proposal of a new set of indicators on innovation, Working Paper Series of United Nations University, nr 44.
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• równocześnie 63% jest przekonanych, iż główną ba-
rierą rozwoju innowacji jest brak poufności i ochrony 
własności intelektualnej;

• ponadto, jedynie 22% uważa, że wsparcie rządowe 
jest zorganizowane właściwie;

• tylko 23% ocenia pozytywnie rządowe wsparcie (fi-
nansowe) innowacyjności.

Warto zaznaczyć, że również w Polsce realizowany jest 
projekt o nazwie Barometr Innowacyjności, którego celem 
jest kompleksowy pomiar i ocena rezultatów rządowego 
programu Innowacyjna Gospodarka. Od roku 2013 pomiar 
ten obejmuje również monitoring i ewaluację programu 
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki: Dy-
namiczna Polska 2020 w trakcie jego realizacji (SIEG 2013). 
Nie ma merytorycznych związków Barometru Innowacyjno-
ści z prezentowanymi wcześniej Innobarometer oraz Global 
Innovation Barometer. Mimo prób sformułowania rzeczy-
wistego barometru innowacyjności, na przykład w postaci 
zagregowanego indeksu pomiaru działalności innowacyj-
nej, przedstawione narzędzia, uzurpujące sobie prawo do 
terminu „barometr”, stanowią co najwyżej uzupełnienie 
ewaluacji i pomiaru innowacji, wspomagając proces ba-
dawczy jedynie w ograniczonym zakresie.

Sumaryczny Indeks Innowacji

Do badania innowacji w ujęciu ilościowym zapropo-
nowano zestaw wskaźników, sformułowany w Innovation 
Union Scoreboard (IUS). Rezultatem ich agregacji jest mo-
del indeksu globalnego zwany Sumarycznym Indeks Inno-
wacji (ang. Sumary Innovation Index, SII). Katalog wskaźni-
ków cząstkowych jest aktualizowany. Niektóre są elimino-
wane, inne zaś uzupełniane (np. w roku 2004 było ich 22, 
w 2009 – 29, w 2013 – 24, zaś w roku 2014 – 25). Zmien-
ność ilości wskaźników w modelu wynika z ewolucji pojęcia 
innowacji, którego zakres przekracza „tradycyjne” sektory 
przemysłu i B+R. W projektowaniu SII głównym kryterium 
doboru wskaźników jest ich dostosowanie do realizacji ce-
lów Strategii Europa 2020 oraz dostępność danych, indeks 
ten jest więc determinowany instytucjonalnie. Model Su-
mary Innovation Index (SII) przedstawiono w tabeli 3.

W Innovation Union Scoreboard (IUS 2014) zestaw 25 
wskaźników (ang. indicators) pogrupowano na trzy typy 
(ang. categories) oraz osiem wymiarów (ang. dimensions), 
składających się na Sumaryczny Indeks Innowacyjności (SII) 
(zob.: tabela 3). Zagregowano w nim nakłady na innowacje, 
aktywność innowacyjną firm oraz osiągnięte wyniki. Kata-
log wskaźników składowych IUS zestawiono w tabeli 4.

Na podstawie katalogu wskaźników składowych IUS 

woju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej Strategia 
Europa 2020. Co dwa lata raportowi IUS towarzyszy Regio-
nalny Ranking Innowacyjności (ang. Regional Innovation 
Scoreboard, RIS), porównujący działalność innowacyjną stu 
dziewięćdziesięciu regionów Unii Europejskiej oraz Norwe-
gii i Szwajcarii. Oba raporty UIS i RIS korzystają z tej samej 
metodologii, opartej na danych Europejskiego Urzędu Sta-
tystycznego (ang. European Statistical Office, Eurostat)5. 

Barometr innowacji?

Choć mogłoby się wydawać, że pod atrakcyjnie brzmiącą 
nazwą ukryto, nareszcie, uniwersalny indeks innowacyjności, 
okazuje się, że mamy do czynienia raczej z instrumentem so-
cjologicznym, niż miarą ekonomiczną. Innobarometer (ang. 
Innovatoion Barometer), jest niczym innym, jak tylko kolej-
nym narzędziem instytucji Unii Europejskiej do oceny inno-
wacyjności. Barometr Innowacji jest raportem publikującym 
(od roku 2005) wyniki sondaży na temat postaw i działań 
związanych z polityką innowacyjną, przeprowadzonych na 
wyselekcjonowanej grupie przedsiębiorstw lub reprezen-
tatywnej próbie ogółu społeczeństwa. Rzeczywistą miarę 
sondażu stanowi pytanie: „Co sądzicie o innowacjach?” 
Przedstawia on zatem jedynie opinie, zebrane na temat in-
nowacji w badanych krajach. W kolejnych latach podejmo-
wano w sondażach inny temat wiodący. Innobarometer 2014 
zawiera na przykład opinie, na temat zasadności wsparcia 
komercjalizacji innowacji ze środków publicznych.

Z kolei General Electric publikuje dokument Global In-
novation Barometer, bazujący na opiniach przedstawicieli 
kadry wyższego szczebla przedsiębiorstw innowacyjnych 
z 22 krajów, w tym Polski (w 2012 roku sondaż przepro-
wadzono na próbie 2 800 osób). Jest więc, analogicznie 
do Innobarometer, jedynie raportem wyników sondażu 
opinii. Dokument ten poświęcono analizie wpływu kryzysu 
na procesy innowacyjne i budowaniu dobrego klimatu dla 
działalności innowacyjnej. 

Na podstawie Global Innovation Barometer (2013) 
sformułowano spostrzeżenia dla Polski. Raport opinii pol-
skich respondentów wskazuje między innymi, że:

• zdecydowana większość (96%) uważa innowacje za 
kluczowy czynnik rozwoju;

• aż 89% uważa, że należy wprowadzać innowacje za-
wiązując partnerstwo biznesowe;

• zarazem 81% twierdzi, że główną formą wsparcia in-
nowacji jest walka z biurokracją;

5 Eurostat, powołany w roku 1972, ma siedzibę w Luksemburgu. Urząd 
ten zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczą-
cych obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (ang. European Free Trade Association, EFTA).
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Tabela 3. Model Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (SII) 

Sumaryczny Wskaźnik Innowacyjności (SII)

Siły sprawcze
(ang. enablers)

Aktywność przedsiębiorstw
(ang. firm activities)

Wyniki
(ang. outputs)

- zasoby ludzkie
- otwarte systemy badań

- finanse i wsparcie

- inwestycje
- powiązania i przedsiębiorczość

- aktywa intelektualne

- inwestorzy
- efekty ekonomiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard, (2014) http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards_pl [23.10.2015].

Tabela 4. Wskaźniki innowacji MŚP na bazie Innovation Union Scoreboard (2014)
1. Siły sprawcze

1.1. Zasoby ludzkie

1. (1.1.1.) Liczba nowych doktoratów na 1 000 mieszkańców w wieku 25-34

2. (1.1.2.) Liczba osób w wieku 30-34 z wykształceniem wyższym w %

3. (1.1.3.) Liczba osób wieku 20-24 z wykształceniem średnim

1.2. Otwarte systemy badań

4. (1.2.1.) Ilość naukowych publikacji powstałych przy współpracy międzynarodowej na 1mln mieszkańców

5. (1.2.2.) Ilość publikacji wśród 10% najbardziej cytowanych na świecie (jako % całkowitej ilości publikacji w kraju)

6. (1.2.3.) Liczba osób na studiach doktoranckich

1.3. Finanse i wsparcie

7. (1.3.1.) Wydatki na B+R w sektorze publicznym (% PKB)

8. (1.3.2.) Udział kapitału ryzyka (venture capital) (% PKB)

2. Aktywność przedsiębiorstw

2.1. Inwestycje firm

9. (2.1.1.) Wydatki przedsiębiorstw na B+R (% PKB)

10. (2.1.2.) Wydatki na innowacje poza B+R (% obrotów)

2.2. Powiązania i przedsiębiorczość

11. (2.2.1.) Liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących własne innowacje (% wszystkich MŚP) 

12. (2.2.2.) Liczba innowacyjnych MŚP kooperujących z innymi (% MŚP)

13. (2.2.3.) Liczba naukowych publikacji w ramach partnerstwa prywatno-publicznego na 1 milion mieszkańców 

2.3. Aktywa intelektualne

14. (2.3.1.) Liczba zgłoszeń patentowych do PCT (ang. Patent Cooperation Treaty) na 1 miliard PKB (w PPSeuro*)

15. (2.3.2.) Liczba zgłoszeń patentowych w zakresie ochrony środowiska i zdrowia na 1 miliard w PKB (w PPSeuro)

16. (2.3.3.) Liczba nowych znaków towarowych na 1 miliard PKB (w PPSeuro)

17. (2.3.4.) Liczba nowych zastosowań wspólnotowych wzorów przemysłowych na 1 miliard PKB (w PPSeuro)

3. Wyniki

3.1. Innowatorzy

18. (3.1.1.) Liczba MŚP, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe (% MŚP)

19. (3.1.2.) Liczba MŚP, które wprowadziły innowacje marketingowe lub organizacyjne (% MŚP)

20. (3.1.3.) Zatrudnienie w sektorach innowacyjnych MŚP (% udział w całkowitym zatrudnieniu)

3.2. Efekty ekonomiczne

21. (3.2.1.) Zatrudnienie w przedsięwzięciach opartych na wiedzy (% udział w całkowitym zatrudnieniu)

22. (3.2.2.) Udział eksportu produktów wysokiej technologii w bilansie handlowym (%)

23. (3.2.3.) Udział eksportu usług opartych na wiedzy w całkowitym eksporcie (%)

24. (3.2.4.) Udział innowacji (nowych na rynku i dla firmy) w całkowitej sprzedaży (% obrotu)

25. (3.2.5.) Przychody z licencji i patentów zagranicznych (% PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard, (2014) http://ec.europa.eu/growth/industry/innova-
tion/facts-figures/scoreboards_pl [23.10.2015]. 

* PPSeuro oznacza standard siły nabywczej według klasyfikacji Eurostat (ang. Purchasing Power Standard).
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wyznacza się również wskaźniki złożone, do których zaliczo-
no indeksy charakteryzujące innowacyjność UE i jej państw 
członkowskich, tj.: 

1. Sumaryczny indeks innowacyjności (SII), będący licz-
bą niemianowaną;

2. Tempo wzrostu (ang. growth rate), wyrażone w %;
3. Innowacyjność (ang. innovation performance as in-

ternational benchmarking).

Wartości wskaźników wyznaczane są na podstawie 
danych statystycznych Eurostat, OECD i Community Inno-
vation Survey (CIS) w postaci raportów rocznych.

Wartości wskaźników innowacji, wyznaczonych dla 
Polski w oparciu o Innovation Union Scoreboard (2014), na 
tle analogicznych przeciętnych wyników Unii Europejskiej, 
zawiera tabela 5.

Porównując wartości wskaźników innowacji wyznaczo-
nych dla Polski i UE warto zauważyć, że jedynie w czterech 
przypadkach wyniki „polskie” są korzystniejsze od wyników 
unijnych. Dotyczy to najpierw wskaźników odnoszących się 
do wymiaru zasobów ludzkich (1.1.), tj. liczby osób w wieku 
30-34 lat z wyższym wykształceniem (wskaźnik nr 2, sym-
bol IUS 1.1.2.) oraz liczby osób w wieku 20-24 lat z wy-
kształceniem średnim (wskaźnik nr 3, symbol IUS 1.1.3.). 
Ponadto, Polska uzyskała przewagę w obszarze aktywności 
przedsiębiorstw i inwestycji (wymiar 2.1.), w zakresie wy-
datków na innowacje poza obszarem B+R (wskaźnik nr 10, 
symbol IUS 2.1.2.) oraz w wymiarze aktywów intelektual-
nych (2.3.), w zakresie liczby nowych zastosowań wspól-
notowych wzorów przemysłowych, przypadających na 1 
mld PKB w PPSeuro6 (wskaźnik nr 17, symbol IUS 2.3.4.). 
6 PPSeuro oznacza standard siły nabywczej według klasyfikacji Eurostat 

Z kolei najsłabszy wynik, w stosunku do przeciętnej unij-
nej, zanotowano w zakresie wskaźnika nr 6 (symbol IUS 
1.2.3.), odzwierciedlającego liczbę osób na studiach dok-
toranckich oraz wskaźnika nr 11 (symbol IUS 2.2.1.), in-
formującego o relatywnie niskim udziale polskich małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących własną 
działalność innowacyjną. Polskie przedsiębiorstwa nie naj-
lepiej wypadły również w rankingu obejmującym wskaźnik 
nr 12 (2.2.2.), informujący o ilości innowacyjnych MŚP ko-
operujących z innymi partnerami, wskaźnik nr 13 (2.2.3.), 
dotyczący liczby publikacji naukowych w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego oraz wskaźnik nr 18 (3.1.1.), 
odzwierciedlający ilość MŚP, wdrażających innowacje pro-
duktowe lub procesowe.

Należy podkreślić, że wartości wskaźników zamiesz-
czonych w tabeli 5. nie są wzajemnie porównywalne, gdyż 
wyznaczono je w różnych jednostkach i wymiarach. Ewen-
tualna porównywalność tychże wskaźników wymaga ich 
przeskalowania, celem ujednolicenia miary. Dla każdego 
wskaźnika parametr skalowania może stanowić wielkość 
„rozrzutu” jego wartości dla badanej próby, tj. krajów 
członkowskich UE. Parametr ten można wyznaczyć, znaj-
dując dla danego wskaźnika Y jego wartość maksymalną 
Ymax i minimalną Ymin spośród 28 krajów UE, a następnie wy-
znaczając wielkość unormowaną Ynorm (ang. MinMax-type 
normalisation), korzystając z formuły:

          
min

unorm
max min

Y YY
Y Y

−
=

−   (1).

(ang. Purchasing Power Standard).

Tabela 5. Wskaźniki innowacji dla Polski i Unii Europejskiej* (IUS 2014)

Siły 
sprawcze UE Polska Aktywność

przedsiębiorstw UE Polska Wyniki UE Polska

1.  (1.1.1.) 1,70 0,50  9.  (2.1.1.) 1,31 0,33 18.  (3.1.1.) 38,40 14,40

2.  (1.1.2.) 35,80 39,10 10. (2.1.2.) 0,56 1,02 19.  (3.1.2.) 40,30 19,90

3.  (1.1.3.) 80,20 89.80 11. (2.2.1.) 31,80 11,30 20.  (3.1.3.) 16,20 13,70

4.  (1.2.1.) 343,00 226,00 12. (2.2.2.) 11,70 4,20 21.  (3.2.1.) 13,90 9,70

5.  (1.2.2.) 11,00 3,80 13. (2.2.3.) 7,30 2,30 22.  (3.2.2.) 1,27 0,58

6.  (1.2.3.) 24,20 1,90 14. (2.3.1.) 1,98 0,67 22.  (3.2.3.) 45,30 28,30

7.  (1.3.1.) 0,75 0,56 15. (2.3.2.) 0,92 0,25 24.  (3.2.4.) 14,40 8,00

8.  (1.3.2.) 0,28 0,23 16. (2.3.3.) 5,91 3,21 25.  (3.2.5.) 0,77 0,21

17. (2.3.4.) 4,75 4,76

Źródło: Innovation Union Scoreboard, (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BF-
F6B10573A46 [20.10.2015].

*Numeracja wskaźników według tabeli 4 została uzupełniona pełną numeracją wskaźników zastosowaną przez stan-
dard Innovation Union Scoreboard (2014).
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Zakres wartości wskaźników unormowanych obejmuje 
przedział (0; -1). Wskazania unormowanych miar innowacji 
dla Polski i UE w roku 2014, odnoszących się do ośmiu wy-
miarów działalności innowacyjnej, zamieszczono w tabeli 6. 

Na podstawie obliczeń wskaźników unormowanych 
wyznaczono następnie Sumaryczny Index Innowacji (SII), 
stanowiący średnią arytmetyczną nieważoną wszystkich 
wskaźników. Zmienność SII w okresie 2006-2013 dla Polski 
i UE przedstawiono w tabeli 7.

Na podstawie wyników Sumarycznego Wskaźnika Inno-
wacyjności, zamieszczonych w tabeli 7 zauważono, że war-
tość SII dla Polski osiąga w badanym okresie poziom względ-
nie stabilny (0,279), stanowiąc zarazem jedynie połowę prze-
ciętnej, jaką odpowiednio uzyskał SII dla Unii Europejskiej 
(0,554). Wyniki SII dla Polski i UE przedstawiono ponadto 
w układzie porównawczym na tle państw członkowskich 
wspólnoty (UE-28) w roku 2014, co obrazuje wykres 2.

Szeregując badane kraje UE według rosnących warto-
ści SII, dokonano ich podziału na grupy aktywności inno-
wacyjnej, oznaczając granice podziału poziomymi liniami 
przerywanymi. Na tej podstawie wyróżniono cztery grupy 
innowatorów:

1. Liderzy innowacji (ang. innovation leaders), o warto-
ści SII wynoszącej ponad 120% przeciętnej unijnej, 
tj.: Szwecja, Dania, Niemcy i Finlandia;

2. Kraje doganiające liderów (ang. innovation follo-
wers), o wartości SII w przedziale 90-120% przecięt-
nej unijnej, tj.: Luksemburg, Holandia, Belgia, Wielka 
Brytania, Irlandia, Austria i Francja;

3. Umiarkowani innowatorzy (ang. moderate innova-
tors), o wartości SII w przedziale 50-90% przeciętnej 
unijnej, tj.: Słowenia, Estonia, Cypr, Włochy, Czechy, 
Hiszpania, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Mal-
ta, Chorwacja, Litwa i Polska;

4. Skromni innowatorzy (ang. modest innovators), 
o wartości SII poniżej 50% przeciętnej unijnej, tj.: 
Rumunia, Litwa i Bułgaria.

Zagregowany SII dla Polski, stanowiąc około 50,5% 
przeciętnej unijnej, lokuje Polskę na ostatnim miejscu 
w gronie umiarkowanych innowatorów. Analiza zmienno-
ści SII wskazuje ponadto, że jest to, jak dotąd, pozycja sta-
bilna7. Poziom tej stabilizacji można wyznaczyć za pomocą 
średniorocznego parametru tempa wzrostu (ang. average 
annual growth rate). Dla poszczególnych krajów roczny pa-
rametr wzrostu (ang. yearly growth rate) definiowany jest 
osobno dla każdego z unormowanych wskaźników Y. 

7 Nie ma to jednak nic wspólnego z pozytywnie rozumianą stabilizacją, 
gdyż wynik ten oznacza raczej trwałą stabilność marudera wśród umiar-
kowanych innowatorów, z perspektywą spadku do najniższej kategorii 
w tej klasyfikacji.

Tabela 6. Unormowane wskaźniki innowacji dla Polski i UE w roku 2014

      Wymiar

Kraj/ 
obszar

Zasoby
ludzkie

Systemy 
badań

Finansowanie 
i wsparcie

Inwestycje 
firm

Powiązania
i partnerstwo

Aktywa
intelektualne Innowacje Efekty

ekonomiczne

UE 0,583 0,539 0,558 0,417 0,550 0,564 0,549 0,595

Polska 0,567 0,128 0,418 0,343 0,126 0,274 0,127 0,305

Źródło: Innovation Union Scoreboard , (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BF-
F6B10573A46 [23.10.2015].

Tabela 7. Zmiany Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (SII) w latach 2006-2013 dla Polski i Unii Europejskiej oraz wskaźnik 
tempa wzrostu (ang. growth rate)

                         Rok
Kraj/obszar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tempo wzrostu

UE 0,495 0,506 0,504 0,516 0,531 0,532 0,545 0,554 1,66%

Polska 0,263 0,275 0,265 0,276 0,272 0,282 0,268 0,279 0,88%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard, (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?-
soid=8771DBB1291D4965B59BFF6B10573A46 [23.10.2015].
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Wyznaczany jest jako stosunek 

t t 1Y / Y − , gdzie t oznacza rok, np. 

2013 2012Y / Y . 

Począwszy od roku 2014 parametr ten wyznaczany jest 
dla ośmiu ubiegłych lat8 (dane uwzględnione w niniejszym 
artykule obejmują okres 2006-2013). Roczne wskaźniki 
wzrostu, wyznaczone dla poszczególnych krajów, tworzą 
parametr zagregowany, tzw. średnioroczny wskaźnik wzro-
stu, poprzez wyznaczenie średniej geometrycznej wszyst-
kich parametrów rocznych, tj.:

(2). 

Średni parametr wzrostu innowacji wyrażony jest 
w procentach (zob.: tabela 6).

Kolejny zagregowany indeks, proponowany przez Unię 
Europejską, stanowi innowacyjność (ang. innovation per-
formance as international benchmarking). Jest to względna 
miara innowacyjności badanego kraju, wyznaczana wzglę-
8 W latach poprzednich, do 2013 roku i wcześniej, parametr ten wyzna-
czano dla okresu trzech lat poprzedzających rok badania. Ponadto nie-
co inaczej obliczano wcześniej także tempo wzrostu, a mianowicie jako 
średnie tempo wzrostu indywidualnych wskaźników dla poszczególnych 
krajów.

dem innowacyjności całej Unii Europejskiej. Miarę wyzna-
cza średnia arytmetyczna Ckraju wszystkich unormowanych 
wskaźników indywidualnych Ci, w stosunku do wskaźnika 
CUE dla Unii Europejskiej, tj.: 

i
kraju

UE

CC 100
C

=   (3).

Indeks innowacyjności nie był przedmiotem badań 
w Innovation Union Scoreboard w 2014 roku, brak więc, 
jak dotychczas, danych w tym zakresie.

Podsumowanie

Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza do-
stępnych wskaźników innowacji pozwala na konkluzję, iż 
miary te mogą być użyteczne jedynie przy porównaniach 
w relatywnie dużej skali, szczególnie w perspektywie ma-
kroekonomicznej i globalnej. Próba oceny przy ich pomocy 
poziomu mezoinnowacyjności, dotyczącej regionów, woje-
wództw, branż lub gałęzi przemysłu, a także poziomu mikro-
innowacyjności, czyli działalności innowacyjnej w perspek-
tywie mikroekonomicznej, dotyczącej np. małych i średnich 
przedsiębiorstw, nie wydaje się bezpośrednio możliwa. 

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że wielu Au-
torów skłania się w stronę uznania rachunku ekonomicz-
nego, jako podstawowej metody pomiaru efektywności 
innowacji. W takim ujęciu kwestią kluczową jest poprawne 

Wykres 2. Polska i Unia Europejska na tle Sumarycznego Indeksu Innowacyjności krajów członkowskich UE-28 w 2014 roku

Źródło: Innovation Union Scoreboard, (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BF-
F6B10573A46 [23.10.2015].
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określenie wymiaru badanego procesu i koncentracja na 
ilościowym aspekcie badań. Efektywność gospodarowa-
nia w procesach innowacyjnych jest bowiem w znacznym 
stopniu odzwierciedleniem wymiernych czynników o cha-
rakterze ilościowym. Oczywiście, najprościej byłoby przyjąć 
uniwersalną miarę ilościową, jaką jest wielkość wyrażona 
w jednostce pieniężnej. Należy jednak pamiętać, że cha-
rakter przedsięwzięć innowacyjnych najczęściej różni się 
od typowych inwestycji w środki trwałe. Innowacje ukie-
runkowane są na uzyskanie efektów wielopłaszczyznowych, 
dlatego dla ich właściwej oceny wymagają adekwatnych, 
wieloczynnikowych ujęć rachunku ekonomicznego.

W dalszych badaniach Autor zamierza skoncentrować 
się na wyznaczeniu algorytmu pomiaru aktywności inno-
wacyjnej, opartego na rachunku efektywności, uwzględ-
niającym równocześnie dowolną liczbę zmiennych. Punkt 
wyjścia do tych analiz stanowią tradycyjne metody proste 
(statyczne), dyskontowe (złożone) oraz metody oceny ry-
zyka inwestycyjnego (Kałowski, Wysocki 2015: 163). Ze 
względu na wysoki stopień niepewności, jaki charakteryzu-
je przedsięwzięcia innowacyjne, konieczne staje się również 
zastosowanie metod uwzględniających ryzyko. 

Ponadto, z uwagi na dostępność, sposób pozyskania 
i agregacji danych oraz ich jakość, w artykule zwrócono 
uwagę również na znaczenie czynników o charakterze 
pozafinansowym. Zauważono, że nawet ich konwersja do 
kryteriów wymiernych, w oparciu o szacunki czy opinie eks-
perckie, obarczona jest sporym błędem i zwykle nie daje 
realnej możliwości porównania. Potwierdzono, że istnieje 
potrzeba powiązania badań ilościowych działalności inno-
wacyjnej (indeksy, wskaźniki) z badaniami jakościowymi, 
których przykłady w postaci różnych „barometrów inno-
wacji” analizowano w artykule. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę stanu wie-
dzy w zakreślonym obszarze badań, a także, przynajmniej 
częściowe, potwierdzenie założonej na wstępie hipotezy. 
Wydaje się zatem, że proponowana konstrukcja miar ilo-
ściowo-jakościowych, agregowanych według kryterium 
systemowego odpowiednio do poziomu badania (mikro-, 
mezo-, makroekonomicznego bądź globalnego), stanowi 
ważny kierunek rozwoju badań nad innowacyjnością na 
gruncie nauk ekonomicznych. Konieczne staje się więc po-
szukiwanie, także w obszarach interdyscyplinarnych, moż-
liwie prostej, adekwatnej miary, budowanej na przykład 
przez swobodną agregację celowo dobranych wskaźników 
innowacji, najbardziej odpowiadających założonemu celowi 
i zakresowi badań.
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sytuacji kryzysowych. Mogą one dotyczyć między innymi 
różnych aspektów fałszowania produktów żywnościowych. 
Sytuacje kryzysowe mogą doprowadzić do utraty pozycji 
rynkowej na rzecz podmiotów konkurencyjnych (Wójcik 
2001: 569).

Upowszechnianie się międzynarodowych standardów 
produkcji żywności, korespondujących z wymaganiami 
prawnymi oraz z rozwojem informatyzacji procesów pro-
dukcyjnych, skłania do budowy modeli rozwoju przedsię-
biorstw na bazie nowoczesnych technologii logistycznych. 
Systemy traceability, stanowiące kolejny etap rozwoju 
certyfikowanych systemów zarządzania jakością, stają się 
w sektorze żywnościowym standardem i rynkową koniecz-
nością.

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i ocena 
uwarunkowań ekonomicznych, instytucjonalnych, praw-
nych i ekonomicznych dla przedsiębiorstw, stosujących sys-
temy traceability w sektorze żywnościowym, na przykładzie 
IFS Food Standard do audytowania jakości oraz bezpieczeń-

Wstęp

Postępująca globalizacja i internacjonalizacja, a także 
dynamiczny rozwój społeczeństwa cyfrowego sprawiają, że 
nowoczesne przedsiębiorstwa, o ile chcą aktywnie uczestni-
czyć w globalnym rynku, muszą sprostać wymaganiom no-
wej gospodarki. W tej perspektywie warunkiem rynkowego 
sukcesu przedsiębiorstw, w tym producentów żywności, 
staje się orientacja nie tylko na rentowność przedsięwzięć, 
ale równocześnie na pełną ich transparentność. Przedsię-
biorca, chcąc uniknąć marginalizacji swej pozycji konkuren-
cyjnej, staje wobec konieczności wdrożenia, utrzymywania, 
weryfikacji i stałego doskonalenia działalności transparent-
nej (Karaszewski 2006: 15).

Poważne problemy w funkcjonowaniu rynku żywno-
ściowego (w tym BSE na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, bądź tzw. afera solna, z proszkiem jajecz-
nym itp.) dowodzą, że bez skutecznych narzędzi i rozwią-
zań systemowych przedsiębiorca narażony jest na ryzyko 

Mariusz Jagła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny 
Marek Wanat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania 
systemów „traceability” w przedsiębiorstwach 
produkujących żywność

Economic and Legal Aspects of the Implementation 
of the Traceability Systems in the Food Sector Enterprises

The article is focuses on the problem of the implementation 
and efficiency of the traceability systems in the food production 
plants. In the first part were indicated the basic law regulations 
which influence the direction of traceability systems development. 
Then the authors conducted a comparative analysis of the cho-
sen international standards used in food production including: IFS 
(International Featured Standard Food), BRC (British Retail Con-
sortium Global Standard for Food Safety) and the retailer’s qual-
ity standards. They also verified the research hypothesis, which 
assumes, that the efficiency and effectiveness of the traceability 
systems is the most important factor for the enterprise’s credibility 
on the food market.

Keywords: traceability, supply chain, food quality, production 
safety, food sector.

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę efektywności 
ekonomicznej i procesowej systemów traceability w przedsię-
biorstwach produkujących żywność. Za punkt wyjścia przyjęto 
identyfikację uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych, stano-
wiących podstawę rozwoju badanych systemów. Następnie prze-
prowadzono analizę porównawczą wybranych międzynarodowych 
standardów stosowanych w produkcji żywności, w tym Internatio-
nal Featured Standard Food (IFS), British Retail Consortium Global 
Standard for Food Safety (BRC) oraz standardów jakości sieci han-
dlowych. Zweryfikowano hipotezę badawczą, w której założono, 
że efektywność i skuteczność systemu traceability stanowi istotne 
kryterium wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku żywności.

Słowa kluczowe: traceability, łańcuch dostaw, jakość żywności, 
bezpieczeństwo produkcji, sektor żywnościowy.
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został wsparty przez nowe regulacje prawne i instytucjonal-
ne, mające coraz większe znaczenie w wyznaczaniu kierun-
ków rozwoju systemów zarządzania jakością w produkcji 
żywności.

Podobne tendencje zaobserwowano w krajach euro-
pejskich, gdzie systemy identyfikowalności przyjmowały 
formę bardzo prostych struktur. Ich waga rosła wraz z roz-
wojem kodeksów dobrych praktyk produkcyjnych GMP 
(ang. Good Manufacturing Practice), dobrych praktyk pro-
dukcyjnych higienicznych GHP (ang. Good Hygiene Practi-
ce), a także rozwojem systemu analizy zagrożeń i krytycz-
nych punktów kontrolnych HACCP (ang. Hazard Analysis 
and Critical Control Points). Barierą w rozwoju systemów 
identyfikowalności stały się sytuacje kryzysowe, związane 
między innymi z chorobą szalonych krów oraz skażeniem 
pasz dioksynami. Wydarzenia te zmieniły pierwotną kon-
cepcję traceability, nadając priorytet maksymalnej możli-
wej ochronie konsumentów, poprzez możliwie pełny do-
stęp do informacji o produktach żywnościowych.

Podstawy prawne projektowania 
i implementacji systemów traceability

Przełomowym aktem prawnym w rozwoju systemów 
traceability stało się Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 28 
stycznia 2002 roku (Dz. U. L 31 z 1.2.2002 r., s. 463-486), 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywno-
ściowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. Głównym celem regulacji była 
ochrona konsumentów przed zafałszowaną i w rezultacie 
niebezpieczną żywnością, a ponadto stworzenie podstaw 
naukowych oraz praktycznych procedur, służących proce-
som produkcji żywności oraz pasz. Rozporządzenie nałożyło 
na kraje członkowskie UE obowiązek wdrożenia systemu 
traceability od 1 stycznia 2005 roku.

Artykuł 10. Rozporządzenia nr 178/2002 reguluje 
kwestie wiążące się z obowiązkiem informowania opinii 
publicznej przez władze krajów członkowskich o każdym 
przypadku, w którym zaistniałyby uzasadnione podejrzenia, 
że żywność może stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Polityka informacyjna powinna więc zawierać pełne dane 
o charakterze ryzyka, a także o środkach zapobiegawczych 
i działaniach korygujących, podjętych bądź podejmowa-
nych w celu wyeliminowania czynników szkodliwych. 

W konsekwencji – aby cel ten mógł zostać zrealizowa-
ny – producent, dystrybutor i każdy podmiot uczestniczący 
w obrocie, musi posiadać kompletną informację o każdej 
modyfikacji produktu, jego drodze i każdym zdarzeniu, któ-

stwa produktów spożywczych oraz BRC Globalna Norma 
Dotycząca Bezpieczeństwa Żywności. 

Uwarunkowania instytucjonalne 
traceability w Unii Europejskiej

Pojęcie traceability wywodzi się z języka angielskie-
go, od słów: trace (ślad, trop, znak, ścieżka) oraz ability 
(zdolność, możliwość). Literalnie więc traceability rozu-
mieć można jako możliwość odtworzenia pewnej ścieżki, 
łańcucha, sekwencji zdarzeń i procesów. Odnosząc takie 
ujęcie do rzeczywistości gospodarczej oraz procesów pro-
dukcyjnych, koncepcję traceability zdefiniowano (norma 
ISO 9000:2000) jako „zdolność do prześledzenia historii, 
zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem roz-
patrywania” (Parysiewicz, Drabik 2004: 16). Ujęcie to jest 
podstawą formułowania wymagań dla systemów traceabi-
lity w regulacjach prawnych, międzynarodowych standar-
dach zarządzania jakością w produkcji żywności, a także 
w indywidualnych standardach jakości wdrażanych i roz-
wijanych przez międzynarodowe sieci handlowe (Smith, 
Furness 2006: 30).

Potrzebę rozwoju systemów traceability dostrzeżono 
w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. W po-
łowie ubiegłego wieku doceniano już znaczenie kontroli 
jakości wyrobów finalnych, służącej eliminacji ryzyka do-
starczania na rynek produktów niepełnowartościowych. 
Niestety, w podejściu tym brakowało możliwości określe-
nia źródeł powstałych nieprawidłowości, w oparciu jedynie 
o analizę finalnego produktu. Znaczenie tej informacji stało 
się impulsem do opracowywania przez producentów, szcze-
gólnie branży motoryzacyjnej czy zbrojeniowej, własnych 
kryteriów i metod kontroli produktów, procesów, a w efek-
cie poszczególnych etapów prowadzonej działalności. Dzia-
łanie to służyło identyfikacji potencjalnych błędów, jeszcze 
przed skierowaniem produktu do dystrybucji. Co więcej, 
rozwój produkcji masowej sprawił, że odbiorcy korporacyjni 
zaczęli żądać od swoich dostawców stosowania analogicz-
nego podejścia i śledzenia procesów w przedsiębiorstwie 
od najbardziej złożonych, do najprostszych (Zymonik 2003).

Równolegle, w gałęziach związanych z branżami pro-
dukcji żywności, zaczęto zapożyczać i stosować wzorce, 
adaptując je do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. 
Producent, który potrafił prześledzić produkowane przez 
siebie wyroby i przedstawić obiektywne tego dowody, sta-
wał się bardziej wiarygodnym i atrakcyjnym dostawcą dla 
sieci detalicznych. W rezultacie zyskiwał nowe rynki zbytu, 
a korzystając z efektów skali produkcji, mógł produkować 
taniej i generować większe zyski, budując silną pozycję 
konkurencyjną. Proces rozwoju systemów projakościowych 
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1. Zasady śledzenia opakowań i wszelkich przedmiotów 
mających styczność i możliwość migracji między nimi 
a żywnością – Rozporządzenie (WE) Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1935/2004 
z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materia-
łów i wyrobów przeznaczonych do kontraktu z żyw-
nością (Dz. U. WE L 338 z 13.11.2004 r.);

2. Obowiązki i zasady dokumentowania związków po-
między produkowaną żywnością, a stosowanymi 
substancjami chemicznymi i środkami ochrony roślin 
przez producentów rolnych – Rozporządzenie (WE) 
nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w spra-
wie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139/1 
z 30.04.2004 r.);

3. Obowiązki i zasady informowania o wartościach 
odżywczych w formie rozszerzonej oraz zasady in-
formowania o substancjach i składnikach alergen-
nych – Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w spra-
wie przekazywania konsumentom informacji na te-
mat żywności (Dz. U. UE L 304/18 z 22.11.2011 r.).

re mogło stać się źródłem niebezpieczeństwa. Informacja 
ta, jak stanowi pkt. 28 uzasadnienia do rozporządzenia, jest 
konieczna, by w razie ryzyka można było zakwestionowane 
produkty z rynku wycofać (w sposób ukierunkowany i pre-
cyzyjny) oraz opublikować raport z przeprowadzonych dzia-
łań. Polityka informacyjna przedsiębiorstwa stanowi w tym 
zakresie ważny wymiar polityki rozwoju, zwłaszcza w odnie-
sieniu do sektora lub branży, która wymaga równoległego 
wdrożenia instrumentów nowej ekonomii instytucjonalnej 
(Wanat, Potkański 2010). W sensie praktycznym traceabili-
ty stanowi wyzwanie dla równoległego kształtowania mo-
deli przywództwa w przedsiębiorstwie.

Szczegółowy zakres odpowiedzialności państw człon-
kowskich oraz podmiotów gospodarczych precyzują ar-
tykuły 17, 18 i 19 rozporządzenia. Ich synteza, którą zilu-
strowano na rysunku 1, informuje o ścisłym związku od-
powiedzialności organów państwowych i przedsiębiorców 
za jakość utrzymania systemów śledzenia oraz skuteczny 
nadzór nad tymi systemami.

Przepisy doprecyzowano i uzupełniono w aktach praw-
nych Parlamentu Europejskiego, formułując w nich:

Rysunek 1. Obowiązki przedsiębiorców i organów kontrolnych w systemie prawnym Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
z dnia 28 stycznia 2002 r.
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Art. 17 
 

Przedsiębiorca zapewnia, że wyprodukowana żywność na 
każdym z etapów (produkcja, przetwarzanie, dystrybucja) 

jest zgodna z wymaganiami prawa żywnościowego
 

Art. 17  

Państwa członkowskie poprzez organy nadzoru 
monitorują i kontrolują przestrzeganie wymagań 

prawa żywnościowego 

Art. 17  
Państwa członkowskie dodatkowo informują 

opinię publiczną oraz ustanawiają system kar za 
naruszenia przepisów prawa żywnościowego

 

Art. 18 
 Przedsiębiorca musi stworzyć system oraz procedury 
umożliwiające przekazanie tych informacji na żądanie 

właściwych organów kontrolnych  

Art. 18 
 

Przedsiębiorca musi znakować i etykietować żywność wprowadzaną na rynek  
w celu jej pełnej identyfikacji, w powiązaniu z wdrożonym systemem identyfikacji

 

Art. 18 
 

Przedsiębiorca musi stworzyć systemy i procedury 
identyfikacji źródeł pochodzenia wykorzystanych 

surowców i półproduktów
 

Śledzenie wewnętrzne 
SUROWIEC-PRODUKT 

Art. 18 
 

Przedsiębiorca musi stworzyć systemy 
i procedury identyfikacji innych przedsiębiorstw 

do których dostarczył swoje produkty
 

Śledzenie wewnętrzne 
PRODUKT-KLIENT 

Art. 19  

Obowiązek wycofania wadliwej par�i towaru może mieć miejsce na każdym  
z etapów łańcucha żywnościowego i działanie to zostaje uruchomione, gdy 

łącznie spełnione są: 

KRYTERIUM 1 
 Przedsiębiorca stwierdza, że wprowadził 

do obrotu produkt niezgodny 
z wymaganiami bezpieczeństwa żywności 

KRYTERIUM 2  

Produkt został wprowadzony na rynek, 
a producent utracił bezpośrednią kontrolę 

nad nim 
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handlowych. Ponadto, dla uzyskania pozytywnej oceny 
systemów zarządzania jakością, prawidłowo funkcjonujący 
system traceability jest koniecznością.

Zgodnie z regulacjami standardu IFS, skuteczny sys-
tem traceability stanowi jedno z kluczowych wymagań 
– tak zwanych punktów KO (czyli takich wymagań, które 
muszą zostać spełnione w sposób kumulatywny, zaś brak 
spełnienia któregokolwiek z KO, nawet przy spełnieniu po-
zostałych, wyklucza zatwierdzenie zgodności systemu ze 
standardem). Podobną rangę przyznaje identyfikowalności 
standard BRC, dla którego traceability jest jednym z dzie-
sięciu czynników, które winny być spełnione łącznie. Warto 
zaznaczyć, że na podstawie wymagań stawianych przez sie-
ci detaliczne, skuteczny system identyfikowalności stanowi 
warunek przyznania statusu dostawcy kwalifikowanego, 
uprawnionego do realizowania dostaw.

Analizowane standardy określają podstawowe ele-
menty, które kompletny system identyfikowalności winien 
obejmować. Od przedsiębiorstw wymaga się więc takich 
rozwiązań, które umożliwią identyfikację wszystkich ele-
mentów mających wpływ na jakość gotowego produktu 
(określenie dostawcy, partii użytego surowca i półproduk-
tów, partii opakowań oraz etykiet) oraz na procesy jego 
produkcji (wykorzystane w produkcji maszyny i urządzenia, 
włączając dane z ich obsługi technicznej), a następnie na 
proces dostawy do odbiorcy końcowego (warunki załadun-
ku, transportu, precyzyjne określenie odbiorcy).

Wskazuje się ponadto na konieczność objęcia wszyst-
kich elementów systemu zarządzania jakością, w tym mo-
dułów służących traceability, procedurami monitorowania. 
Weryfikacja systemu powinna następować przynajmniej 
raz w ciągu roku, a ponadto każdorazowo wówczas, gdy 
modyfikacje i wprowadzane w procesach produkcji zmia-
ny mogły mieć wpływ na zmiany systemu, w tym na ana-
lizę traceability. Sam system identyfikowalności podlega 
osobnemu testowaniu, podczas którego przedsiębiorca 
zobowiązany jest badać ogół powiązań w łańcuchu jakości 
produkcji i to dwukierunkowo. Nowe modele standardów 
jakości uwzględniają ponadto czynnik czasu, którego pro-
ces testowania nie powinien przekroczyć. Skłania to przed-
siębiorców do wdrażania takich narzędzi, które umożliwiają 
korzystanie z pełnego zakresu informacji w jak najkrótszym 
czasie. Charakterystykę systemu traceability przedstawiono 
w tabeli 1.

Elementy systemu traceability wskazane w tabeli 1 
ulegają modyfikacji w kolejnych edycjach badanych stan-
dardów, zwłaszcza w zakresie stopnia dokładności i metod 
weryfikacji. W kontekście realnego zagrożenia (skażenie mi-
krobiologiczne produktu) niezawodność i szybkość systemu 
stanowi atut, który może przesądzić o eliminacji epidemii 

Unijne prawodawstwo wykazuje w kolejnych regu-
lacjach coraz bardziej restrykcyjny charakter, nakładając 
na producentów całkowitą odpowiedzialność za produkt 
wprowadzany do obrotu. Producenci stawiają analogiczne 
wymagania dostawcom komponentów do procesów pro-
dukcji. W efekcie idea traceability obejmuje coraz więcej 
elementów łańcucha produkcyjnego, docierając w konse-
kwencji do produktów najprostszych, niepodzielnych.

Traceability w produkcji żywności według
 międzynarodowych standardów jakości

Uwarunkowania prawne Unii Europejskiej stanowią 
punkt odniesienia dla przedsiębiorców produkujących żyw-
ność, którzy wcześniej opracowywali i wdrażali procedury 
traceability. Adaptacji istniejących w przedsiębiorstwach 
mechanizmów do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów 
prawa, dokonywano posługując się metodologią HACCP, 
opartą na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, ocenie ry-
zyk i prawdopodobieństwa ich realizacji. Na tej podstawie 
pełnomocnicy systemów jakości konstruowali autorskie 
procedury i instrukcje, uwzględniające również postępowa-
nie w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku wycofania 
produktu z rynku. Wymogi rozwoju systemów traceability 
zaczęto odnosić, oprócz HACCP, również do standardów IFS 
oraz BRC.

Implementacja procedur wymaganych standardami 
IFS lub BRC, w tym także traceability, okazała się procesem 
znacznie łatwiejszym dla dużych koncernów i ich oddziałów 
(Smith, Furness 2006: 67-87). Czynnikami sprzyjającymi 
efektywności okazały się: doświadczenie w obserwacji ryn-
ku, identyfikacja stanów potencjalnego zagrożenia i proce-
dury działania w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych, 
w stanach zawodności systemu.

Zmiany w strukturze rynku żywności w Polsce, polega-
jące na rosnącym udziale i znaczeniu na rynku dużych sieci 
handlowych, przy równoczesnej marginalizacji drobnego 
handlu, ukształtowały indywidualne, mikroekonomiczne 
podejście przedsiębiorców do polityki rozwoju systemów 
traceability. Skomplikowane systemy weryfikacji dostaw-
ców oparte na auditach planowanych (ustalonych z do-
stawcą, co do terminu i zakresu), jak i niemeldowanych 
(prowadzonych w sposób niezapowiedziany), skłoniły firmy 
sektora żywnościowego do opracowania własnych wytycz-
nych i standardów traceability dla swoich partnerów. 

Wydaje się, że dalszy rozwój standardów produkcji 
żywności oraz indywidualnych standardów międzynaro-
dowych sieci handlowych, skutkować będzie rozwojem 
systemów traceability. Do takiego wniosku skłania analiza 
porównawcza standardów IFS i BRC z wymaganiami sieci 
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mu zarządzania wymusza zarazem inwestycje personalne 
(szkolenie kadr zarządczych i pracowników operacyjnych, 
odpowiedzialnych za rzetelność wprowadzanych danych). 
W praktyce gospodarczej oznacza to konieczność regular-
nej weryfikacji założeń i procedur, wdrożonych instrukcji 
oraz szkoleń. Brak jest swoistego status quo, w którym raz 
zaprojektowane i wdrożone rozwiązania mogą funkcjono-
wać bez dalszej ingerencji. Co więcej, ich znaczenie oraz 
skuteczność działania sprawdzane są, poza hipotetycznym 
testowaniem, dopiero w momencie realnego zagrożenia, 
czyli wówczas, kiedy oczekuje się od nich niezawodności.

i katastrof nawet o wymiarze globalnym. Dla przedsiębior-
cy, w jego codziennej działalności, identyfikowalność sta-
nowić może narzędzie oceny i kwalifikacji dostawców, jako 
element badania efektywności ekonomicznej, bądź kontroli 
wewnętrznej. 

Wyzwaniem dla efektywności funkcjonowania syste-
mów identyfikowalności jest konieczność rejestrowania 
całości danych dotyczących produktu i procesów związa-
nych z realizacją produkcji. Wymaga to najczęściej reali-
zacji inwestycji technologicznych w zakresie kosztownych 
narzędzi informatycznych. Wielowymiarowy rozwój syste-

Tabela 1. Analiza porównawcza standardów zarządzania jakością i wymagań wobec systemu traceability oraz procedur wycofania 
produktu z rynku i sytuacji kryzysowych

System traceablity w wymaganiach 
standardów produkcji żywności

IFS FOOD wydanie 6
(od 01.07.2012 r.)

BRC FOOD wydanie 6
(od 01.01.2012 r.)

BRC FOOD wydanie 
7(od 01.07.2015 r.)

standard produkcji 
żywności TESCO, 
(TFMS) wersja 6

Dział 4.18
Identyfikowalność 

(także alergeny i GMO)

Dział 3.9
Identyfikowalność

Dział 3.9
Identyfikowalność Sekcja 15

Znaczenie systemu traceability 
w ocenie stopnia spełnienia 
wymagań stawianych przez standardy

wymóg obligatoryjny 
(KO nr 7), do spełnienia 
kumulatywnie
z innymi KO

wymóg fundamentalny 
(nr 5)
obligatoryjny wraz 
z innymi elementami 
fundamentalnymi

wymóg podstawowy 
obligatoryjny wraz 
z innymi elementami 
fundamentalnymi

wymóg podstawowy,
warunkujący 
dopuszczenie 
podmiotu do realizacji 
dostaw 

Obowiązkowe 
elementy 
systemu 
traceability

identyfikacja 
dostawcy, partii 
użytych surowców 
i półproduktów

wymagana wymagana wymagana wymagana

identyfikacja 
przebiegu procesów 
produkcji 

wymagana wymagana wymagana wymagana

identyfikacja partii 
użytych opakowań wymagana wymagana wymagana wymagana

identyfikacja partii 
użytych etykiet wymagana wymagana wymagana wymagana

identyfikacja 
odbiorcy i procesu 
dostawy produktu

wymagana wymagana wymagana wymagana

Parametry 
oceny 
i weryfikacji 
skuteczności 
systemu 
traceability

minimalna 
częstotliwość 
testowania systemu

jeden raz w ciągu 
roku i przy każdej 
zmianie, która mogła 
wpłynąć na system 
(nie określono 
częstotliwości 
testowania w zakresie 
opakowań)

jeden raz w ciągu 
roku dla produktów 
gotowych (nie 
określono 
częstotliwości 
testowania w zakresie 
opakowań)

jeden raz w ciągu 
roku dla produktów 
gotowych (nie okre-
ślono częstotliwości 
testowania w zakresie 
opakowań)

dwukrotnie w ciągu 
roku dla produktów 
gotowych i opakowań 
(analogicznie dla 
dostawców zatwier-
dzonych przez TESCO 
i produktów siecio-
wych) 

zakres testowania

testowanie 
dwukierunkowe: 
od produktu gotowego 
do surowca i od 
surowca do produktu 
gotowego

testowanie 
dwukierunkowe 
(z uwzględnieniem 
kontroli stosunku ilości 
do wagi)

testowanie dwukierun-
kowe (z uwzględnie-
niem kontroli stosunku 
ilości do wagi), test 
identyfikowalności 
u dostawców (kryte-
rium obowiązkowe)

testowanie dwu-
kierunkowe                 
(z uwzględnieniem 
bilansu masy), rozsze-
rzony zakres dokumen-
tacji

czas reakcji systemu 
w przypadku 
zidentyfikowania 
zagrożenia

nie określono czasu 
w jakim przedsiębiorca 
powinien zakończyć 
pełen test identyfiko-
walności

pełne prześledzenie 
produktu powinno być 
możliwe w czasie 4 
godzin

pełne prześledzenie 
produktu powinno być 
możliwe w czasie 4 
godzin

pełne prześledzenie 
produktu powinno być 
możliwe w czasie 4 
godzin

Źródło: opracowanie własne na podstawie standardu IFS FOOD wersja 6, BRC FOOD wersja 6, wersja 7 oraz standardu produkcji 
żywności Tesco (TFMS) wersja 6.
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gotowych, które z jego użyciem zostały wyprodukowane. 
Identyfikowalność powinna zagwarantować również prze-
prowadzenie tzw. bilansu masy, tj. określenia, czy global-
na masa produktu gotowego jest porównywalna (przy-
najmniej co do rzędu wielkości) z masą użytego surowca. 
Z tych względów wiele przedsiębiorstw inwestuje w kom-
pleksowe systemy wspierające gospodarkę magazynową 
oraz procesy produkcji, których przebieg wymusza reje-
strowanie danych na poszczególnych etapach produkcji. Ich 
implementacja do jednego globalnego systemu zarządzają-
cego procesami, odbywa się najczęściej poprzez identyfika-
cję informacji w postaci kodów kreskowych, przypisanych 
poszczególnym operacjom technologicznym, logistycznym 
oraz produktom.

Funkcjonowanie systemu traceability w przedsiębior-
stwie produkcyjnym, na przykładzie przetwórstwa owoców 
i warzyw, przedstawiono na rysunku 2.

Analiza systemu traceability w produkcji 
żywności na przykładzie przedsiębiorstwa 

przetwórstwa owoców i warzyw

Współczesne systemy traceability w przedsiębiorstwach 
produkujących żywność opierają się najczęściej na typowych 
standardach zarządzania jakością, stanowiąc ich składową. 
Przedsiębiorca, zależnie od tego jakiego standardu oczeku-
ją jego odbiorcy, wdraża często kilka norm, tak projektując 
dokumentację oraz procedury systemowe, by zachować ich 
zgodność z najbardziej restrykcyjnymi wytycznymi. 

Efektywny system traceability powinien umożliwiać 
przeprowadzenie pełnej identyfikowalności produktu go-
towego, uwzględniając dwukierunkowość łańcucha wery-
fikacji. Obejmuje on zarówno kierunek: od produktu goto-
wego do poszczególnych surowców, które weszły w jego 
skład oraz kierunek: od surowca do wszystkich produktów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Przyjęcie surowca  
oraz ocena jakościowa 

surowca 

• rejestracja dostawy w systemie informatycznym  

• powiązanie par�i surowca z dostawcą oraz dniem dostawy i parametrami 
sensorycznymi surowca  

• oznakowanie par�i surowca wewnętrznym kodem, np. kodem kreskowym 
lub kodem dwuwymiarowym  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Przygotowanie 
 

do wysyłki
 

• Zbiorcze opakowania transportowe opatrzone są etykietami logistycznymi, 
które zawierają kluczowe informacje o produkcie gotowym:  

− numer par�i produkcyjnej  
− załadowanej ilości  
− terminie przydatności do spożycia  

Dystrybucja
 • System komputerowy generuje dane adresowe odbiorców, do których 

produkt trafia bezpośrednio poprzez dostawy flotą własną lub też spedycją 
zleconą

 

Etapy w procesie produkcji Działania związane z zapewnieniem identyfikowalności  

Przyjęcie surowca do 
produkcji

Procesy produkcyjne

Magazynowanie surowca
w dedykowanych chłodniach, 

mroźniach, magazynach 
dodatków suchych i płynnych

• ścisły nadzór nad stanami magazynowymi poprzez ewidencję przyjęć do 
magazynu oraz wydań z magazynu (skanowanie kodów kreskowych 
skanerem przenoszącym dane surowca do systemu komputerowego) 

• kontrola nad prawidłowymi wydaniami z magazynu według zasady FIFO

• operatorzy poszczególnych ogniw procesu produkcji, za pomocą skanerów 
kodów kreskowych, dokonują ewidencji dozowanego według receptur 
surowca i półproduktów według receptury. 

• każda wytwarzana par�a produkcyjna zostaje dookreślona ściśle co do 
składu i par�i użytych składników oraz opakowań

Rysunek 2.  System traceability w przedsiębiorstwie produkcyjnym przetwórstwa owoców i warzyw

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji systemu zarządzania jakością według standardu IFS przykładowego 
przedsiębiorstwa produkcyjnego (case study).
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W przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym anali-
zowano składowe systemu traceability, surowcem podsta-
wowym do produkcji były owoce i warzywa nabywane od 
producentów rolnych oraz grup producenckich, a także róż-
nego rodzaju dodatki do żywności — komponenty suche, 
płynne, półpłynne, mrożonki oraz opakowania. W procesie 
przetwarzania wyróżniono etap przyjęcia surowca i skiero-
wania go do magazynowania, etapy wydań do produkcji, 
etapy produkcji, konfekcji wyrobu gotowego oraz finalny 
etap dystrybucji do odbiorcy końcowego. Na każdym z tych 
etapów identyfikowano istotne z punktu widzenia trace-
ability działania, których prawidłowe wykonanie umożli-
wia uzyskanie kompletnej informacji o „ścieżce” produktu 
i analizowanie informacji w dowolnym kierunku, w ciągu 
łańcucha produkcji (surowiec — opakowanie — produkt, 
produkt — opakowanie — surowiec).

Informacje pozyskiwane na każdym z etapów przepły-
wu i rejestrowania danych tworzą ścieżkę identyfikacji dla 
każdej partii produkcyjnej wyrobu gotowego (zob.: rysu-
nek 2). Testowanie oraz wykorzystanie systemu traceabili-
ty polegać będzie na prześledzeniu tej ścieżki i weryfikacji 
jej poprawności w obydwu kierunkach: od produktu goto-
wego do surowca (etykieta produktu gotowego wyznacza 
surowce, które będą przedmiotem poszukiwania) oraz od 
surowca do produktu gotowego (dokumentacja i dane pro-
dukcyjne wyznaczą ścieżkę i partie produktów gotowych, 
do których zużyto analizowaną partię surowca). Zgodnie 
z wytycznymi standardów, system podlega przeglądom 
i sprawdzeniu z zadaną częstotliwością.

Praktyczną korzyścią wdrożenia takiego systemu — 
oprócz pełnej identyfikowalności — jest udokumentowana 
kontrola procesów produkcyjnych, co ma podstawowe zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa produkcji. Zapisy, 
cyfrowe oraz prowadzone w sposób tradycyjny, umożliwia-
ją stały nadzór nad utrzymaniem receptury i zapewnieniem 
powtarzalności produktu, a także stanowią punkt wyjścia 
do analizy, w przypadku zakwestionowania produktu przez 
służby sanitarne czy też reklamacji ze strony klienta.

Wysoka transparentność systemu, wspartego narzę-
dziami informatycznymi, wpływa istotnie na jakość czyn-
ności międzyoperacyjnych. Usprawnia proces komunikacji 
między działami produkcyjnymi, magazynem i sprzedażą, 
skracając czas przepływu informacji pomiędzy nimi, obni-
żając pracochłonność, koszty i podnosząc efektywność eko-
nomiczną systemu w wymiarze całego przedsiębiorstwa.

Efektywność ekonomiczna funkcjonowania 
systemów traceability

Autorzy Traceability in the U.S. Food Supply: Economic 
Theory and Industry Studies uważają, że zaprojektowanie 
i wdrożenie idealnego, w pełni kompletnego systemu tra-
ceability, nie jest możliwe. Tezę tę sformułowano, przywo-
łując przykład hipotetycznego systemu, zaprojektowanego 
do identyfikowalności produktów mięsnych (wołowina), 
których oznakowanie systemem kodów kreskowych umożli-
wia konsumentom uzyskanie informacji o źródle pochodze-
nia wszystkich składników wchodzących w skład produk-
tu (data i miejsce urodzin krów, pochodzenie i rodowód, 
szczepienia, miejsca wypasu, rodzaj karmy). 

Mimo tak szerokiego spektrum danych nie jest możliwe, 
by system śledzenia umożliwiał dostęp do informacji, doty-
czących między innymi nadzoru nad szkodnikami w pomiesz-
czeniach, w których przechowywana jest karma dla zwierząt, 
a których obecność może stać się źródłem zagrożenia mikro-
biologicznego i w konsekwencji skażenia produktu finalnego. 

Zdefiniowano iż efektywny system traceability, powinien 
odpowiadać założonym celom oraz odznaczać się cechami:

1. Szerokością (ang. breadth) – określającą ilość in-
formacji, jaka powinna być dokumentowana przez 
system, zestaw cech charakterystycznych, które sys-
tem ma dokumentować;

2. Głębokością (ang. depth) – określającą, jak daleko 
wstecz lub do przodu system ma umożliwiać śle-
dzenie produktu;

3. Precyzją, dokładnością (ang. precision) – określają-
cą pewność, z jaką system śledzenia umożliwi wska-
zanie konkretnej drogi lub cechy produktu (Golan 
i inni 2004: 3). 

Precyzja systemu zależy od przyjętej jednostki śledze-
nia (stado krów, pojedyncza krowa) oraz akceptowalnego 
poziomu błędu (im ten poziom jest wyższy, tym precyzja 
systemu jest mniejsza). 

Kryteria efektywności znajdują swoje odzwierciedlenie 
w każdym z analizowanych standardów produkcji żywno-
ści. Analiza porównawcza założeń systemów i ich ewolucji 
wskazuje na tendencję do koncentrowania się standardów 
na doskonaleniu głębokości systemu. Odzwierciedleniem tej 
tendencji jest ewolucja systemu BRC, który rozszerza odpo-
wiedzialność za sprawny system identyfikowalności na etapy 
poprzedzające przyjęcie surowców do produkcji, zaś procesy 
autoryzacji (zatwierdzania) dostawców wiąże ściśle z warun-
kiem weryfikacji systemu identyfikowalności dostawcy. Wy-
daje się, że analogiczny kierunek rozwoju zostanie przyjęty 
również przez standard IFS. 
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1. Wsparcie (i narzędzie) procesu zarządzania łańcu-
chem dostaw – skuteczność systemu traceability 
wpływa na budowanie przewag konkurencyjnych 
przedsiębiorstwa (nowe kontrakty i potencjalny 
wzrost dostaw dla międzynarodowych sieci detalicz-
nych, nawet tych, które posiadają własne wymaga-
nia i systemy traceability, a warunkiem realizacji do-
staw jest wdrożenie modelu wskazanego przez sieć);

2. Wsparcie procesu kontroli i bezpieczeństwa żywno-
ści – nadzór nad poszczególnymi procesami realizo-
wanymi wewnątrz przedsiębiorstwa (tj. pełnej drogi 
od surowca do produktu gotowego) pozwala groma-
dzić informacje o ich jakości oraz samych procesach, 
ograniczając ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego 
(np. składnikami alergennymi), bądź dopuszczenia 
do dystrybucji produktu niezgodnego z wymagania-
mi jakościowymi;

3. Wsparcie (i narzędzie) różnicowania i segmentacji 
oferty przedsiębiorstwa dla różnych grup konsumen-
tów – śledzenie produktu i publikacja danych umoż-
liwiających analizę procesu (łańcucha produkcji) sta-
nowi wartość dodaną, przekraczającą „nieświadomą” 
konsumpcję produktu o nieznanym, nieudokumento-
wanym pochodzeniu (por.: Golan i inni 2004: 3-4).

 Analizę aspektów głębokości systemu identyfikowal-
ności, wraz z jego oceną punktową, z wykorzystaniem skali 
ocen zero-jeden przedstawiono w tabeli 2. Wartość „zero” 
odpowiada sytuacji, w której wskazany zakres nie znajduje 
ścisłego odzwierciedlenia w analizowanym standardzie ja-
kości lub nie jest on formułowany wprost. Z kolei wartość 
„jeden” odpowiada sytuacji, w której wskazany w standar-
dzie zakres odzwierciedla zarówno identyfikowalność, jak 
również wymagania w innych obszarach systemu.

W efekcie analizy porównawczej stwierdzono, że naj-
wyższe wymagania w zakresie głębokości systemu zawiera 
najwyższa (najmłodsza) badana edycja standardu BRC. Na-
stępnie plasują się obowiązujące edycje standardu produk-
cji żywności TESCO oraz standard IFS, których wymagania 
oceniono na zbliżonym poziomie. Warto zauważyć jednak, 
że w przypadku doboru do analizy wyłącznie standardów 
IFS 6, BRC 6 oraz TFMS 6, najbardziej wymagającym zesta-
wem wymagań dla producentów żywności pozostaje ostat-
ni z wymienionych systemów.

Zestawiając wyniki badań własnych z obserwacjami 
sformułowanymi w Traceability in the U.S. Food Supply: 
Economic Theory and Industry Studies, można wskazać 
następujące korzyści z wdrożenia systemów traceability 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych:

Tabela 2. Ocena narzędzi identyfikacji dostawcy systemów traceability w standardach zarządzania jakością produkcji żywnościowej

Głębokość systemu traceability
IFS FOOD 
wydanie 6

(od 01.07.2012 r.)

BRC FOOD 
wydanie 6

(od 01.01.2012 r.)

BRC FOOD 
wydanie 7

(od 01.07.2015 r.)

Standard produkcji 
żywności TESCO 
(TFMS) wersja 6

Specyfikacje surowców i dodatków 1 1 1 1

Specyfikacje opakowań wraz z niezbędnymi badaniami 
i deklaracjami zgodności 1 1 1 1

Kwalifikacja dostawców 1 1 1 1

Ocena ryzyka związanego z dostawcami 1 1 1 1

Harmonogram auditów dostawców 1 1 1 1

Kwestionariusze samooceny dla dostawców 
niskiego ryzyka 0 0 1 1

Pełne testy identyfikowalności dla dostawców 
niskiego ryzyka 0 0 1 0

Audity dostawców wysokiego ryzyka 1 1 1 1

Pełne testy identyfikowalności dla dostawców 
wysokiego ryzyka 0 0 1 0

Analiza autentyczności dostaw i celowej podmiany 
(zafałszowania) surowca 0 0 1 0

Pełna informacja o kierunkach i warunkach dystrybucji 
i dostawy do klienta 1 1 1 1

OCENA ŁĄCZNA 7 7 11 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie standardu IFS FOOD wersja 6, BRC FOOD wersja 6 i wersja 7 oraz standardu produkcji 
żywności Tesco wersja 6.
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należy uznać je za wystarczające, posiadające odpowiednie 
cechy dobrego systemu (szerokość, głębokość, precyzja). 
Ponadto zidentyfikowano, że rynek sieci detalicznych stawia 
producentom wymagania wyższe, wykraczające poza zalece-
nia norm IFS oraz BRC. Wdrażanie systemów rozszerzonych 
winno być jednak uzasadnione ekonomicznie, stanowiąc dla 
przedsiębiorców przynajmniej potencjalne możliwości uzy-
skania wymiernych przewag konkurencyjnych. Perspektywy 
przyszłych korzyści nie mogą jednak zwolnić producentów 
ze stałej ewaluacji, weryfikacji i optymalizacji stosowanych 
rozwiązań traceability oraz monitorowania kosztów ich funk-
cjonowania. Niekontrolowane rozszerzanie systemu może 
bowiem generować koszty, których wymiar będzie nieade-
kwatny do potencjalnych korzyści.

Systemy identyfikowalności, wpisane w zakres nowo-
czesnych standardów zarządzania jakością produkcji żyw-
ności, stanowią jedną z podstawowych składowych tych 
systemów. Równocześnie pozostają wymogiem prawnym, 
wynikającym z uwarunkowań instytucjonalnych i regulacji 
prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. W tym kontekście 
monitoring i badanie efektywności ekonomicznej systemów 
traceability wydaje się koniecznością, z punktu widzenia 
analizy ryzyka, wpływu na wynik i wartość przedsiębior-
stwa, jako ważne kryterium mikroekonomiczne. Niezależnie 
od rachunku kosztów, skuteczny system traceability staje 
się również istotnym kryterium konkurencyjności przedsię-
biorstwa, decydując, a niekiedy przesądzając, poprzez czyn-
nik wiarygodności rynkowej, o jego pozycji konkurencyjnej. 
W szczególności kryterium to dotyczy sektora żywnościo-
wego, wrażliwego na wszelkie czynniki składające się na 
jakość produkowanej żywności. Efektywne ekonomicznie 
systemy traceability, służące budowaniu transparentnego 
pomostu informacyjnego pomiędzy producentem a kon-
sumentami, mogą przyczynić się do budowania wizerunku 
i wiarygodności polskich producentów żywności.
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Stały rozwój systemów traceability stanowi dla przed-
siębiorców inwestycję (niekiedy permanentną), której kosz-
ty obejmują między innymi:

• projekt i wykonanie precyzyjnego systemu monitoro-
wania oraz gromadzenia danych, który winien spro-
stać wymaganiom bilansowania masy oraz odtwarza-
nia ścieżek produktu w dowolnym czasie i dowolnym 
kierunku;

• utrzymanie i rozwój systemu, zwłaszcza w sytuacji 
zróżnicowania portfela produktów (dla każdego pro-
duktu, a przynajmniej dla grup produktów o określo-
nym stopniu podobieństwa, system może wymagać 
śledzenia odmiennych parametrów i cech produktów 
gotowych, co niekiedy skutkuje koniecznością budo-
wy nowych, odrębnych, dedykowanych podsyste-
mów). 

 Złożoności i różnorodności procesów technologicz-
nych mogą dodatkowo towarzyszyć inne zjawiska, znie-
kształcające transparentność systemu, a niekiedy przesą-
dzające o nierentowności dalszej inwestycji (rozbudowy 
systemu). Należą do nich między innymi:

• zbyt duże nakłady (jakie dla prawidłowego działania 
traceability trzeba ponieść) w stosunku do popytu 
na produkt. Nakłady mogą przewyższać materialne 
korzyści z wdrożenia rozwiązań dedykowanych no-
wym produktom;

• zbyt duże koszty ścisłego nadzoru nad partiami su-
rowców, produktów (kompletność systemu wymaga 
monitorowania każdej partii surowca);

• zbyt duży zakres informacji. Im bardziej skompliko-
wany łańcuch technologiczny i logistyczny, tym wię-
cej informacji system gromadzi „po drodze” (por.: 
Golan i inni 2004: 8-9).

Relatywnie duży zakres czynników ryzyka, identyfiko-
wanych w zakresie relacji kosztów inwestycji do poten-
cjalnych korzyści, może okazać się, szczególnie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, istotną barierą rozwoju zinte-
growanych systemów zarządzania, w tym systemu trace-
ability, a w konsekwencji przesądzać o ich ekonomicznej 
efektywności.

Podsumowanie

Badanie uwarunkowań i efektywności modeli traceabi-
lity, wyznaczanych przez wymagania standardów IFS oraz 
BRC, a stosowanych przez badanych producentów żywności, 
pozwala na pozytywną ocenę tych systemów w warunkach 
polskich. W świetle wymagań prawnych i instytucjonalnych 
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analizę rynku drzewnego zrealizowano na przykładzie 
rynku pierwotnego w sektorze leśno-drzewnym w Polsce. 
Stanowi go rynek surowca drzewnego, czyli drewna okrą-
głego. Przyjęto założenie, że zjawiska zidentyfikowane na 
drzewnym rynku pierwotnym w istotny sposób wpływają 
na funkcjonowanie branży drzewnej, kształtując konkuren-
cyjność sektora i uczestniczących w nim podmiotów. 

Zakresem czasowym badań, w odniesieniu do ana-
lizy strukturalnej rynku, objęto zasadniczo lata 2009-
2014. Artykuł poszerzono o ujęcie retrospektywne, stąd 
odwołania do wybranych lat wcześniejszych i okresów 
historycznych. Źródłem materiału empirycznego sta-
ły się przede wszystkim dane wtórne, dotyczące sekto-
ra leśno-drzewnego do roku 2014 włącznie. W analizie 
wykorzystano: statystyczne bazy danych oraz opraco-
wania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD), Światowej Organizacji Handlu (WTO), Urzędu 
Statystycznego Wspólnoty Europejskiej (EUROSTAT), 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 

Wstęp

Rynek branżowy, który dla celów badawczych powinien 
być możliwie ściśle wyodrębniony, kreowany jest przez ogół 
relacji i interakcji zachodzących pomiędzy podmiotami, 
tworzącymi branżę. W tym kontekście rynek drzewny moż-
na nazwać rynkiem szczególnym. Tworzą go dwa komple-
mentarne sektory gospodarki: leśnictwo i drzewnictwo. Ich 
wzajemne relacje kształtowane są zarówno przez mecha-
nizm rynkowy, jak również uwarunkowania instytucjonalne, 
pozostające w związku z wywodzącym się z nauk leśnych 
paradygmatem zrównoważonego rozwoju. 

Analiza procesów zachodzących w sektorze leśno-
-drzewnym, oparta na refleksji teoretycznej w obszarze 
nauk ekonomicznych, a zarazem ukierunkowana na potrze-
by polityki gospodarczej i praktyki, stała się przedmiotem 
zainteresowania Autorów. Poszukiwano w niej odpowiedzi 
na pytanie, jakie czynniki determinują funkcjonowanie 
rynku drzewnego w Polsce. W zakresie przedmiotowym, 

Leszek Wanat, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Sylwia Klus, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Sytuacja konkurencyjna branży
i mezoekonomiczne aspekty polityki
sektorowej państwa na przykładzie
rynku drzewnego w Polsce

The Competitive Situation and Mesoeconomic Aspects 
of Industrial Policy based on Example of the Wood Market in Poland

The forest- and wood-based industry belongs to special sec-
tors of the economy. Problems of the economic, environmental 
and industrial nature coexist within its boundaries. This article 
discusses the institutional aspects of the competitiveness of the 
forest- and wood-based sector in Poland. Competitiveness of the 
wood market is determined by a strong conflict between the pro-
duction, recreational and protective functions of forests. It seems 
that identification of non-price factors of competitiveness turns 
out to be particularly important in the Polish wood-based industry, 
shaped by the monopolistic wood produce market. 

Keywords: wood market, forest and wood-based sector, Poland, 
industrial policy, mesoeconomics.

Rynek branżowy kreowany jest przez ogół relacji i interakcji zacho-
dzących pomiędzy podmiotami, które branżę stanowią. W niniej-
szym artykule, przyjmując za punkt odniesienia perspektywę nauk 
ekonomicznych, podjęto badania nad instytucjonalnymi aspekta-
mi konkurencyjności branży leśno-drzewnej, stanowiącej ważny 
segment i rynek polskiej gospodarki. Zweryfikowano hipotezę, 
w której założono, że rynek drzewny w Polsce, a w szczególno-
ści rynek pierwotny surowca drzewnego, jest relatywnie bardziej 
zdeterminowany przez czynniki instytucjonalne, niż przez czynniki 
rynkowe.

Słowa kluczowe: rynek drzewny, sektor leśno-drzewny, Polska, 
polityka branżowa, mezoekonomia.
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i Rolnictwa (FAO), Europejskiej Komisji Gospodarczej (ang. 
United Nations Economic Commission for Europe, UNECE), 
światowych instytucji certyfikujących gospodarkę leśną FSC 
(ang. Forest Stewardship Council) i PEFC (ang. Programme 
for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oraz 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP). Dane do-
tyczące gospodarki drewnem i surowca drzewnego przed-
stawiono zgodnie z klasyfikacją jakościowo-wymiarową, 
określoną w Polskich Normach oraz w Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 (Dz. U. z 2008 r. nr 207, 
poz. 1293 ze zm.). 

W artykule poddano weryfikacji hipotezę, w której za-
łożono, że rynek drzewny w Polsce, a w szczególności ry-
nek pierwotny surowca drzewnego, jest relatywnie bardziej 
zdeterminowany przez czynniki instytucjonalne, niż przez 
czynniki rynkowe. Weryfikację hipotezy przeprowadzono na 
podstawie analizy uwarunkowań instytucjonalnych, aktów 
prawnych, regulacji branżowych odnoszących się do rynku 
pierwotnego surowca drzewnego w Polsce oraz analizy de-
skryptywnej.

Rynek drzewny jako mezosystem gospodarczy1

W badaniach rynku drzewnego tradycyjne ujęcie eko-
nomii spotyka się z podejściem integralnym2. Sektor leśno-
-drzewny stanowi bowiem istotną część gospodarki o cha-
rakterze naturalnym, a jego analiza nawiązuje w znacznym 
stopniu do dorobku nauk leśnych, zwłaszcza ekonomiki 
drzewnictwa. Podjęcie w tym kontekście próby wyjaśnia-
nia zjawisk i tendencji konkurencyjnych występujących 
w branży drzewnej, jest interesującym, a zarazem trudnym 
wyzwaniem. 

Potrzebę badań uzasadniają w szczególności: 
• znaczenie branży drzewnej dla polskiej gospodarki 

(udział w PKB, tworzenie miejsc pracy, stymulacja 
rozwoju regionalnego i branż pokrewnych);

• popularność drewna jako surowca sozologicznego — 
naturalnego, odnawialnego, ekologicznego, „przyja-
znego” człowiekowi;

• rozwój badań branży drzewnej na gruncie nauk eko-
nomicznych (w dotychczasowym dorobku domino-
wały potrzeby praktyki gospodarczej);

1  Branżę i rynek branżowy identyfikuje się na relatywnie nowym poziomie 
analizy ekonomicznej, określając ten poziom terminem: mezosystem 
gospodarczy (Jankowska 2002: 233-243).    
2 Do koncepcji ekonomii integralnej nawiązuje pogląd uzasadniający 
stosowanie w badaniach ekonomicznych tzw. „ekologii ekonomicznej”. 
Pozostaje on w związku z zasadą czwartą Deklaracji z Rio o  środowisku 
i rozwoju, która stwierdza, że „ochrona środowiska powinna stanowić [in-
tegralną], nierozłączną część procesu rozwoju” (Deklaracja… 1992). 

• rozwój interdyscyplinarnych badań branży, których 
wyniki winny być uwzględniane w zakresie polityk 
sektorowych państwa.

Rynek drzewny wyróżniają cechy charakterystyczne dla 
sektora leśno-drzewnego. Przedmiotem obrotu na rynku 
drzewnym jest bowiem drewno okrągłe pozyskiwane w le-
sie oraz pochodne jego przerobu: materiały, półfabrykaty 
i wyroby z drewna. Segmenty rynku drzewnego tworzą 
więc sortymenty drewna okrągłego w różnej postaci oraz 
jego pochodne, bez względu na stopień i technologię prze-
tworzenia. W gospodarce obserwuje się zjawisko rozsze-
rzania się asortymentu produkcji w miarę oddalania się 
od początku łańcucha (ciągu) produkcyjnego, co skutkuje 
dominacją w strukturze produkcji wyrobów znajdujących 
się na końcu łańcucha (Begg i inni 2007). Jednym z filarów 
polskiego eksportu jest meblarstwo, które równocześnie 
stymuluje rozwój branż pokrewnych, wytwarzających wy-
roby drzewne. Nie oznacza to jednak, że drewno o niższym 
stopniu przetworzenia traci na znaczeniu. Przeciwnie, suro-
wiec drzewny coraz częściej bywa kreatorem nowych ryn-
ków, między innymi w budownictwie i meblarstwie.

W dorobku teoretycznym ekonomii branży, zagadnie-
nia dotyczące rynku drzewnego podejmowano relatywnie 
rzadko. Niekiedy poszczególne aspekty badań traktowano 
specyficznie, co wynika zapewne z odrębnego funkcjono-
wania dwóch subdyscyplin ekonomii branży: ekonomiki le-
śnictwa i ekonomiki drzewnictwa. Jest to sytuacja niezrozu-
miała. W ostatnich latach można zaobserwować powrót do 
badań zintegrowanych (interdyscyplinarnych), gdyż zagad-
nienia leśnictwa i drzewnictwa coraz mocniej łączy interes 
gospodarczy, badany przez nauki ekonomiczne. 

W analizie zjawisk zachodzących na rynku drzewnym 
ważną rolę pełnią również badania retrospektywne, uwzględ-
niające odniesienia do doświadczeń historii polityki gospo-
darczej. Zastosowali je m.in. Broda (1965, 1981, 2000, 2007), 
Więcko (1979), Pachelska (2013), Janicki (2014), Ilski (2014a, 
2014b). Na gruncie nauk ekonomicznych, z coraz większym 
powodzeniem, stosowane jest podejście deskryptywne3 (Kaja 
2008, 2009, 2014). Źródłem zmian jest przekonanie, iż rzetelne 
objaśnienie współczesnej rzeczywistości gospodarczej, zdeter-
minowanej zwykle przez uwarunkowania historyczne, byłoby 
trudne bez wiedzy o dokonaniach przeszłości4. 

3 Podejście deskryptywne charakteryzuje wszechstronne, wielopłaszczy-
znowe badanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej, opierające się 
na obiektywnym i możliwie pełnym ujęciu badanych zjawisk (Kaja 2009). 
Gdy koncentracja uwagi na zmiennych czysto ekonomicznych okazuje się 
niewystarczająca, wyjaśnienie aspektów konkurencyjności rynku branżo-
wego wymaga uwzględnienia czynników interdyscyplinarnych (z obszaru 
nauk przyrodniczych, technicznych, prawnych, socjologicznych, historycz-
nych, kulturoznawczych itd.).
4 Za przełomowy punkt w historii gospodarczych relacji łączących człowie-
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Odmienne, produktowe podejście w badaniach rynku 
drzewnego (odnoszące się do produktów finalnych bazu-
jących na drewnie), reprezentują Thoroe (1991), Ollman 
(1994) i Schwarzbauer (1998). Rozbieżność ujęć wynika za-
pewne z braku unifikacji w zakresie systematyki wyrobów 
drzewnych (Kroth, Bartelheimer 1993; Ratajczak 2001). 

W okresie gospodarki centralnie zarządzanej pojęcie 
rynku drzewnego występowało w literaturze incydental-
nie, w ramach ekonomiki drzewnictwa (Molenda 1965; 
Fabiszewski 1977; Jakubowski i inni 1977), zwykle w ujęciu 
podażowym (Mencel 1985). Badano rynek drzewny na tle 
koncepcji potoku drewna (Chudobiecki 1985), jako proces 
transakcyjny (Goliwąs 1994) albo ogół stosunków wymien-
nych (Zając 1999). 

Równie rzadko zagadnienie rynku drzewnego gościło 
na gruncie nauk leśnych (Więcko 1979; Broda 2000, 2007). 
Szerszą perspektywę badawczą dla rynku drzewnego 
uwzględniają prace Adamowicza (2012) i Ratajczak (2001, 
2013). Jednakże precyzyjne wyznaczenie zbioru, który od-
nosiłby definicję rynku drzewnego do wszystkich możliwych 
aspektów analizy łącznie, formułując je w postaci jedno-
znacznego terminu, wydaje się przedsięwzięciem trudnym. 
Próba ujęcia w określonej przestrzeni topologicznej wszyst-
kich potencjalnych nabywców drewna lub wyrobów drzew-
nych, pozostawia bowiem projektowany zbiór otwartym, 
trwale „nieskończonym”. 

W niniejszym artykule przyjęto za punkt odniesie-
nia perspektywę rynku drzewnego, stanowiącego ogół 
relacji i interakcji uczestników rynku, ukierunkowa-
nych na realizację transakcji (Kroth, Bartelheimer 1993; 
Schwarzbauer 2012; Bergen, Löwenstein, Olschewski 
2013). Wyodrębniono rynki drzewne cząstkowe: pier-
wotny i wtórny, ukierunkowując badania na analizę rynku 
pierwotnego. Jako podstawę metodyczną zastosowano 
zagregowane podejście: systemowe i całościowe w ekono-
mii branży. Odniesiono się do pojęcia systemu rynkowego, 
którego elementami są obiekty materialne i informacyj-
ne, towarzyszące procesom wymiany (Nasiłowski 2010). 
Nawiązano zarazem do koncepcji rynku, opartej na zasadzie 
homogeniczności produktów7 Marshalla (1972). 

Aspekty rynkowe uwzględniane są również w scenariu-
szach rozwoju badań naukowych w drzewnictwie. Wśród 
priorytetów badawczych wymienia się „długofalowe stra-
tegie rozwoju sektora drzewnego oparte na nowoczesnych 
metodach badawczych”, a ponadto, wciąż deficytowe, 
badania „międzynarodowej konkurencyjności branż i pro-
7 Zgodnie z zasadą homogeniczności, branże stanowią podmioty, które 
wytwarzają produkty o takich samych charakterystykach technicznych. 
W badaniach rynku drewna okrągłego założono nie tyle homogeniczność 
produktów (technologii produkcji), ale homogeniczność surowca, tu: 
drewna naturalnego.

Doświadczenia polskie w odniesieniu do badań ryn-
ku drewna i wyrobów drzewnych są ściśle związane 
z historią gospodarczą Polski. Niemal wiek temu Pączewski 
(1924) zauważył brak „poważnych prac monograficz-
nych” poświęconych branży leśno-drzewnej, a stan ten 
nie uległ nadzwyczajnym zmianom. Deficyt umniejszają 
monografie wydane w XXI wieku (Ratajczak 2001, 2013; 
Strykowski 2009; Grzywacz 2009; Adamowicz 2012) oraz 
prace publikowane w krajowych periodykach naukowych 
(Drewno, Intercathedra, Sylwan), a także w czasopismach 
branżowych (Przemysł Drzewny, Rynek Drzewny, Przegląd 
Leśniczy). 

Wydaje się, że za początek nowoczesnej nauki o ryn-
ku drzewnym uznać można publikację artykułu Augusta 
Cieszkowskiego (1842) Organizacja handlu drzewem i prze-
mysłu leśnego. Badania polskiego rynku drzewnego czer-
pią przede wszystkim z dorobku dwóch okresów. Pierwszy, 
rozpoczyna się w roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości5, a przerywa go wybuch II wojny światowej 
(Pączewski 1924; Rivoli 1926). Drugi okres, którego począ-
tek wyznacza rok 1989, trwa nadal (Strykowski 2009; Zając 
2011; Adamowicz 2012; Ratajczak 2013; Lis 2014). 

Dyskusja nad określeniem terminu rynek drzewny 
pozostaje, jak dotąd, nierozstrzygnięta. Jedna z pierw-
szych definicji, sformułowana na gruncie nauk leśnych 
w Holzmarktlehre6, utożsamia rynek drzewny z rynkiem 
surowca drzewnego (Mantel 1973). Nawiązuje ona do 
podejścia surowcowego, które na rynku drzewnym uzna-
je priorytet surowca drzewnego – drewna naturalnego 
powstającego w lesie, a następnie materiałów drzewnych 
(będących efektem pierwiastkowego przerobu drewna). 

ka i las uznaje się moment, w którym tenże las (jako miejsce egzystencji 
oraz tzw. dobro wolne) przekształcono w czyjąś własność (źródło docho-
dów). Wartość lasu (w tym produktów leśnych) stała się w tym ujęciu 
kategorią mieszaną, zyskując obok wartości użytkowej, także wartość 
majątkową i wymienną. Badaniom retrospektywnym gospodarki leśnej 
i rynku drzewnego towarzyszy ważne spostrzeżenie, przywołane przez 
Janickiego (2014): „Wraz ze ścięciem pierwszego drzewa rozpoczęła się 
kultura, ścięcie ostatniego będzie jej końcem”.
5 Prawdopodobnie pierwszą, dostępną w polskiej literaturze próbę 
sformułowania pojęcia zdolności konkurencyjnej branży drzewnej, ty-
powania jej determinant i wyznaczania miar, zawiera publikacja Leona 
Pączewskiego Lasy. Przemysł i handel drzewny w Polsce (1924: 55, 59 
i nast.). W badaniach nad zdolnością konkurencyjną przemysłu drzew-
nego nawiązano m.in. do prac Endresa (1913) i Sokołowskiego (1920). 
Wskazania dla branżowej polityki gospodarczej leśnictwa i przemysłu 
drzewnego zawiera publikacja Józefa Rivolego (1926: 157-162), będąca 
pierwszym polskim opracowaniem z zakresu subdyscypliny nauk leśnych, 
nazwanej „geografią leśnictwa”.
6 Prekursorem dyscypliny naukowej, zwanej Holzmarktlehre, badającej 
rynek drzewny w ujęciu integralnym (na gruncie łączącym leśnictwo, 
gospodarkę drewnem, ochronę środowiska naturalnego i nauki ekono-
miczne) był niemiecki profesor leśnictwa Kurt Mantel. Określił on ramy 
subdyscypliny naukowej, nazwanej nauką o rynku drzewnym, która, 
uprzednio marginalizowana, znajduje obecnie uznanie w perspektywie 
paradygmatów zrównoważonego rozwoju i ekonomii integralnej (Mantel 
1973; Wanat 2009).
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Rynek drewna okrągłego w Polsce opiera się przede 
wszystkim na regulacjach legislacyjnych, których ramy 
stanowią: ustawa o lasach, jej akty wykonawcze, Statut 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
a ponadto zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, dotyczące zasad sprzedaży drewna 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 
Celem analizy tych uwarunkowań była identyfikacja cech 
rynku drewna okrągłego w Polsce.

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjono-
wanie sektora leśno-drzewnego z perspektywy leśnictwa jest 
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (http://isap.
sejm.gov.pl 2016). Ustawa określa między innymi zagadnie-
nia obrotu drewnem oraz finansowania gospodarki leśnej 
w Lasach Państwowych. Lasami, które stanowią własność 
Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe (PGL LP), nadzorowane przez ministra wła-
ściwego do spraw środowiska. Gospodarkę leśną prowadzi 
się, zgodnie z art. 18 Ustawy o lasach, według planu urzą-
dzenia lasu (lub planu uproszczonego), uwzględniając cele 
gospodarki leśnej, w tym cel produkcyjny. Produkcja drew-
na ma fundamentalne znaczenie dla finansowania gospo-
darki leśnej. Tymczasem to cele pozaprodukcyjne uzyskały 
ustawowo rolę priorytetową, choć, jak mówi art. 50 ustawy 
o lasach „Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie 
samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności 
z własnych przychodów”. Trudno obecnie wyobrazić sobie 
inne źródło finansowania gospodarki leśnej, niż przycho-
dy ze sprzedaży drewna, zwłaszcza w kontekście wprowa-
dzonego w roku 2014 faktycznego opodatkowania Lasów 
Państwowych na rzecz Skarbu Państwa9.

Wraz z uchwaleniem nowej ustawy o lasach zmienio-
no status jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
pozbawiając je osobowości prawnej, co wydaje się decyzją 
błędną. Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych mimo, 
iż przestały być przedsiębiorstwami, zostały zmuszone do 
zapewnienia stabilnego finansowania gospodarki leśnej. 
Wspomniany brak osobowości prawnej ogranicza wpływ 
jednostek Lasów Państwowych na tzw. „wtórny rynek 
drewna”, czyli „tworzenie się struktury hurtowej i pośred-
nictwa handlowego, zwłaszcza w obrocie międzynarodo-
wym oraz reeksport surowca drzewnego”10. 

9 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. 
z 2014 r. nr 0, poz. 222). Zmiana ta wprowadza do ustawy o lasach 
nowy art. 58 a., którego pkt. 1 stanowi, że: „Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych dokonuje wpłaty na rachunek ministra właściwego do 
spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przycho-
dów uzyskanych przez Lasy Państwowe” ze sprzedaży drewna. Przepisy te 
wywierają wpływ na funkcjonowanie rynku drzewnego.
10 Adamowicz (2012: 37) stawia hipotezę o wzroście znaczenia między-
narodowego handlu drewnem okrągłym w Polsce, w perspektywie krót-
kookresowej.

duktów drzewnych” (Ratajczak i inni 2010). W proces ten 
pragnie wpisać się niniejszy artykuł, jako przyczynek do 
teoretycznych, mezoekonomicznych badań branży, a za-
razem pewien utylitarny wkład w tworzenie branżowego 
foresight8 oraz polityki sektorowej państwa w sektorze le-
śno-drzewnym. 

Rynek a uwarunkowania instytucjonalne 
w sektorze leśno-drzewnym

Organizacja gospodarki drewnem w Polsce wynika 
przede wszystkim ze struktury własnościowej lasów, w któ-
rej dominujący udział posiada Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe. Przychody Lasów Państwowych po-
chodzą przede wszystkim ze sprzedaży drewna. Świadczy to 
o dominującej roli rynku drewna okrągłego w finansowa-
niu gospodarki leśnej. Podstawę regulacji obrotu drewnem 
stanowią uwarunkowania instytucjonalne, co w zasadniczy 
sposób wpływa na kształtowanie się struktur rynku drzew-
nego pierwotnego (drewna okrągłego) w Polsce. Struktura 
rynku drzewnego uzależniona jest również od stopniowej 
ewolucji tradycyjnego — jednofunkcyjnego gospodarstwa 
leśnego, do modelu wielofunkcyjnego. Wynika to z założeń 
strategicznych polityki leśnej państwa, w którym rok 2020 
określono jako „termin graniczny przekształcenia leśnic-
twa surowcowego w wielofunkcyjne”, realizującego obok 
funkcji gospodarczych również cele ekologiczne, społeczne, 
kulturowe i inne (Polityka Leśna Państwa... 1997). 

Analiza retrospektywna, oparta na dotychczasowym 
stanie wiedzy (Pączewski 1924; Schwarzbauer 1998; Zając 
1999; Adamowicz 2012; Ratajczak 2013; Lis 2014), pozwala 
na wyodrębnienie (Wanat 2015) następujących grup czyn-
ników wpływających na kształtowanie się struktury rynku 
drzewnego:

• instytucjonalne (polityczno-prawne);
• ogólne ekonomiczno-techniczne;
• branżowe ekonomiczno-techniczne;
• behawioralne (społeczno-demograficzne). 

Czynniki powodujące zmiany strukturalne wskazywane 
są przez niektórych Autorów jako potencjalne determinan-
ty konkurencyjności branży (Grzywacz 2009; Szymanowski 
2010; Zając 2011; Łuczak, Paschalis-Jakubowicz 2013). 

8 Pojęciem foresight (z ang. przewidywanie) określa się najczęściej meto-
dę lub podejście badawcze w nauce, stosowane do formułowania śred-
nio lub długookresowej wizji rozwojowej. Ideą podejścia foresight jest coś 
więcej, niż tradycyjne prognozowanie, opierające się zwykle na ekstra-
polacji trendów. Foresight próbuje uwzględniać nieciągłości, starając się 
identyfikować przyszłe zagrożenia i szanse, wywodząc z nich następnie 
naukowe rekomendacje (Ratajczak i inni 2010).
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pią oferty wyższe. Drewno, które nie zostanie sprzedane 
w procedurach sprzedaży ofertowej, przeznacza się na 
zwykłe aukcje internetowe, realizowane za pośrednictwem 
systemu „e-drewno”. Jeśli po próbie wystawienia na tych 
aukcjach drewno nie zostanie sprzedane, uruchamiana jest 
procedura negocjacji handlowych. W osobnym trybie, na 
aukcjach i submisjach, realizowana jest sprzedaż cennych 
sztuk drewna. Dodatkowo wyodrębniana jest osobna ilość 
(pula) drewna do sprzedaży detalicznej.

Stopniowa modyfikacja systemu sprzedaży drew-
na jest konsekwencją zaleceń pokontrolnych Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stwierdzono, że Lasy 
Państwowe nadużyły na polskim rynku drzewnym pozycji 
dominującej, poprzez stosowanie systemu sprzedaży drew-
na, preferującego przedsiębiorców posiadających historię 
zakupów. Dla podmiotów tych wydzielono 70% całkowitej 
puli drewna przeznaczonego do sprzedaży12. Konsekwencją 
uregulowań sektorowych stała się instytucjonalna delimita-
cja rynku nabywców drewna. Wynikające z niej ogranicze-
nia stanowią o potencjalnych barierach wejścia na rynek 
i udziale w rynku. W rezultacie rynek pierwotny surowca 
drzewnego w Polsce determinuje orientacja podażowa. 

Zmiany w polityce sprzedaży drewna następują rela-
tywnie wolno, w tym pod wpływem działań antymono-
polowych państwa. Stopień „otwartości” rynku można 
umownie określić ilością (pula) surowca drzewnego, prze-
znaczonego do wolnej sprzedaży w formie przetargów 
nieograniczonych (licytacje), za pośrednictwem aplikacji 
„e-drewno”. Parametr ten uzyskał w roku 2014 wartość 
30%, analogicznie do poziomu z roku 2009. Zmiany w struk-
turze podaży drewna okrągłego, oferowanego przez Lasy 
Państwowe w latach 2009-2014, przedstawiono na wykre-
sie 1. Zauważalna jest trwała tendencja do dominacji oferty 
sprzedaży drewna w ramach przetargów ograniczonych. 

Lasy Państwowe posiadają na rynku drzewnym pozy-
cję dominującą i brak przesłanek do zmian tej sytuacji13. 
Jak dotąd nie znajdują uznania propozycje przestrzennej 
regionalizacji sprzedaży, zsynchronizowanej z kierunkami 
polskiej polityki regionalnej. Polski rynek drewna okrą-

12 17 listopada 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za-
kończył spór sądowy z PGL LP. Orzeczono, że zasady sprzedaży drewna 
stosowane przez Lasy Państwowe miały charakter anty-konkurencyjny.
13 Dotychczasowe analizy systemów sprzedaży drewna przez jednost-
ki lasów, stanowiących własność państwową w wybranych krajach Unii 
Europejskiej potwierdziły, że nie ma w tym zakresie powszechnie akcep-
towalnego, jednolitego modelu. Rozwiązania w tym zakresie są w Europie 
zróżnicowane, a zasady sprzedaży drewna poddane są nadzorowi ze 
strony organów państwa (np. organów ochrony konkurencji). Udziały 
rynkowe podmiotów zarządzających lasami państwowymi są znacząco 
niższe niż w Polsce. Przykładowo wynoszą: 58% w Czechach, okło 50% na 
Łotwie, 35-40% we Francji, 23% w Niemczech (uwzględniając tylko lasy 
federalne). Inna jest również struktura własności lasów. Znaczącą rolę od-
grywają w nich jednostki szczebla lokalnego, a także prywatni właściciele 
lasów (Adamowicz 2012).

Od 18 maja 1994 roku obowiązuje Statut Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe11. Za kluczowy na-
leży uznać zapis §8 ust. 1 pkt. 5 tego dokumentu stanowią-
cy, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (…) zasa-
dy sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe”. Nie oznacza 
to bynajmniej stabilizacji w zakresie regulacji branżowych, 
co potwierdza analiza zarządzeń i decyzji w PGL LP. W 2006 
roku zatwierdzono Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy 
(WLKH). Wprowadzono portal leśno-drzewny (internetowy 
system informatyczny do komunikacji handlowej), system 
„e-drewno” (quasi aukcyjny system internetowej sprze-
daży drewna), a także powołano Komisję Leśno-Drzewną, 
jako organ doradczy. Przyjęto również, że fundamentem 
systemu sprzedaży drewna staną się rokowania interne-
towe. Ustalono, że handel drewnem w Polsce powinien 
uwzględniać zjawisko trwałego deficytu surowca drzew-
nego. Określono „bezpieczną” wielkość podaży drewna na 
poziomie 30-31 mln m3 rocznie, a z drugiej strony oszaco-
wano potencjalny popyt na poziomie 33-36 mln m3. Zasady 
sprzedaży drewna oparto na dokumentach Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, który wydaje zarządze-
nia i decyzje (Zarządzenie nr 71… 2013; Decyzja nr 80... 
2013; Zarządzenie nr 72… 2013; Zarządzenie nr 74… 2013). 

System procedur sprzedaży drewna okrągłego w Polsce 
obejmuje: 

• sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-
D), uwzględniającą wielkości zakupu drewna w po-
przednich latach (tzw. historia zakupów);

• sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-
D), przeznaczoną dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje;

• systemowe aukcje internetowe na platformie aplika-
cji „e-drewno”;

• pozostałe aukcje internetowe na platformie aplikacji 
„e-drewno”;

• aukcje i submisje;
• negocjacje handlowe;
• sprzedaż na podstawie cennika.

Procedura sprzedaży drewna stanowi mechanizm ofer-
towy, w którym „oferenci nie konkurują ceną – akceptują 
cenę zaoferowaną przez nadleśnictwo” (Ballaun 2013). 
Ponadto ceny minimalne, obowiązujące na aukcjach inter-
netowych w aplikacji „e-drewno”, to w istocie ceny wywo-
ławcze. Od cen tych zaczynają się licytacje, a zakup drewna 
w tych cenach jest możliwy, jeśli w toku aukcji nie wystą-
11 Statut Lasów Państwowych w §6 stanowi, iż wykonując zadania okre-
ślone w ustawie o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do tej ustawy, 
a także wykonując inne przepisy prawne, Dyrektor Generalny PGL LP wy-
daje zarządzenia i decyzje, które są regulacjami obowiązującymi w Lasach 
Państwowych.
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iglaste i liściaste) zasobów drzewnych na pniu. Wyniki ze-
stawiono w tabeli 1.

W zestawieniu uwzględniono wybrane etapy rozsze-
rzania Unii Europejskiej. Wyodrębniono grupy: UE-15 
(stan na 1 stycznia 1995 roku, obejmujący rozszerzenie 
Unii o Austrię, Finlandię i Szwecję), UE-12 (łącznie 10 kra-
jów przyjętych 1 maja 2004 roku, tj. Cypr, Czechy, Estonię, 
Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry 
oraz 2 kraje przyjęte 1 stycznia 2007 roku, tj. Bułgarię 
i Rumunię), UE-27 (łącznie grupy krajów UE-15 i UE-12), 
a wreszcie UE-28* (uwzględniające grupę UE-27 oraz przy-
jętą 1 lipca 2013 roku Chorwację, ze względu na porów-
nanie potencjalnych zmian, jakie może wnieść ta akcesja.

Lasy zajmują ponad 4 mld ha powierzchni świata, co 
oznacza, że per capita (na jednego mieszkańca) przypada 
niemal 0,6 ha lasów. Lesistość Polski, wynosząca około 
29,3% (GUS Leśnictwo 2014) w relacji do jej lądowej po-
wierzchni, posiada wartość zbliżoną do przeciętnej lesisto-
ści w świecie (około 29,6%), a także do lesistości Europy 
(z wyłączeniem Rosji), która wynosi ponad 30,3%. Polska 
obejmuje około 0,23% światowej powierzchni lasów (55 
miejsce) oraz odpowiednio około 6% powierzchni lasów 
europejskich. 

Potencjał powierzchni leśnej krajów Unii Europejskiej 
(UE-27) stanowi ponad 157 mln ha (2012). Ponad poło-
wa europejskich lasów znajduje się na terenach Finlandii, 
Szwecji, Hiszpanii i Francji. Powierzchnia leśna w Polsce wy-
nosi ponad 9,3 mln ha (około 6% lasów Europy i 10 miej-
sce). Z kolei polskie zasoby drzewne na pniu stanowią około 
9,5% (2,3 mld m3) zasobów leśnych UE, co sytuuje Polskę 
na 4. miejscu w tej grupie (Bank Danych o Lasach 2014).

W analizach uwzględniono ważniejsze etapy rozszerza-
nia Unii Europejskiej, wyodrębniając grupy: UE-15 (stan na 
1.01.1995 roku), UE-12 (10 krajów przyjętych 1.05.2004 
roku i dwa kraje przyjęte 1.01.2007 roku) oraz UE-27 (gru-
py UE-15 i UE-12 łącznie). Ponadto wyodrębniono grupę 
UE-28* (UE-27 i Chorwację16, przyjęta 1.07.2013 roku).

W okresie 1990-2010 w Polsce odnotowano zarówno 
wzrost lesistości (z 27,8% do 29,2%, a w roku 2012 prawie 
do 30%)17. Podobny trend obserwuje się w Europie. Z uwa-
gi na ograniczone możliwości użytkowania niektórych tere-

w Europie) oraz kryterium statystycznego (państwa członkowskie mini-
sterialnych konferencji ochrony lasów w Europie MCPFE), gwarantujące-
go dostępność danych wtórnych (podobne kryteria przyjęto w metodyce 
zawartej w GUS Leśnictwo 2014). 
16 Informacji liczbowych dla roku 2013, w którym przyjęto Chorwację do 
UE, nie uwzględniono w tabeli ze względu na brak spójnych danych źró-
dłowych w momencie ich zestawiania. Zdecydowano się jednak na takie 
ujęcie, celem identyfikacji potencjalnych zmian w strukturze rynku, wyni-
kających z akcesji Chorwacji. 
17 W latach 1990-2010 powierzchnię leśną wg danych GUS zwiększono 
o 445 tys. ha, z 8 884 mln ha w 1990 roku (GUS Leśnictwo 2000) do wiel-
kości 9 329 mln ha w 2010 roku (GUS Leśnictwo 2011). 

głego stanowi przykład „rynku ułomnego” o charakterze 
reglamentacyjnym. Uczestnicy tego rynku muszą się do-
stosować do obowiązujących przepisów prawnych oraz 
dodatkowych uregulowań Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. Kontrowersje wokół tendencji liberalizacyj-
nych wynikają nie tylko z samej konstrukcji systemu sprze-
daży drewna, ale przede wszystkim z niedoboru surowca 
drzewnego w ofercie sprzedaży. Potencjalnych możliwości 
zmian na rynku drzewnym można poszukiwać zarówno 
w intensyfikacji użytkowania lasów (wzrost pozyskania 
drewna), jak również w rozwoju importu drewna. 

Źródła konkurencyjności
 rynku drzewnego w Polsce

Gospodarka leśna, będąca naturalnym źródłem pro-
dukcji i handlu drewnem pozyskanym w lesie, uwarunko-
wana jest wielkością i strukturą zasobów leśnych w danym 
państwie oraz obowiązującymi na jego terenie rozwiąza-
niami legislacyjnymi. 

W celu identyfikacji potencjalnych kryteriów konku-
rencyjności branży leśno-drzewnej przeprowadzono ana-
lizę komparatywną wielkości i struktury zasobów leśnych 
Polski, na tle wybranych państw europejskich. W analizie 
uwzględniono wielkość powierzchni leśnej14 i zasobów 
drzewnych w wybranych krajach Europy, strukturę wła-
sności lasów, a także specyfikację rodzajową15 (sortymenty 

14 W literaturze i statystyce branżowej używa się terminu „las” w od-
niesieniu do gruntu o powierzchni przekraczającej 0,5 ha. Co najmniej 
10% powierzchni tegoż gruntu winno być pokryte koronami drzew, które 
w wieku dojrzałym osiągają minimum 5 m wysokości (FAO 2012). 
15 Doboru krajów do badania dokonano na podstawie kryterium mery-
torycznego (najważniejsze państwa stanowiące branżę leśno-drzewną 

Wykres 1. Struktura podaży surowca drzewnego według 
form realizacji transakcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://drewno.
zilp.lasy.gov.pl/drewno [10.02.2016].
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Tabela 1. Powierzchnia lasów i zasoby drzewne w wybranych krajach Europy (2012)

Państwo
(REGION) 

(ang. 
Countries)

Powierzchnia lasów (ang. Forest area) Zasoby drzewne w lasach (na pniu)
(ang. Growing stock of standing wood)

Lasy
[w tys. ha]

Lesistość 
[w %]

Lesistość per 
capita [na 1 

mieszk.
w ha]

w tym: lasy 
publiczne

[%]

w tym: lasy 
prywatne 

[%]

Ogółem 
[mln m3]

Iglaste
[mln m3]

Liściaste
[mln m3]

Per 
capita 

[na 1 ha 
w m3]

Austria 3 857 48 0,5 25,7 74,3 1 135 905 230 292

Belgia 678 23 0,1 44,4 55,6 168 87 81 248

Dania 587 15 0,1 24,7 75,3 108 51 58 199

Finlandia 22 084 76 4,3 30,3 69,7 2 198 1 756 433 99

Francja 15 954 32 0,3 25,8 74,2 2 584 937 1 647 162

Grecja 3 903 51 0,6 77,5 22,5 185 79 106 47

Hiszpania 18 173 56 0,6 29,4 71,6 913 523 390 50

Holandia 365 11 0,0 50,4 49,6 70 36 34 192

Irlandia 737 11 0,2 57,6 42,4 74 63 12 101

Luksemburg 87 34 0,2 47,1 52,9 26 8 18 299

Niemcy 11 076 32 0,1 51,9 48,1 3 492 - - 315

Portugalia 3 456 40 0,3 1,6 98,4 186 91 95 54

Szwecja 28 605 75 3,3 26,8 73,2 3 358 2 740 618 119

W. Brytania 2 881 12 0,0 33,3 66,7 379 281 98 132

Włochy 9 149 37 0,2 33,6 66,4 1 384 504 880 151

UE-15 121 592 - - - - 16 260 8 061 4 700 134

Bułgaria 3 927 36 0,5 88,9 11,1 656 287 369 167

Cypr 173 42 0,4 68,8 31,2 9 9 - 51

Czechy 2 657 34 0,3 75,9 24,1 769 634 136 290

Estonia 2 203 55 1,7 46,8 53,2 449 253 197 203

Litwa 2 165 36 0,7 63,5 36,5 470 274 196 218

Łotwa 3 354 56 1,5 50,3 49,7 633 335 298 189

Malta 0 1 0,0 100,0 0,0 0 - - 231

Polska 9 319 30 0,2 82,2 17,8 2 049 1 599 450 219

Rumunia 6 573 29 0,3 67,7 32,3 1 390 417 973 212

Słowacja 1 938 40 0,4 54,2 45,8 514 234 280 266

Słowenia 1 253 63 0,6 23,2 76,8 416 187 228 332

Węgry 2 039 23 0,2 58,1 41,9 359 55 305 177

UE-12 35 601 - - - - 7 714 4 284 3 432 217

UE-27 157 193 - - - - 24 334 12 345 8 132 155

Chorwacja 1 920 44 0,6 72,7 26,3 410 51 359 213

UE-28* 159 113 - - - - 24 744 12 396 8 491 156

Albania 776 38 0,3 99,1 0,9 75 19 57 97

Białoruś 8 600 44 1,0 100,0 0,0 1 580 1 061 519 183

Bośnia i H. 2 472 59 0,8 78,6 21,4 358 135 223 164

Norwegia 10 250 41 2,6 14,2 85,8 987 753 234 98

Rosja 809 090 54 6,3 100 0,0 81 523 61 570 19 952 101

Szwajcaria 1 240 33 0,2 71,7 28,3 428 290 139 345

Ukraina 9 705 17 0,2 98,6 1,4 2 119 1 122 997 218

Europa 1 005 001 45 1,4 - - - - - 155

ŚWIAT 4 033 060 31 0,6 - - - - - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie State of Europe‘s Forests, (2011) Ministerial Conference on the Protection of Forests 
in Europe FOREST EUROPE Liaison Unit Oslo, Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe, http://www.unece.
org/fileadmin/DAM/publications/timber/Forest_Europe_report_2011_web.pdf [12.03.2016]; FAO, (2014) www.fao.org/home/en/ 
[07.03.2016]; OECD, (2012) http://stats.oecd.org/ [30.03.2016].
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Rysunek 1. Lesistość Polski na tle wybranych krajów europejskich [%]

Źródło: opracowano na podstawie State of Europe‘s Forests, (2011) Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 
FOREST EUROPE Liaison Unit Oslo, Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe, http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/publications/timber/Forest_Europe_report_2011_web.pdf [12.03.2016] oraz Raport o stanie lasów w Polsce, (2012) Warszawa: 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Wskaźnik zasobności18 przeciętnej lasów dla Europy 
(z wyłączeniem Rosji) wynosi 155 m3/ha. Przeciętna za-
sobność lasów polskich osiąga wartość wyższą (219 m3/
ha), a gdy uwzględnić dodatkowo grunty związane z gospo-
darką leśną – nawet 257 m3/ha. Polska należy do najwięk-
szych europejskich dysponentów zasobów drzewnych. 
Analiza zasobów w lasach wszystkich form własności, 
wskazuje na stan około 2,4 mld m3 grubizny brutto, z cze-
go niemal 80% (1,9 mld m3, co stanowi 79,5%), znajduje 
się w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe. 

Z analizy uwarunkowań funkcjonowania rynku drzew-
nego w Polsce wynika, że podaż drewna kształtowana 
jest przez popyt w relatywnie niewielkim stopniu. W celu 
określenia tendencji w zakresie kształtowania się podaży 

18 Zasobność lasów – określa miąższość (objętość) drzewostanu, wyrażo-
ną w metrach sześciennych grubizny (bądź drobnicy i grubizny łącznie), 
w przeliczeniu na 1 hektar (m3/ha) powierzchni lasów. Jest to jeden z  
kluczowych elementów taksacyjnych (wartość przeciętna tego wskaźnika 
informuje o możliwościach produkcyjnych ogółu drzewostanu na danym 
obszarze) (GUS Leśnictwo 2014). 

nów leśnych, powstają znaczne zapasy drewna „na pniu”, 
które mogą być użytkowane w przyszłości. W związku 
z subsydiowaniem przez Unię Europejską nowych zalesień 
i plantacji zakładanych na gruntach porolnych, możliwości 
rocznego rozmiaru użytkowania lasów będą wzrastać. 

O stanie zasobów polskiego sektora leśno-drzewne-
go decydują: stały, choć relatywnie niewielki wzrost po-
wierzchni leśnej, wzrost zasobów drewna na pniu, rosnący 
wskaźnik przeciętnej zasobności na jednostkę powierzch-
ni (także w klasach wiekowych) oraz wzrost udziału drze-
wostanów rębnych. Nie bez znaczenia są również zmiany, 
które zachodzą w strukturze posiadanych zasobów drzew-
nych. W tym zakresie zidentyfikowano wpływ zjawisk nie-
korzystnych, w tym niewielką dywersyfikację gatunkowej 
struktury drzewostanów (Adamowicz 2012).

Potencjał Polski według kryterium lesistości [%] na tle 
wybranych krajów europejskich przedstawiono na rysunku 1.
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zanotowano wzrost pozyskania drewna wielkowymiaro-
wego o 69%. Z kolei pozyskanie drewna średniowymia-
rowego (głównie S2) wzrosło w analogicznym okresie 
o 126%, zaś drewna małowymiarowego (M) o 118%. 

Tendencja ta wywiera wpływ na strukturę leśno-
-drzewnego łańcucha wartości. Dotyczy to zarówno prze-
mysłu pierwiastkowego przerobu drewna (tartacznictwo), 
a także gałęzi przemysłu zajmujących się kolejnymi etapa-
mi przetwarzania tego surowca. 

Pozyskanie sortymentów niskiej jakości (posusze, zło-
my i wywroty) stale wzrasta (prawie 17% pozyskania ogó-
łem w 2012 roku). Zarazem zmniejsza się udział drewna 
okrągłego, pozyskiwanego w ramach tzw. etatu rębnego21 
(z blisko 49% w roku 1990 do niemal 48% w roku 2012). 
Wzrasta pozyskanie drewna z tytułu cięć pielęgnacyjnych, 
czyli tzw. etatu przedrębnego (odpowiednio z 51,4% 
w roku 1990 do około 52,1% w roku 2012). 

Pogorszenie się jakości drewna, a także rosnące ogra-
niczenie jego oferty wymiarowej, może powodować okre-
sową lub trwałą dekompozycję struktury rynku drzewnego 
zwłaszcza, gdy deficyt sortymentów wyższej jakości pogłę-
bi się. Ponadto odnotowano istotny wpływ rynków cząst-
kowych dla sortymentów W0 i S2, co wyróżniono zarówno 
dla gatunków iglastych, jak i liściastych – w tabeli 322.

Dane odnoszące się do roku 1995 PGL LP podaje jako sza-
cunkowe. Ciemniejszym tłem wyróżniono najważniejsze dla 
polskiego rynku drzewnego sortymenty drewna okrągłego.

Tendencje zmian w zakresie przyrostu bieżącego i pozy-
skania drewna są zróżnicowane23. Paradoksalnie, po wpro-
wadzeniu ustawy proekologicznej24, rozmiar użytkowania 
stale rośnie (przeciętnie o około 4%). W okresie 1995-2012 
wzrost pozyskania drewna był większy zarówno od przyro-
stu zasobów drzewnych na pniu, jak również od jednostko-
wej zasobności drzewostanów (GUS Leśnictwo 2014). 

Rozwój rynku drzewnego uzależniony jest również od 
tworzenia nowych kanałów dystrybucyjnych dla surowca 
drzewnego (energetyka odnawialna, biopaliwa, biomate-
riały itp.) (Mikołajczak 2011; Adamowicz 2012; Lis 2014). 
Wzrasta zarazem znaczenie procesu inteligentnej przebu-

21 Etaty cięć użytkowania (rębnego i przedrębnego) ustalane są na podsta-
wie tzw. Planu Urządzania Lasu, uchwalanego na okresy dziesięcioletnie 
lub krótsze dla poszczególnych nadleśnictw.
22 W analizie danych zastosowano regulacje zgodne z klasyfikacją jako-
ściowo-wymiarową sortymentów drzewnych według Polskich Norm oraz 
Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, PKWiU (2008), (Dz. U. z 2008 r. nr 
207, poz. 1293 ze zm.), za GUS, (2014) Leśnictwo, s. 101-102. 
23 Obniżenie wielkości pozyskania drewna miało miejsce zwłaszcza w okre-
sie funkcjonowania ustawy o Państwowym Gospodarstwie Leśnym z 1949 
roku. Zjawisko to było widoczne jeszcze na przełomie dekad lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Zgodnie z ideą powojennej ustawy, 
priorytetowym zadaniem gospodarki leśnej było zapewnienie surowca dla 
przemysłów przerobu drewna. 
24 Ustawa o lasach… (1991), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 
roku. 

surowca drzewnego, przeprowadzono analizę porównaw-
czą pozyskania drewna ogółem, drewna użytkowego oraz 
drewna według rodzajów w wybranych krajach Europy. 
Dynamikę zmian pozyskania drewna (grubizny ogółem) 
dla wybranych państw europejskich zestawiono w tabe-
li 2. Względne zmiany poziomu użytkowania lasów, gdy 
porównać je z analogicznymi procesami w badanych kra-
jach, najintensywniej przebiegały właśnie w Polsce. Wraz 
ze wzrostem pozyskania surowca drzewnego (tzw. rozmia-
ru głównego użytkowania lasu), zachowano jednocześnie 
stałe zmiany zapasu drewna na pniu (wzrost). Oznacza to, 
że pozyskanie drewna było mniejsze, niż bieżący przyrost 
miąższości drzewostanów19. Duża zasobność, połączona 
z relatywnie dobrym stanem polskich lasów, stanowi czyn-
nik sprzyjający wzrostowi pozyskania drewna. 

W okresie po II wojnie światowej odnotowano niemal 
2,5-krotny wzrost pozyskania drewna (w stosunku do 37 
mln m3 w 2012 roku), co sytuuje Polskę na piątym miej-
scu w UE. Niemal 90% pozyskania drewna ogółem powsta-
je w lasach publicznych (w tym w PGL Lasy Państwowe 
89,7%). W ogólnej puli pozyskania drewna wzrasta również, 
kosztem drewna przemysłowego, udział tzw. drewna opa-
łowego (aż 13,4% w 2012 roku) o gorszych parametrach 
jakościowych. Z istniejącej struktury wiekowej drzewosta-
nów wynika w pewnym stopniu również określona struktu-
ra podaży surowca drzewnego. 

W zestawieniu uwzględniono wybrane etapy roz-
szerzania Unii Europejskiej. Wyodrębniono grupy: UE-15 
(stan na 1 stycznia 1995 roku, obejmujący rozszerzenie 
Unii o Austrię, Finlandię i Szwecję), UE-12 (łącznie 10 kra-
jów przyjętych 1 maja 2004 roku, tj. Cypr, Czechy, Estonię, 
Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry 
oraz 2 kraje przyjęte 1 stycznia 2007 roku, tj. Bułgarię 
i Rumunię), UE-27 (łącznie grupy krajów UE-15 i UE-12), 
a wreszcie UE-28* (uwzględniające grupę UE-27 oraz przy-
jętą 1 lipca 2013 roku Chorwację, ze względu na porów-
nanie potencjalnych zmian, jakie może wnieść ta akcesja).

W procesie kształtowania zasobów polskiej branży 
drzewnej wzrasta znaczenie czynnika jakości. Jeżeli w 1990 
roku pozyskiwano, odnosząc się do ilości surowca drzew-
nego ogółem, prawie 47% drewna o najwyższych walorach 
użytkowych (wielkowymiarowe), to w 2012 roku ilość ta 
była już mniejsza niż 40%. 

Dynamika pozyskania sortymentów wielkowymiaro-
wych (W0)20 jest relatywnie niska. W okresie 1990-2012 

19 Adamowicz (2012: 76-89, 124-125); GUS, (2014) Leśnictwo.
20 Zastosowano oznaczenia: W0 – drewno wielkowymiarowe ogólnego 
przeznaczenia (wszystkie klasy jakości); S2 – drewno średniowymiarowe 
do przerobu przemysłowego (wszystkie klasy jakości); M – drewno ma-
łowymiarowe. Gatunki drewna: SO – sosna, SW – świerk, DB – dąb, BK 
– buk, BRZ – brzoza.
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Tabela 2. Zmiany wielkości pozyskania drewna w Europie w okresie 2005-2012

Państwo
(REGION)

(ang. 
Countries)

Pozyskanie drewna ogółem (grubizna) (ang. Round wood production)

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ogółem
[w mln m3]

Ogółem
[w mln m3]

Ogółem
[w mln m3]

Ogółem
[w mln m3]

Ogółem
[w mln m3]

Ogółem
[w mln m3]

Ogółem
[w mln m3]

Udział na 1 
mieszk. 
[w m3]

Udział
w świecie 

[w %]

Austria 16,5 21,3 21,8 16,7 17,8 18,7 18,0 2,13 0,51

Belgia 5,0 5,0 4,7 4,4 4,8 5,1 5,1 0,80 0,15

Dania 3,0 2,6 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 0,45 0,07

Finlandia 52,3 56,6 50,7 41,7 51,0 50,8 50,0 9,23 1,42

Francja 52,5 54,6 52,8 54,4 55,8 55,0 56,1 0,88 1,59

Grecja 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0,20 0,05

Hiszpania 15,5 14,5 17.0 14,0 16,1 15,4 15,5 0,33 0,44

Holandia 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 0,05 0,03

Irlandia 2,7 2,7 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6 0,57 0,07

Luksemburg 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,52 0,01

Niemcy 56,9 76,7 55,4 48,1 54,4 56,1 52,3 0,64 1,48

Portugalia 10,8 10,8 10,2 9,6 9,7 11,0 10,3 1,01 0,29

Szwecja 98,2 78,2 70,8 65,1 72,2 71,9 68,9 7,25 1,95

W. Brytania 8,5 9,0 8,4 8,6 9,7 10,0 10,1 0,15 0,29

Włochy 8,7 8,1 8,6 8,1 7,8 7,7 7,7 0,19 0,22

UE-15 333,5 343,1 291,6 278,9 307,7 309,9 302,2 - -

Bułgaria 5,9 5,7 6,1 4,6 5,7 6,2 6,2 0,72 0,18

Cypr - - - - - - - - -

Czechy 15,5 18,5 16,2 15,5 16,7 15,4 15,4 1,45 0,44

Estonia 5,5 4,5 4,9 5,4 7,2 7,1 7,3 3,91 0,21

Litwa 6,1 6,2 5,6 5,5 7,1 7,0 6,9 1,86 0,20

Łotwa 12,8 12,2 8,8 10,4 12,5 12,8 12,5 4,31 0,36

Malta - - - - - - - - -

Polska 31,9 35,9 34,3 34,6 35,5 37,2 37,0 0,96 1,05

Rumunia 14,5 15,3 13,7 12,6 13,1 14,6 16,0 0,75 0,45

Słowacja 9,3 8,1 9,3 9,1 9,6 9,2 8,2 1,23 0,23

Słowenia 2,7 2,9 3,0 2,9 2,9 3,3 3,3 1,20 0,09

Węgry 5,9 5,6 5,3 5,2 5,7 6,2 6,0 0,50 0,17

UE-12 110,1 114,9 107,2 105,8 116,0 119,0 118,8 - -

UE-27 443,6 458,0 398,8 384,7 423,7 428,9 421,0 - -

Chorwacja 4,0 4,2 4,5 4,2 4,5 5,3 5,7 1,10 0,16

UE-28* 447,6 462,2 403,3 388,9 428,2 434,2 426,7 - -

Albania 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 1,2 0,35 0,03

Białoruś 8,7 8,8 8,8 8,8 10,4 10,4 10,4 0,84 0,30

Bośnia i H. 3,8 3,7 4,0 3,4 3,6 3,9 3,8 0,81 0,11

Norwegia 9,7 10,5 10,3 8,9 10,4 10,3 10,6 2,00 0,30

Rosja 185,0 207,0 181,4 151,4 175,0 149,9 151,0 1,06 4,28

Szwajcaria 5,3 5,5 5,0 4,7 4,9 4,9 4,5 0,48 0,13

Ukraina 14,6 16,9 16,9 14,2 16,1 17,5 17,6 0,39 0,50

EUROPA 679,2 719,8 651,6 585,4 658,8 641,7 635,0 0,84 18,01

ŚWIAT 3 560,4 3 548,7 3 495,4 3 354,4 3 462,7 3 496,0 3 526,3 0,50 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie FAO, (2014) www.fao.org/home/en/ [07.03.2016]; GUS, (2014)  Leśnictwo,  Warszawa: 
Główny Urząd Statystyczny; OECD, (2012) http://stats.oecd.org/ [30.03.2016].
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Tabela 3. Zmiany w wielkości pozyskania drewna w Polsce według kryteriów struktury własnościowej lasów, sortymentowej 
i per capita w okresie 2000-2013

Specyfikacja pozyskania 
drewna

w wybranych latach

Pozyskanie drewna w Polsce (ang. Removals total and by assortments)

1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Pozyskanie drewna wg struktury własnościowej lasów w mln m3

DREWNO ogółem 22,49 27,66 31,95 34,63 35,47 37,18 37,05 37,95

Grubizna ogółem 20,65 26,03 29,73 32,70 33,57 34,88 34,98 35,80

Grubizna w PGL Lasy 
Państwowe 18,77 24,10 28,16 31,19 31,88 32,79 33,21 34,15

Grubizna w lasach 
prywatnych 1,47 1,43 1,12 1,09 1,24 1,63 1,35 1,25

Pozyskanie drewna okrągłego (grubizny) wg struktury sortymentowej drewna w mln m3

Grubizna iglasta 15,35 19,54 21,92 24,53 25,58 26,23 26,04 26,79

Wielkowymiarowe 
ogólnego przeznaczenia 

(W0)
- 9,40 9,89 10,98 11,63 11,81 11,67 12,03

Wielkowymiarowe 
specjalne - 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08

Średniowymiarowe 
dłużycowe (S1) - 0,83 0,70 0,52 0,54 0,50 0,45 0,41

Średniowymiarowe do 
przerobu przemysłowego 

(S2)
- 8,51 10,25 11,57 11,98 12,33 12,21 12,61

Opałowe (S4) - 0,73 1,02 1,38 1,36 1,57 1,63 1,65

Grubizna liściasta 5,30 6,49 7,81 8,17 7,99 8,60 8,94 9,00

Wielkowymiarowe 
ogólnego przeznaczenia 

(W0)
- 2,19 2,52 2,35 2,44 2,66 2,65 2,59

Wielkowymiarowe 
specjalne - 0,29 0,25 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19

Średniowymiarowe do 
przerobu przemysłowego 

(S2)
- 3,19 3,96 4,24 4,01 4,13 4,32 4,43

Opałowe (S4) - 0,81 1,09 1,39 1,35 1,63 1,79 1,80

Pozyskanie drewna małowymiarowego wg struktury sortymentowej w mln m3

Drewno małowymiarowe 1,84 1,63 2,22 1,93 1,90 2,30 2,07 2,15

Do przerobu 
przemysłowego (M1) - 0,71 0,91 0,54 0,49 0,52 0,45 0,46

Opałowe (M2) - 0,81 1,09 1,39 1,41 1,79 1,62 1,69

                    Pozyskanie karpiny w tys. m3 (tylko w lasach publicznych)

Karpina 0,70 0,30 0,20 0,20 0,10 0,00 0,10 1,60

Grubizna w m3 na 100 ha powierzchni lasów oraz per capita (na 1 mieszkańca)

Grubizna na 100 ha 
powierzchni lasów 

w m3
235,80 239,60 330,30 359,80 368,00 381,40 381,70 390,10

W PGL LP 273,40 346,60 399,90 441,20 450,80 463,30 469,10 482,00

W lasach prywatnych 98,40 94,00 70,70 65,90 73,80 95,70 78,20 71,80

Grubizna per capita
na 1 mieszkańca w m3 - 0,68 0,78 0,86 0,87 0,90 0,91 0,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, (2014)  Leśnictwo,  Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; OECD, (2012) http://
stats.oecd.org/ [30.03.2016].
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ści manipulacyjne, w tym podział drewna okrągłego na 
kłody i wyrzynki). Rynek wtórny tworzą rezultaty każdej 
technologii, która przekształca drewno okrągłe w produkty 
drzewne (materiały, półfabrykaty, wyroby gotowe i drewno 
poprodukcyjne /odpady drzewne/). 

Opierając się na analizie stanu wiedzy oraz badaniach 
własnych, wyodrębniono kluczowe grupy czynników, wy-
wierające wpływ na kształtowanie się rynku drzewnego 
i konkurencyjność na tym rynku. Zidentyfikowano nastę-
pujące czynniki: instytucjonalne (wynikające z uwarun-
kowań polityczno-prawnych), przyrodnicze (wynikające 
z uwarunkowań środowiskowych i zasobów właściwych dla 
leśnictwa, jako gospodarki naturalnej opartej na drewnie 
– surowcu odnawialnym), ekonomiczne (będące wynikiem 
stanu gospodarki i procesów rynkowych w niej zachodzą-
cych), branżowe (relacje i interakcje podmiotów – uczest-
ników branży, a także polityka sektorowa państwa) oraz 
pozostałe uwarunkowania (uwzględniające aspekty ekono-
miczno-społeczne). Stwierdzono, że czynniki powodujące 
zmiany strukturalne na rynku branżowym, stanowią charak-
terystyczne dla branży determinanty jej konkurencyjności.

W rezultacie potwierdzono założoną na wstępie hipo-
tezę. Za jej pozytywną weryfikacją przemawiają następu-
jące wnioski:

1. Polski rynek drewna okrągłego opiera się w zasadni-
czym stopniu na uwarunkowaniach instytucjonalnych, 
których ramy stanowią: ustawa o lasach i jej akty 
wykonawcze, Statut Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, a także zarządzenia i de-
cyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
regulujące zasady sprzedaży drewna;

2. Analiza tendencji, które zaobserwowano w kształto-
waniu się zasad sprzedaży drewna w latach 2005-
2013 nie wykazuje przesłanek do zmiany, a zwłaszcza 
do osłabienia pozycji dominującej zajmowanej przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
którego rola ma na rynku drzewnym charakter mo-
nopolu naturalnego;

3. Obowiązujące zasady sprzedaży drewna nie elimi-
nują ryzyka dominacji jednego podmiotu na polskim 
rynku drzewnym. Ewentualna zmiana sytuacji kon-
kurencyjnej uczestników branży, wymaga modyfika-
cji uwarunkowań instytucjonalnych;

4. Zidentyfikowane cechy systemu sprzedaży surowca 
drzewnego w Polsce stanowią charakterystykę typo-
wego rynku sformalizowanego, którego uczestnicy 
muszą dostosować się nie tylko do obowiązujących 
przepisów prawa państwowego, ale także do do-
datkowych, często niestabilnych reguł dyktowanych 
przez monopolistę;

dowy drzewostanów leśnych, dotychczas ukierunkowanej 
na intensyfikację produkcji leśnej (Jaszczak, Magnuski 
2010). Ponadto, wobec rosnącej presji ekologicznej, 
uczestnicy rynku drzewnego coraz częściej konkurują ze 
sobą profesjonalnym dokumentowaniem pochodzenia 
drewna. Polska jest jednym z pierwszych europejskich 
krajów, które wprowadziły certyfikację w sektorze leśno-
-drzewnym. W roku 2012 około 77% powierzchni leśnej 
w Polsce objęto certyfikacją FSC, a odpowiednio około 56% 
certyfikacją PEFC25. 

Gospodarce leśnej, podporządkowanej koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, odpowiada model wzrostu, 
który pozwala na realizację potrzeb społecznych (w tym za-
potrzebowania na drewno i wyroby drzewne) w harmonii 
ze środowiskiem naturalnym, nie narażając na uszczerbek 
warunków rozwoju przyszłych pokoleń (Grzywacz 2009). 
Celem gospodarki leśnej, zgodnie z zasadą „trwałości lasu 
i jego użytkowania” Hansa Carla von Carlowitza (1713), 
pozostaje „zapewnienie jak największego dobra, dla moż-
liwie największej liczby osób, w jak najdłuższym czasie”26. 
Równocześnie weryfikatorem polityk sektorowych, kształ-
tujących gospodarki leśne poszczególnych krajów, pozosta-
je rynek27. 

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była identyfikacja sytuacji 
konkurencyjnej rynku drzewnego w Polsce. Badania zre-
alizowano na przykładzie rynku pierwotnego w sektorze 
leśno-drzewnym. Stanowi go rynek surowca drzewnego, 
czyli drewna okrągłego. Za punkt wyjścia przyjęto analizę 
uwarunkowań instytucjonalnych, regulujących funkcjo-
nowanie polskiego rynku drzewnego. Terminem rynek 
drzewny określono ogół relacji i interakcji prowadzących 
do realizacji transakcji występujących między podmiotami, 
które reprezentują podaż i popyt na surowiec drzewny po-
wstający w lesie (rynek pierwotny) oraz na materiały i wy-
roby drzewne (rynek wtórny). Granicę rynku pierwotnego 
wyznacza surowiec drzewny powstający w lesie (drewno 
naturalne, okrągłe), do momentu wykonania pierwszej 
operacji technologicznej, nadającej mu postać produktu 
(półfabrykatu lub wyrobu gotowego, pomijając czynno-
25 Na rynku polskim występują dwa konkurujące ze sobą systemy certy-
fikacji gospodarki leśnej: FSC – Forest Stewardship Council  (Rada Dobrej 
Gospodarki Leśnej) oraz PEFC – Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji 
Leśnej). Waga certyfikacja drewna wzrasta, szczególnie w eksporcie oraz 
okresach dekoniunktury.
26 Dewiza reformatora zasobów leśnych i pierwszego szefa Służby Leśnej 
USA Glifforda Pinchota (1905). 
27 Mimo wzrostu znaczenia pozaprodukcyjnych funkcji lasu, a także jego 
roli ekologicznej, przeważa kompromis na rzecz funkcji produkcyjnych 
(Płotkowski 2010; Adamowicz 2012).
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5. Na polskim rynku drzewnym dominuje central-
nie sterowana reglamentacja surowca drzewnego. 
Ewentualna zmiana tej tendencji wymaga zwięk-
szenia udziału regulacji rynkowych, następujących 
w powiązaniu z modyfikacją polityki państwa w sek-
torze leśno-drzewnym. Potencjalne zmiany mogły-
by następować w efekcie przestrzennej regionaliza-
cji sprzedaży drewna, a także poprzez zwiększenie 
wpływu wszystkich uczestników rynku drzewnego na 
proces kształtowania jego struktury;

6. Nieznaczne korekty w polityce sprzedaży drewna 
okrągłego wprowadzono w efekcie interwencji an-
tymonopolowej państwa. Jednak próba ogranicze-
nia barier wejścia na rynek, poprzez preferencje 
dla podmiotów „realizujących nowe inwestycje”, 
nie przyniosła istotnych zmian. Mimo okresowego 
wzrostu podaży surowca drzewnego, oferowanego 
w otwartym systemie aukcyjnym, ostatecznie podaż 
ta uległa ograniczeniu. W rzeczywistości do polityki 
sprzedaży drewna nie wprowadzono nowych, rynko-
wych regulacji. 

Badania, które podjęto w niniejszej pracy, nie wy-
czerpują zagadnienia konkurencyjności krajowego rynku 
drzewnego. Stanowią jednak przyczynek do dalszych ana-
liz branży i rynku drzewnego w Polsce na gruncie nauk 
ekonomicznych. O potrzebie kontynuowania takich badań 
świadczą dylematy polityki gospodarczej państwa w sekto-
rze leśno-drzewnym, w którym tendencje regulacyjne i pro-
tekcyjne ścierają się z liberalnymi, rynkowymi. Poszukuje 
się naukowego uzasadnienia pozytywnych i negatywnych 
skutków liberalizacji polskiego handlu drewnem. Jego ce-
lem może okazać się wskazanie optymalnego modelu rynku 
drzewnego, integrującego pozaprodukcyjne i produkcyjne 
funkcje polskich lasów.
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być rozpatrywane wielopoziomowo (poziom jednostek, 
zespołów, organizacji, rynku pracy), a także wieloaspek-
towo (zarządzanie jakością, kompetencjami, procesami 
itp.). W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na wąski 
aspekt funkcjonowania continuous learningu na poziomie 
organizacji tj. na technologię go wspierającą.

Technologie ICT                                                         
wspierające nauczanie

Continuous learning jako model aplikacyjny wymaga 
po stronie organizacji zaangażowania zasobów jak i za-
rządzania zmianą. Krytyczne jest tu zaangażowanie inte-
resariuszy, wypracowanie właściwego kontentu (zawar-
tości) i w końcu wykorzystanie adekwatnej technologii. 
Ze względu na zakres artykułu analizie poddany został 
ostatni czynnik.

O wadze zastosowania technologii w uczeniu w orga-
nizacjach świadczą przede wszystkim inwestycje w tym 
obszarze. Jak obrazuje wykres 1 udział wydatków na tech-
nologię stanowi znaczący odsetek budżetów na rozwój 
i szkolenia w USA i UK (nawet do 1/6 budżetu w przypad-
ku małych firm).

Wstęp

Nowoczesna gospodarka, oparta na wiedzy, wyma-
ga od firm ciągłego uczenia się (por.: np. Dogson 1993; 
Rosenblum, Keller 1994; Veale, Oliver, van Langen 1995; 
Snyder,  Cummings 1998; Newman, Johnson 1999; Harke-
ma 2003; Wang, Ahmed 2003; Hatch 2006; Wang, Ellinger 
2011; Popova-Nowak, Cseh 2015). Ucząca się organizacja 
to przede wszystkim uczący się stale pracownicy i warun-
ki pracy, podążające za wymaganiami rynku, wspierające 
rozwój zasobów ludzkich (Tauber, Wang-Audia 2014; Cla-
rey, Mallon, Bersin 2012; Mallon, Clarey, Vickers 2012; 
Global Human Capital Trends 2015).

Continuous learning pojawiał się w literaturze czę-
sto (np. Tannenbaum 1997; Sessa, London 2015), choć 
jego ujęcia i definicje stawiają nacisk na różne aspekty. 
Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto, że continuous 
learning to ciągły i bieżący proces rozwoju i poprawiania 
wiedzy i umiejętności (edukacji formalnej i nieformalnej) 
indywidualnych jednostek w celu podniesienia efektyw-
ności wykonywanej pracy i wdrażania zmian w środowi-
sku pracy, dziejący się w konkretnym środowisku pracy, 
z uwzględnieniem doświadczeń pracowników, zachodzą-
cych relacji i narzędzi wykorzystywanych do jego realiza-
cji (The Learning Architecture... 2013). Pojęcie to może 

Anna Orlikowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wykorzystanie technologii ICT 
w „continuous learning” – przykłady wdrożeń

ICT in continuous learning
 – the implementation examples

The purpose of this article is to present the context of the use 
of ICT for the continuous learning implementation in an organiza-
tion. The article focuses on the context of the ICT progress to sup-
port the employees development at the global level in the United 
States and in Poland. For this purpose was carried out an analysis 
of case studies of companies that have implemented and verified 
the effectiveness of using ICT for continuous learning. The article 
ends with a consideration about the practical implications for the 
performance of business objectives.

Keywords: ICT, continuous learning, staff development, learning 
organization, supporting learning.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kontekstu wy-
korzystania technologii ICT dla implementacji continuous learning 
w organizacji. W artykule zwrócono uwagę na rozwój technologii 
ICT wspierających ten sposób myślenia o rozwoju pracowników 
globalnie, w Stanach Zjednoczonych i Polsce. W tym celu przed-
stawiono analizę case study firm, które wdrożyły i zweryfikowały 
efektywność zastosowania technologii ICT dla continuous lear-
ning. Artykuł kończą rozważania w zakresie praktycznych implika-
cji dokonanych analiz dla realizacji celów biznesowych.

Słowa kluczowe: ICT, continuous learning, rozwój pracowników, 
organizacja ucząca się, wspieranie uczenia się.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T



Anna Orlikowska – Wykorzystanie technologii ICT...

57

Wykres 1. Udział wydatków na technologię w ramach budże-
tu na L&D w latach 2013-2015 w USA i w 2016 roku w UK.

Źródło: opracowanie własne na podstawie O’Leonard K., 
(2013) The Corporate Learning Factbook® 2013; Benchmarks, 
Trends, and Analysis of the U.S. Training Market, Oakland: Bersin 
by Delloite, Deloitte Development LLC; O’Leonard K., (2014) The 
Corporate Learning Factbook® 2014; Benchmarks, Trends, and 
Analysis of the U.S. Training Market, Oakland: Bersin by Delloite, 
Deloitte Development LLC; Carroll B., Singaraju R., Park E., (2015) 
The Corporate Learning Factbook ® 2015; Benchmarks, Trends, 
and Analysis of the U.S. Training Market, Oakland: Bersin by 
Delloite, Deloitte Development LLC; Carroll B., Singaraju R., Krider 
J., (2016) The Corporate Learning Factbook ® 2016; Benchmarks, 
Trends, and Analysis of the UK Training Market, Oakland: Bersin 
by Delloite, Deloitte Development LLC.

Ważną przesłanką wskazującą na rozwój tego obszaru 
zainteresowania jest wartość globalnych nakładów na in-
westycje technologii nauczania – szczegóły widoczne są na 
wykresie 2. W 2015 roku, globalnie tylko sektor prywatny 
zainwestował w technologię 6,5 mld dolarów, przy 2,4 mld 
dolarów w 2014 roku oraz około 1,6 mld w 2013 roku (Ad-
kins 2015), co stanowi prawie trzykrotny wzrost. 

Wykres 2. Globalne nakłady na technologię w zakresie na-
uczania w okresie 2011-2015 w mld dolarów

Źródło: http://www.ambientinsight.com [20.02.2016].

Wśród największych 25 inwestycji, na które firmy uzy-
skały dofinansowanie w wysokości 50 mln dolarów lub wię-
cej, 28% stanowiły wydatki na narzędzia rozwojowe oparte 
o współpracę, 15% na wydatki na mobile learning, 46% na 
narzędzia do nauki we własnym tempie, 4% na narzędzia do 
rozwoju kognitywnego. Projekty te zdominowane są przez 
firmy pochodzenia chińskiego (67% wartości projektów) 
i w obszarze przeznaczenia rozwiązań przez projekty narzę-
dzi na urządzenia mobilne. Firmy pochodzące z USA realizują 
31% wartości portfela projektów – najwięcej w zakresie na-
rzędzi przeznaczonych do nauki we własnym tempie. Rynek 
narzędzi rozwojowych jest mocno skoncentrowany wokół 25 
firm (większości z Chin), które łącznie zrealizowały projekty 
warte 40% globalnych wydatków na technologię w tym ob-
szarze (http://www.ambientinsight.com 2016).

Zgodnie z raportem powstałym po ankiecie przeprowa-
dzonej przez firmę Towars Watson w 2014 roku HR Service 
Delivery and Technology Survey, 88% respondentów wska-
zuje, że planuje utrzymać dotychczasowy (w stosunku do 
roku poprzedniego) poziom wydatków na technologię HR. 
Organizacje deklarują, że wymieniają technologie zdecydo-
wanie częściej (3 do 5 lat) niż wcześniej (5 do 7 lat) (Towars 
Watson 2016). Badanie pokazuje, że wzrasta również uży-
cie mobilnej technologii w tym zakresie i portali HRowych 
(61% respondentów deklaruje używanie lub wdrożenie 
technologii mobilnej i 67% używa portalu HRowego).

Technologię wspierającą nauczanie można skwalifiko-
wać w dwóch głównych grupach:

1. Technologia opracowana specjalnie na potrzeby 
uczenia się organizacji (np. w zakresie nauki for-
malnej LMS, platformy klas wirtualnych, platformy 
MOOC’s, zewnętrzne biblioteki, Content Capture 
Software, e-learningowe narzędzia Authoring Tool, 
Assessment Software, w zakresie nauki opartej 
o ekspozycję: platformy nauki społecznościowej, 
platformy z zawartością Video, w zakresie nauki 
opartej o doświadczenie: oprogramowanie symula-
cyjne, platformy Mentoringu i Coachingu, w zakre-
sie tworzenia środowiska: biblioteki mediów, porta-
le nauki, elektroniczne instrukcje i pomocniki, rynki 
wiedzy, systemy wspierające zarządzanie wynikami 
oparte na CRM, platformy wspierające zarządzanie 
wynikami);

2. Istniejąca technologia wykorzystywana lub zaadop-
towana na potrzeby uczenia się organizacji (np. 
w zakresie nauki formalnej: standardowe narzę-
dzia pakietów office, eBooks, narzędzia raportów 
i analiz, w zakresie nauki opartej o ekspozycję: sieci 
społecznościowe, eksperckie i profesjonalne sieci 
społecznościowe, blogi, w zakresie nauki opartej 
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Ważne implikacje niesie fakt, że w pierwszej Top 10 
technologii nie ma zarówno platform LMS ani testów on-
-linowych, choć w dalszym ciągu znajdują się one w grupie 
100 – platforma Moodle znajduje się na 15 pozycji w ra-
porcie z 2015 roku (TowardsMaturity.org 2014). Jak wynika 
z wykresu 3 używanych technologii w USA w 2012 roku, 
LMS był bardzo popularnym narzędziem do rozwoju pra-
cowników (pierwsze miejsce wśród narzędzi społecznościo-
wych). Jego znaczenie ciągle jednak spada.

Wykres 3. Wykorzystanie narzędzi społecznościowych do na-
uczania – USA 2012 rok

Źródło: O’Leonard K., (2013) The Corporate Learning Factbo-
ok® 2013; Benchmarks, Trends, and Analysis of the U.S. Training 
Market, Oakland: Bersin by Delloite, Deloitte Development LLC.

Wiele narzędzi, w tym przede wszystkim platformy 
LMS, zostało zwalidowane` pod kątem efektywności i sku-
teczności uczenia i uczenia się. Autorzy badań poddawa-
li również analizie sposób dostosowania technologii do 
potrzeb organizacji (Mallon 2009; Mallon 2010a; Mallon 
2010b; Mallon 2010c), wskazując również na fakt, iż nie 
każda organizacja potrzebuje zaawansowanej technologii 
wspierającej uczenie się pracowników dla osiągania swo-
ich celów biznesowych, które powinny stanowić podstawę 
do podjęcia decyzji o rodzaju i formie użytkowania każdej 
technologii. Jak przedstawiono na wykresie 4 z zestawie-
niem dotyczącym rynku polskiego, firmy nie inwestują 
w technologie najbardziej skuteczne – również dlatego, że 
jest to inwestycja o długoterminowym zwrocie i jednora-
zowo duża.

o doświadczenie: narzędzia współpracy, on-linowe 
czaty, narzędzia do tworzenia notatek, i w zakre-
sie tworzenia środowiska: wyszukiwarki, platformy 
mobilne, dashboardy biznesowe, narzędzia do spo-
tkań wirtualnych, narzędzia z pomocą, videoczaty.

W tym kontekście ważne są także czynniki wspierają-
ce lub nawet warunkujące stosowanie technologii. Są to 
przede wszystkim: rodzaje i wydajność użytkowanych urzą-
dzeń, standardy oprogramowania i pracy, kultura korzysta-
nia z technologii i umiejętności w tym zakresie.

Porównanie z tabeli 1 Lista Top 10 technologii wspie-
rających uczenie się, 10 najczęściej używanych w zakresie 
uczenia się technologii w latach 2013-2015 wskazuje, że na 
liście od lat znajdują się praktycznie te same technologie, 
wpierające przede wszystkim uczenie społecznościowe lub 
proste technologie komunikacyjne. Każda z nich pozwala 
na uzyskanie żądanej wiedzy praktycznie w czasie rzeczy-
wistym na każdy interesujący szukającego temat.

Tabela 1. Lista Top 10 technologii wspierających uczenie się

2013 2014 2015

1 Twitter Twitter  Twitter

2 GoogleDocs
Google Docs/

Drive
YouTube

3 YouTube YouTube Google Search

4 GoogleSearch PowerPoint
Google Docs/

Drive

5 PowerPoint Google Search PowerPoint

6 Evernote WordPress Dropbox

7 Dropbox Dropbox Facebook

8 WordPress Evernote WordPress

9 Facebook Facebook Skype

10 Google+ LinkedIn Evernote

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Jane Hart: 
(http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learnin-
g-2013?related=1 2016; http://www.slideshare.net/janehart/
top-100-tools-for-learning-2014 2016; Hart 2014, c4lpt.co.uk/
top100tools/ 2016).
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w badaniu R. F. Slick, T. Q. Tran, E. T. Cady: http://drivingas-
sessmentuiowa.edu 2016), zintegrowała nauczanie zgodnie 
z tzw. szkoleniami opartymi na dowodach (Evidence Based 
Training – więcej o programie: http://www.icao.int 2016; 
http://www.iata.org  2016). Wszystkie elementy łączyła 
technologia ALT (ang. Adaptive Learning Technology), na 
którą składały się wszystkie technologie i systemy rozwo-
ju pilotów (o sposobach dopasowania technologii do AL 
np.  Berlanga 2005). Nauczanie adaptywne okazało się naj-
bardziej skuteczne. Program opierał się o kilka czynników: 
teorię gier, modelowanie 3D, BigData, sztuczną inteligen-
cję, wysokiej jakości nagrania video i platformę mobilną. 
Po zrealizowaniu 24 osobowego pilotażu zwrócono uwagę 
na różnorodność ścieżek nauki (powstały 24 ścieżki nauki – 
każdy uczył się w inny sposób) oraz na wysoką efektywność 
programu (każdy uczestnik zaliczył kurs) przy pozytywnych 
ocenach 80% uczestników. Program został rozszerzony na 
różne grupy pracowników, a także na proces poszukiwania 
kandydatów i zatrudniania.

2. Dyson (https://www.mindflash.com 2016). 
Kluczowym wyzwaniem była relatywnie duża grupa doce-
lowa uczestników działań rozwojowych, w rozproszonych 
lokalizacjach i ze zróżnicowanymi potrzebami w zakresie 
merytoryki szkoleń. Firma wdrożyła rozwiązanie Mindflash, 
wykorzystując je również w szerszym niż tylko rozwojowym 
aspekcie. Rozwiązanie stanowi obecnie konglomerat kilku 
programów: szkoleń on-linowych dla sprzedawców, dla linii 
wsparcia i pracowników call center, szkolenia „na żywo” 
z nowo wprowadzanych produktów połączone z quizami 
wiedzy, webinary i szkolenia dotyczące samej marki. W re-
zultacie wdrożenia kompleksowego programu, opartego 
w dużej mierze na różnorodnych formach rozwoju i wyko-
rzystaniu elastycznej technologii Mindflesh firma zanoto-
wała wzrost sprzedaży o 200%, wzrost jednostek sprzedaży 
na pracownika (o ponad 500% – z 0,4 na godzinę do 2,4 na 
godzinę), wzrost dochodu call center o 1 788% i 3 mln dola-
rów oszczędności na zobowiązaniach z dostawcami. Głów-
nymi cechami MindFlash’a, zastosowanymi przez Dysona 
dla continuous learning były przede wszystkim mobilna do-
stępność, zróżnicowanie technologii dostępnego kontentu 
(od Worda, po kursy SCORM), bazowanie na skutecznym 
przekazie wiedzy (filmy, pigułki wiedzy, role-playing i bu-
dowanie zaangażowania poprzez zbieranie opinii, głoso-
wanie), a także możliwość szybkiego dotarcia z informacją 
i wiedzą do pracowników. 

3. Comcast 
Program rozwoju umiejętności liderskich on-line (http://
www.humanresourcesiq.com 2016), którego skuteczność 

Wykres 4. Porównanie dedykowanego budżetu z zakładaną 
skutecznością form szkoleniowych, Polska 2013 rok

Źródło: Nowe Technologie w uczeniu Raport z badania 
(2013), Warszawa: Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Przykłady wdrożenia technologii 
dla potrzeb Continuous learningu

1. Allegiant (http://halldale.com 2016). 
Firma zastosowała różnorodne strategie wzmocnienia efek-
tywności rozwoju pracowników, bazujące przede wszystkim 
na wnioskach z niedoskonałości dotychczasowych (ilość 
wypadków), możliwościach technologicznych, a także na 
wynikach badań nad efektywnością i skutecznością rozwoju 
umiejętności (holistycznie) pracowników – w szczególności 
pilotów. W ramach programu wykorzystano rozwój ada-
ptywny, który ma swoje źródła w psychologii kognitywnej, 
w pracach bahawiorysty B. F. Skinnera, które kontynuowa-
ne były w ramach badań nad sztuczną inteligencją (dzisiaj 
wyniki badań są adoptowane w ramach działalności Ama-
zona czy Netflixa do przewidywania preferencji klientów 
i używane jako skuteczna metoda nauczania – np. w NASA, 
Armii Stanów Zjednoczonych) (The Army Learning Concept 
2015). W Allegiant zastosowano Zaawansowany Program 
Rozwoju Kompetencji/Kwalifikacji z uwzględnieniem alter-
natywnych metod, wprowadzając kluczowe zmiany w szko-
leniu pilotów, oparte w szczególności na trzypoziomowym 
kształceniu (w odróżnieniu od stosowanego przez 75 lat 
dwupoziomowego kształcenia) tj. szkolenie z procedur, 
szkolenie manewrowe i w ostatniej kolejności szkolenie 
w realnych warunkach. Dodatkowo firma włączyła większą 
ilość szkoleń Non-Motion (różnica pomiędzy szkoleniami 
opartymi na ruchu i bez ruchu przedstawiona została np. 
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gii, która pozwoliłaby pracownikom na współpracę oraz na 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań w warunkach labora-
toryjnych. Jako jeden z kluczowych czynników firma wska-
zywała również możliwość wykorzystania różnorodnych 
metod uczenia się z różnych źródeł. Qualcomm zdecydo-
wał się na współpracę z firmą start-up Pathgather (http://
www.slideshare.net 2016), oferującym platformę do nauki 
społecznościowej. Platforma ta pozwalała na zagregowa-
nie różnorodnych źródeł danych i formatów (np. z YouTub, 
TED, MOOC’s), pozwalała również w sposób ciągły oceniać 
przydatność zawartości za pomocą rankowania i opinio-
wania przez użytkowników. Kluczową jednak cechą była 
możliwość samodzielnego budowania przez pracowników 
własnych ścieżek rozwojowych – w zależności od poziomu 
zaawansowania, potrzeb i zajmowanego stanowiska. Wdro-
żone rozwiązanie zostało ocenione bardzo pozytywnie 
w organizacji, w szczególności jako elastyczne, angażujące 
i przydatne narzędzie. Rozwiązanie było więc odpowiedzią 
na trzy wskazane potrzeby firmy: mobilności narzędzia, wy-
korzystania nauki społecznościowej i odnalezienia w szybki 
sposób wysokojakościowego kontentu.

5. Światłowód wiedzy Orange Polska SA (http://swiatlo-
wodwiedzy.orange.pl 2016). Unikatowe w Polsce rozwią-
zanie stworzone w ramach projektu dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy przede 
wszystkim zarządzania wiedzą w organizacji (zgodnie 
z badaniem przeprowadzonym przez PWC w 2013 roku: 
60% badanych przedsiębiorstw nie tworzy „banków wie-
dzy”, 30% badanych firm nie wie, co stanowi ich wiedzę 
strategiczną (http://swiatlowodwiedzy.orange.pl 2016). 
Projekt wykorzystuje również metodologię continuous le-
arning. Finalny proces zarządzania wiedzą, wypracowany 
w ramach projektu opiera się na 36 produktach w 8 ob-
szarach tematycznych opierających się na narzędziach HR 
oraz technologii IT (Wiedzomat – system bazy wiedzy, Ma-
naginno – system zbierania pomysłów). Proces obejmuje 
zdobywanie, rozpraszanie i wykorzystywanie wiedzy przy 
szerokim zaangażowaniu interesariuszy: dawców i biorców 
wiedzy (pracowników), HR i kadry zarządzającej. Główne 
metodologiczne założenia projektu dotyczyły rozwoju kul-
tury współpracy i wymiany informacji, motywacji do samo-
rozwoju i dobrowolności udziału w procesie. Samo uczenie 
się (zdobywanie wiedzy) działo się „przy okazji” wykony-
wanych zadań w obrębie stanowiska pracy. Zastosowane 
technologie wspierają kompleksowość rozwiązania oraz 
społecznościowy charakter wymiany informacji. Użytkow-
nicy posiadają swoje profile, w ramach których mogą pu-
blikować różnorodne w formie materiały, brać udział w dys-

została potwierdzona 6 lat później (https://www.td.org 
2016). Nowy model uczenia został wdrożony w roku 2010 
i w samym tylko 2010 roku osiągnął wynik 4,5 mln godzin 
szkoleniowych. Firma postawiła sobie za cel, by rozwój był 
spójny ze strategią. Firma otrzymała w 2012 roku nagrodę 
The Learning Spotlight Award za budowanie zaangażowa-
nia pracowników, partnerstwo dla rozwoju pracowników 
i jednocześnie bardzo dobre rezultaty biznesowe (http://
www.steamfeed.com 2016). Program opierał się na wszyst-
kich czterechobszarach continuous learning – formalnej 
nauce (np. artykuły do samodzielnej nauki, self-assesmen-
ty), wystawieniu się na działanie (np. autoprezentacja na 
forum grupy), środowiska: wykorzystania dostępnych za-
sobów (np. aktywne uczestnictwo w dyskusji na forum), 
doświadczeniu wdrożenia zdobytych umiejętności w prak-
tyce biznesowej (np. poprzez wypracowanie z przełożonym 
konkretnych celów i wskazanie potencjalnych ścieżek re-
alizacji a potem realizacja), a wszystko przy wykorzystaniu 
różnorodnych narzędzi wspierających continuous learning. 
Do programu zaproszono ponad 300 senior-liderów, zmie-
niono jego strukturę (z 3 dni stacjonarnego treningu na 6 
tygodni pracy z różnorodnymi formami i źródłami wiedzy, 
i umiejętności). Program został również opisany miernikami 
powiązanymi z biznesowymi KPI i powstała dedykowana 
Rada programowa, która miała czuwać nad uspójnieniem 
celów programu ze strategią biznesową w sposób ciągły. 
W organizacji wykreowano i wzmocniono rolę supervisora, 
który będąc ekspertem, dzielił się swoim doświadczeniem 
z członkami zespołu wykorzystując metody coachingowe. 
Program opierał się również na czerpaniu z doświadczeń 
klienta i słuchaniu głosu klienta, co odbywało się za po-
mocą wewnętrznej ankiety 180 i grup fokusowych. Służyło 
to przede wszystkim jak najlepszemu dopasowaniu do po-
trzeb biznesowych i optymalizacji wydatków budżetowych 
na uczenie się pracowników. Firma wykorzystuje model 
continuous learning i nowe technologie również w szkole-
niach dla pracowników call center (ponad 25 tys. pracow-
ników) odnotowując wzrost wskaźników sprzedażowych.

4. Qualcomm Inc.
Kiedy świat staje się klasą – wszystko może być lekcją 
(https://www.qualcomm.com 2016; http://www.clome-
dia.com 2016). Firma rozpoczęła innowacje w obszarze 
nauczania od mikro-blogów (http://www.slideshare.net 
2016), rozwijając współpracę i dopasowując się do potrzeb 
rozwojowych pracowników budowała zindywidualizowane 
programy szkoleniowe (http://www.slideshare.net 2016). 
W 2014 roku wiele lat użytkując platformę LMS, firma 
uznała, że dotychczasowe rozwiązanie nie odpowiada po-
trzebom biznesowym i rozpoczęła poszukiwania technolo-

http://swiatlowodwiedzy.orange.pl/
http://swiatlowodwiedzy.orange.pl/
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Tabela 2. Porównanie przykładów wdrożeń

Firma Cel wdrożenia Rozwiązanie Efekty

Allegiant
zmniejszenie liczby wy-
padków lotniczych

zaawansowany Program Rozwoju Kompetencji 
oparty na rozwoju adaptywnym – m.in. 
poszerzenie o trzeci poziom kształcenia (od 
teorii do działania w realnych warunkach), 
szkolenia Non-Motion wsparte technologią 
ALT (ang. Adaptive Learning Technology). 
Rozwiązanie oparte jest o teorię gier, 
modelowanie 3D, BigData, sztuczną inteligencję, 
wysokiej jakości nagrania video i platformę 
mobilną

indywidualne ścieżki rozwoju 
pracowników, 80% pozytywnych ocen 
wśród uczestników

Dyson

jeden spójny przekaz – 
duża, rozproszona grupa 
docelowa i konieczność 
dotarcia z informacją 
i szkoleniem w krótkim 
czasie i w identyczny 
sposób

Mindflash na którym osadzone są szkolenia 
on-linowe dla sprzedawców, linii wsparcia 
i pracowników call center, szkolenia z nowo 
wprowadzanych produktów połączone z quizami 
wiedzy, webinary i szkolenia dotyczące samej 
marki 

wzrost sprzedaży o 200%, wzrost 
jednostek sprzedaży na pracownika 
(o ponad 500% – z 0,4 na godzinę do 2,4 
na godzinę), wzrost dochodu call center 
o 1 788% i 3 mln dolarów oszczędności na 
zobowiązaniach z dostawcami

Comcast
holistyczny rozwój 
umiejętności liderskich 

kompleksowe programy rozwojowe dla liderów, 
oparte o self-assesmety, naukę formalną 
i nieformalną, doświadczenie, ekspozycję, 
o wydłużonym czasie trwania i z możliwością 
wdrożenia zdobytych umiejętności, wspierane 
technologią platformy

nagroda the Learning Spotlight Award za 
budowanie zaangażowania pracowników, 
partnerstwo dla rozwoju pracowników 
i jednocześnie bardzo dobre rezultaty 
biznesowe

Qualcomm

poszerzenie współpracy 
pracowników 
i innowacyjne 
rozwiązania poprzez 
narzędzie mobilne, 
społecznościowe 
i wysokiej jakości

platforma do nauki społecznościowej oparta 
o wykorzystanie różnorodnych źródeł wiedzy, 
ocenianych i polecanych przez użytkowników. 
Pozwala na zindywidualizowane budowanie 
ścieżek rozwojowych pracowników

kultura nauki – z wysokim poziomem 
wykorzystania – w ciągu 8 miesięcy od 
wdrożenia platformę używało ponad 50% 
pracowników 

Orange Polska

potrzeba zarządzenia 
wiedzą w organizacji 
i popularyzowania 
dzielenia się wiedzą

kompleksowy proces zarządzania wiedzą, 
z udziałem wszystkich interesariuszy, 
opierający się na narzędziach HR oraz 
technologii IT (Wiedzomat – system bazy 
wiedzy, Managinno – system zbierania 
pomysłów) o społecznościowym i nieformalnym 
charakterze. Rozwiązanie wykorzystuje również 
grywalizację

nieformalny i skuteczny proces 
zarządzania wiedzą, podniesiona 
kreatywność pracowników, zgłoszone 
innowacyjne pomysły

Kompania 
Piwowarska

dzielenie się wiedzą, 
nauka społecznościowa, 
zarządzanie wiedzą 
w organizacji

Skills@work – zintegrowana platforma wymiany 
wiedzy, oparta o narzędzia zdobywania wiedzy, 
połączona z możliwością interakcji między 
użytkownikami, w tym rankowania

wzrost interakcji pomiędzy użytkownikami, 
aktywne dzielenie się wiedzą

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://halldale.com 2016 [20.02.2016]; https://www.mindflash.com 2016 [21.02.2016]; 
http://www.humanresourcesiq.com 2016 [21.02.2016]; https://www.td.org 2016 [21.02.2016]; http://www.steamfeed.com 2016 
[20.02.2016]; https://www.qualcomm.com 2016 [20.02.2016]; http://www.clomedia.com 2016 [20.02.2016]; http://www.slideshare.
net 2016 [20.02.2016]; http://swiatlowodwiedzy.orange.pl 2016 [21.02.2016]; http://cockpit.sdqac.rd.tp.pl 2016 [20.02.2016]; https://
www.houseofskills.pl 2016 [20.02.2016]; http://mediawiedzy.pl 2016; Hyla M., (2009) Przewodnik po e-learningu, Kraków: Oficyna 
Ekonomiczna.
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Podsumowanie

Analiza przedstawionych przypadków wskazuje, że 
firmy poszukując adekwatnej technologii dla uczenia pra-
cowników, kierują się przede wszystkim przesłanką wynika-
jącą ze zdefiniowanych potrzeb w tym zakresie. Implikuje 
to więc ściśłe zdefiniowanie grup odbiorców (najczęściej, 
w pierwszej fazie lub w pilotażu, są to mniejsze kilkuse-
tosobowe grupy użytkowników). Wdrożenie technologii 
jest również poprzedzone wskazaniem kluczowych, stra-
tegicznych obszarów wiedzy (mogą to być jak we wska-
zanych przykładach kompetencje liderskie, umiejętności 
sprzedażowe, innowacyjność), na których koncentrują 
się wdrażane funkcjonalności. W większości przypadków 
wdrożenie poprzedzone jest szczegółową analizą wymagań 
użytkowników, ich kompetencji i przyzwyczajeń – zarówno 
w obszarze uczenia się, jak również w zakresie technologii, 
co pozwala na zaprojektowanie zgodnie z user experien-
ce adekwatnego i efektywnego rozwiązania. Dodatkowo, 
wdrożenie technologii wspierającej continuous learning 
wiąże się z koniecznością zarządzania zmianą – w tym 
przede wszystkim zmianą postaw pracowników, którzy są 
motywowani (poprzez adekwatną komunikację, konkursy, 
angażowanie i grywalizację), by zmieniać swoje przyzwycza-
jenia i realizować w procesie uczenia wszystkie etapy – od 
nauki formalnej (edukacja), poprzez doświadczenie (próby, 
eksperymenty, środowisko laboratoryjne) do ekspozycji (re-
alizacja w realnych sytuacjach) w nowym środowisku nauki 
(np. światy wirtualne, platformy społecznościowe), co jest 
adekwatne dla pogłębionej analizy modelu continuous le-
arning firmy Deloitte.

Z przytoczonych przykładów wynikają tzw. best practi-
se implementacji technologii wspierającej continuous lear-
ning, jak również lessons learnt – przykładowo konieczność 
zaangażowania wszystkich interesariuszy procesu (Mallon, 
Johnson 2015), przezwyciężenie oporu przed zmianą, 
a przede wszystkim realne oszacowanie potrzeb i środków 
na inwestycje.

Niniejsze opracowanie, z uwagi na swój charakter, 
obejmuje jedynie wąski fragment opisując kontekst funk-
cjonowania technologii ICT w zakresie continuous learning. 
Wartościowe zdaniem Autora byłoby poszerzenie badania 
o weryfikację efektywności wdrożonych technologii i po-
równanie efektów do zakładanych celów.

kusjach i komentować lub uzupełniać wypowiedzi innych, 
a także oceniać przydatność zawartości i treści. Pozwala 
to na zachowanie ciągłości procesu przy jednoczesnym 
zachowaniu nieformalności. Dodatkowym elementem 
angażującym do dzielenia się pomysłami jest wykorzysta-
nie grywalizacji (konkurs) który zachęca użytkowników do 
podejmowanych aktywności i zgłaszania innowacji (co ma 
dodatkową wartość dla przedsiębiorstwa) (http://cockpit.
sdqac.rd.tp.pl 2016). Rozwiązanie zostało pozytywnie prze-
testowane w 7 innych firmach różnych branż i rozmiarów 
(jako wymóg projektu), m.in. w Poczcie Polskiej (przedsię-
biorstwo państwowe użyteczności publicznej), Betacom 
(firma tworząca technologię IT), LeroyMerlin (sieć handlo-
wo-budowlana), Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiącle-
cia Stefana Wyszyńskiego. Kolejne firmy wyraziły również 
zainteresowanie wdrożeniem rozwiązania (w tym m.in. in-
stytucje finansowe – PZU, mBank, ZUS, Provident).

6. Skills@work – Kompania Piwowarska
Sformalizowany nieformalny rozwój (https://www.houseof-
skills.pl 2016; http://mediawiedzy.pl 2016). Wdrożenie roz-
wiązania zaplanowane zostało dla kadry menedżerskiej, na 
zasadzie dobrowolnego udziału (co jest spójne z wzięciem 
odpowiedzialności za rozwój w continuous learning). Portal 
został przygotowany w oparciu o dokładną analizę potrzeb 
grupy docelowej. Silną stroną wskazywaną przez użytkow-
ników jest ciągłe powiększanie bazy dostępnych materia-
łów, w różnorodnych formach (adekwatnym czasie trwania 
– na podstawie wyników badań skuteczności poszczegól-
nych form – np. adekwatna długość filmów video, wielość 
pigułek wiedzy). Portal powstał w odpowiedzi na potrzeby 
konkretnej organizacji, w oparciu o wypracowane i zbada-
ne uprzednio przez dostawcę rozwiązanie nauki społecz-
nościowej, skuteczności i rodzaju szkoleń e-learning (Hyla 
2009). Podstawowym założeniem portalu jest stworzenie 
miejsca wymiany wiedzy przez praktyków, angażowanie 
jego użytkowników do podejmowania działań (np. poprzez 
rekomendowanie konkretnych propozycji wiedzowych dla 
współużytkowników, podwładnych czy rankowanie użytecz-
ności treści). Rozwiązanie wykorzystuje różnorodne formy 
przekazywania wiedzy: od formalnych szkoleń, poprzez pi-
gułki wiedzy, nagrania video autorytetów, dostęp do biblio-
grafii, jak i forum. Rozwiązanie zostało wdrożone również 
w firmie Play.

Powyższe przykłady są bardzo różnorodne stąd przywo-
łano w tabeli 2 podsumowanie najważniejszych elementów.
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Wywiad
Jaki problem rozwiązujecie?

Rozwiązujemy dwa główne problemy. Najważniejszym 
aspektem dla naszego użytkownika jest dostęp do jednej 
platformy, łączącej życie akademickie i możliwości karie-
ry dla absolwentów. Drugi problem, który rozwiązujemy 
odnosi się do firm. Coraz więcej firm zastanawia się nad 
zatrudnieniem młodych profesjonalistów, a na rynku silnie 
konkurencyjnym muszą zmagać się z atrakcyjnymi ofertami 
dużych firm i korporacji. 

BaseConnect zawiera liczne narzędzie, wspierające firmy 
w budowaniu świadomości i zainteresowania marką. Employ-
er Branding ma znaczący wpływ na zatrudnienie, a wiele firm 
ma świadomość, że muszą inwestować więcej pieniędzy i za-
sobów we wzmacnianie ich reputacji i Employer Brandingowe 
wysiłki na ich rynku docelowym. 

Kto jest Waszym klientem?

Nasz ekosystem ma dwie główne funkcje. Przede 
wszystkim zapewnia możliwości grupie, obejmującej 
wszystkich studentów i absolwentów, a co najważniejsze 
gdy student ukończy studia, pomagamy mu w znalezieniu 
odpowiedniej pracy i pracodawcy. Nasz ekosystem obejmu-
je także organizacje studenckie w całej Polsce, największe 
polskie uczelnie, biura karier, wydarzenia studenckie, pro-
jekty, organizatorów imprez, kluby studenckie i starostów. 

Druga cześć naszego ekosystemu obejmuje firmy oraz 
instytucje, którym zależy na kontakcie ze studentami i absol-
wentami. Grupa ta obejmuje rekruterów i profesjonalistów 
odpowiedzialnych za Employer Branding, którzy chcą zatrud-
nić studentów na staże, praktyki, a absolwentów do pracy.

Są też inne grupy takie jak uniwersytety, którą chcą 
jeszcze bardziej zaistnieć wśród studentów, absolwentów 
oraz właściciele firm, chcący eksponować swoją markę 
studentom i absolwentom. Ponadto BaseConnect skupia 
organizatorów imprez, marki odzieżowe i popularne pro-
dukty dla studentów i absolwentów na przykład: Apple, 
Uber, H&M, Nike, Samsung i Google.

Jaki jest Wasz model biznesowy?

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami w ciągu 
ostatnich czterech lat, wiemy jakie dodatkowe cechy i funk-
cje powinny uzupełniać naszą dotychczasową ofertę. Naszym 
podstawowym modelem przychodów jest dostarczanie głów-
nych wartości dla firm, chcących zwiększyć działania z zakresu 
HR, rekrutacji i działalności Employer Brandingowej. 

Dalsza część wywiadu w kolejnym numerze.
Dziękuję za rozmowę.

BaseConnect – Platforma społecznościowa
 dla studentów i absolwentów

Wywiad z Damianem Słują 
CEO & Współzalożycielem platformy BaseConnect

Czym jest BaseConnect? 

BaseConnect.org to platforma społecznościowa dedy-
kowana studentom i absolwentom, skupiająca w jednym 
miejscu aktywności życia akademickiego, organizacje stu-
denckie i koła naukowe, staże, praktyki oraz możliwości 
przyszłej kariery dla absolwentów takie, jak oferty pracy 
i informacje na temat potencjalnych pracodawców. 

Jaka jest historia projektu?

Jestem pytany o to dosyć często. Podczas konferencji dla 
organizacji studenckich w 2011 roku, zdałem sobie sprawę, 
że nie ma na rynku platformy, która naprawdę kształtowa-
łaby przyszłość studentów i absolwentów na całym świecie, 
zapewniając jedno miejsce, gdzie studenci mogą uzyskać 
dostęp do życia akademickiego – ciekawych wydarzeń, kół 
i organizacji studenckich, dołączyć do projektów studenckich 
oraz odkryć perspektywy rozwoju, takie jak oferty staży dla 
studentów i możliwości przyszłej kariery dla absolwentów.

Przygotowałem wstępną koncepcję platformy w stycz-
niu 2012 roku i wtedy też zaangażowałem w projekt mo-
jego przyjaciela Rafała. Następnie zaprezentowałem swój 
pomysł na wydarzeniu dla startupów Hive53, gdzie pozna-
liśmy Iana Scarffe – przedsiębiorcę i eksperta w metodzie 
Lean Startup, któremu spodobał się oryginalny pomysł. 
Zespół wspólnie rozwija koncepcję aż po dzień dzisiejszy.

Dlaczego wybraliście taką formę finansowania?

Od pierwszego spotkania mój partner biznesowy Ian 
Scarffe nalegał na użycie lean startup jako metody rozwoju 
i wzrostu biznesu. Stosując tę metodę, osiągnęliśmy dopa-
sowanie produktu do rynku „Product/Market Fit” i pierwsze 
przychody. Obecnie wielu pracodawców kontaktuje się z nami, 
ponieważ chcą korzystać z usług i pakietów, które oferujemy 
dla firm, w szczególności związanych z Employer Brandingiem, 
rekrutacją studentów na staże i zatrudnianiem absolwentów.






