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praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i artystów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezentować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.

www.kwartalnikrsk.pl

Redaktor naczelny:
dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski
Z-ca Redaktora naczelnego:
mgr Monika Kościów, Prezes Zarządu, Fundacja Managerska CREATIVE
Redaktorzy:
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Radosław Ryńca, Politechnika Wrocławska
dr Regina Lenart-Gansiniec, Uniwersytet Jagielloński
dr Łukasz Lewkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Bogusław Bembenek, Politechnika Rzeszowska
dr Marcin Feltynowski, Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Celuch, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie / Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
mgr Izabela Skorupa, CEO, Agencja Managerska VIP for You
mgr Iwona Kobiela, CEO, Agencja Doradcza Life&Business Solutions
Damian Kowalski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Karolina Wicińska, Politechnika Rzeszowska
Rada Naukowa:
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska
prof. nadzw. dr hab. Krystyna Adamska, Uniwersytet Gdański
prof. nadzw. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. nadzw. dr hab. Ryszard Michalak, Uniwersytet Zielonogórski
prof. nadzw. dr hab. Jan Fazlagić, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Bombik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Surma, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. nadzw. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka
prof. nadzw. dr hab. Witold Kowal, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Sylwia Przytuła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gazda, Politechnika Rzeszowska
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Anna Czajka-Cunico, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr Gavin Rae, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie
dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. Wojciech Dyduch, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański
Za poglądy i opinie wyrażone w zamieszczonych w kwartalniku „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” artykułach
odpowiadają wyłącznie ich Autorzy, a Agencja Managerska VIP for You i Redaktorzy – za ogólną koncepcję.

ISSN 2300-5491 | e-ISSN 2449-948X
Wersja drukowana (papierowa) jest wersją pierwotną.

Projekt i skład:
mgr Łukasz Szpak, Creative Graphic Designer, Agencja Managerska VIP for You.
Wydawca:
Agencja Managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2016 r.
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 104, tel.: +48 722 11 4000
e-mail: biuro@vip4u.pl, www.vip4u.pl. Wydrukowano w Polsce. Printed in Poland.
Licencja:

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Publikacja dostępna w sieci pod adresem: http://kwartalnikrsk.pl

4

Od redakcji
Słowo wstępne

ARTYKUŁY NAUKOWE
6

Joanna Olszowy
Wybrane aspekty migracji zarobkowych i ich wpływ na rynek pracy

12

Piotr Dworzański
Dynamika migracji polskich lekarzy specjalistów do Danii

w numerze...

23

Agnieszka Bielewska
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na migracje
– przykład województwa dolnośląskiego

32

Arkadiusz Sieroń
Wpływ imigracji na rynek pracy

39

Urszula Król
Aktywizacja radomskiego rynku pracy – perspektywy i bariery rozwoju

47

Jadwiga Kraś
Niewyczerpalne zasoby ludzkie a rynek pracy

58

Rafał Sadłowski, Szymon Malik
Szkolnictwo wyższe a rynek pracy

65

Izabella Nabiałczyk
Oblicza wolontariatu

70

Dominika Orzelska
Niestandardowe formy zatrudnienia: wyzwania dla pracowników i
pracodawców na przykładzie sektora sprzedaży bezpośredniej

80

Daniel Rejowski
Program „Zwiedzaj i pracuj” jako szczególna podstawa wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

86

Róża Szafranek
Wolność w miejscu pracy: instytucje totalne wg Goffmana a współczesne
standardy zatrudniania w branży IT

90

Bogusław Bembenek
Antecedencje i implikacje polskiej polityki klastrowej
w kontekście wyzwań rozwoju klastrów

104

Jan Fazlagić
Perspektywy rozwoju polskich powiatów w opinii pracowników urzędów
powiatowych

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016

Od redakcji
Słowo wstępne
Nowa koncepcja rozwoju regionalnego i lokalnego zakłada m.in. wykorzystanie potencjałów endogennych, czyli potencjałów wewnętrznych tkwiących w samej społeczności. Zaliczyć można do nich wykształcenie
ludności, stopień integracji i stowarzyszania się, poziom zaufania ludzi do siebie, otwartość na innowacje,
postawy czy wartości. W dobie rewolucji technologicznej zmieniły się również tzw. czynniki/kryteria rozwoju
lokalnego czy regionalnego. Migracje i inwestycje zagraniczne to kluczowe procesy zachodzące w regionach
i społecznościach lokalnych, związane przede wszystkim z szeroko rozumianą mobilnością, niemniej jednak
skutkujące w nowym krajobrazie lokalności. Niniejszy numer czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”
poświęcony został analizie zjawisk związanych z wykorzystywaniem potencjałów wewnętrznych do procesów
kreowania rozwoju regionalnego.
Joanna Olszowy w artykule pt. „Wybrane aspekty migracji zarobkowych i ich wpływ na rynek pracy” podjęła próbę nakreślenia obrazu współczesnych migracji z Polski oraz próbę identyfikacji migracji jako fenomenu
rynku pracy ze skutkami dla rynków pracy krajów wysyłających. Piotr Dworzański jest Autorem artykułu pt.
„Dynamika migracji polskich lekarzy specjalistów do Danii”. Opisuje w nim strumień migracji polskich lekarzy
specjalistów do szpitali w Północnej Danii po 2004 roku oraz proces ich adaptacji do nowego miejsca pracy.
Wyjątkowość tego typu migracji, zdaniem Autora, wiąże się z faktem, iż kadra specjalistyczna niektórych szpitali w kraju docelowym składa się w ponad połowie z lekarzy zagranicznego pochodzenia, co powoduje powstanie nowego rodzaju kultury organizacyjnej w wysokim stopniu o charakterze multikulturowym. Agnieszka
Bielewska napisała artykuł pt. „Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na migracje – przykład województwa
dolnośląskiego”, którego celem jest przeanalizowanie roli specjalnych stref ekonomicznych w związku z imigracją do małych miejscowości. Cztery specjalne strefy ekonomiczne ulokowane w województwie dolnośląskim
zostały utworzone z myślą wygenerowania wzrostu ekonomicznego na obszarach szczególnie dotkniętych
bezrobociem po upadku lokalnego przemysłu. Jak wskazują jednak dane demograficzne, strefy te przyczyniają
się do wewnętrznych i międzynarodowych migracji. Arkadiusz Sieroń w swoim artykule „Wpływ imigracji na
rynek pracy” porusza problematykę imigracji, w którym wskazuje i opisuje jej wpływ na rynek pracy. Szczególną uwagę koncentruje Autor na efektach imigracji, pomijając skutki emigracji. Praca ma charakter przede
wszystkim teoretyczny, z wykorzystaniem analizy i krytyki piśmiennictwa. Urszula Król analizuje jeden konkretny obszar – subregion radomski. W artykule pt. „Aktywizacja radomskiego rynku pracy – perspektywy i bariery
rozwoju” przedstawia problematykę wysokiego poziomu bezrobocia w Radomiu i w subregionie radomskim.
W tekście przedstawione zostały także instytucje oraz instrumenty oddziałujące na lokalny rynek pracy.
„Niewyczerpalne zasoby ludzkie a rynek pracy” to tytuł artykułu Jadwigi Kraś. W związku z wciąż ożywioną
dyskusją nad rynkiem pracy, a zwłaszcza nad jego niedomaganiem, wręcz jego niestabilnością, Autorka zajmuje się kwestią kapitału ludzkiego, który definiuje jako niewyczerpalny zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia,
energii witalnej, pozwalający na zdolność do adaptacji i wykonywania różnego rodzaju pracy. Rafał Sadłowski
i Szymon Malik w artykule pt. „Szkolnictwo wyższe a rynek pracy” przedstawiają opinię na temat zdolności
polskich uczelni wyższych do przygotowania studentów na wyzwania współczesnego i przyszłego rynku pracy.
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W oparciu o badania Autorzy określili czynniki decydujące o zdobyciu zawodu, sposobach poszukiwania
pracy oraz wymaganych przez pracodawców umiejętnościach.
Izabella Nabiałczyk w artykule pt. „Oblicza wolontariatu” ukazuje jego rolę m.in. jako narzędzia do nawiązywania nowych kontaktów, poznawania wartościowych ludzi oraz sposób na życie, a przede wszystkim
jako sposób nabywania nowych kompetencji, które można wykorzystać w pracy zawodowej. Wolontariat daje
wiele możliwości rozwoju dla wolontariusza, ale i organizacji. Dominika Orzelska w artykule pt. „Niestandardowe formy zatrudnienia: wyzwania dla pracowników i pracodawców na przykładzie sektora sprzedaży bezpośredniej” diagnozuje identyfikację wyzwań i wskazuje możliwe sposoby radzenia sobie z nimi. Artykuł został
oparty o studium przypadku sektora sprzedaży bezpośredniej łączący w sobie wiele cech charakterystycznych
dla różnych niestandardowych form zatrudnienia.
Daniel Rejowski napisał artykuł pt. „Program ‘Zwiedzaj i pracuj’ jako szczególna podstawa wykonywania
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Autor ukazuje Program będący rezultatem współpracy bilateralnej pomiędzy państwami, jak Nowa Zelandia, Australia, Japonia oraz Tajwan i skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcieliby spędzić wakacje w Polsce. Program przede wszystkim umożliwia poznanie kultury,
społeczeństwa, języka i tradycji państwa przyjmującego. Róża Szafranek zatytułowała swój artykuł „Wolność
w miejscu pracy: instytucje totalne wg Goffmana a współczesne standardy zatrudniania w branży IT”. Celem
tego artykułu jest pokazanie podobieństw organizacji pracy czy rodzaju firmy do instytucji totalnej. Jak pisze
Autorka, małe firmy oferujące ucieczkę od „bezdusznej, krwiożerczej korporacji stosują nie mniej inwazyjne rozwiązania totalne, niż wielkie oddziały firm zagranicznych”. W oparciu o wyniki badań sformułowano
wniosek, że małe firmy kwestionują niejednokrotnie granicę między publicznym a prywatnym, ograniczając
wolność w miejscu pracy oraz wkraczając w sferę prywatną zatrudnionego. Bardzo często kończy się to ograniczeniem wolności pracownika. Bogusław Bembenek w artykule pt. „Antecedencje i implikacje polskiej polityki klastrowej w kontekście wyzwań rozwoju klastrów” analizuje politykę wobec klastrów, jak również rozwój
klastrów jako proces z zakresu zarządzania oraz jako proces społeczny. Od wielu lat klastry definiowane są
w literaturze przedmiotu jako jedna z ważniejszych struktur, decydująca nie tylko o wzroście gospodarczym,
ale również o rozwoju samych przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest skonstruowanie polityki wobec klastrów
na poziomie państwa, co stanowi przedmiot zainteresowania Autora. Jan Fazlagić w artykule pt. „Perspektywy rozwoju polskich powiatów w opinii pracowników urzędów powiatowych” zastanawia się nad możliwościami rozwoju regionalnego w oczach pracowników urzędów. Jest to szczególnie interesująca perspektywa,
gdyż to właśnie ci pracownicy mają poziom wiedzy o wiele większy niż przeciętny obywatel w kwestiach ich
obszarów zamieszkania, możliwości rozwoju bądź blokad prowadzących do niedorozwoju. W oparciu o badania empiryczne analizuje w tekście wpływ poszczególnych elementów kapitału intelektualnego na aktualną
sytuację powiatów; determinanty wzrostu, priorytety i preferencje inwestycyjne powiatów, przywództwo oraz
hamulce rozwoju powiatów a także możliwości poprawy sytuacji.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Redaktor Naczelny
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Wybrane aspekty migracji zarobkowych
i ich wpływ na rynek pracy
Chosen aspects of economic migrations
and their impact on the labour market

Artykuł ukazuje migracje zarobkowe i ich wpływ na rynek pracy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty migracji zarobkowych o podłożu ekonomicznym. W niniejszym artykule
Autorka podjęła próbę nakreślenia obrazu współczesnych migracji
z Polski, które przedstawiła, w oparciu o dostępny materiał źródłowy, przez pryzmat kilku podstawowych źródeł danych. W drugiej
części artykułu podjęła próbę identyfikacji migracji jako fenomenu
rynku pracy i skutków, jakie mobilność może mieć dla rynków pracy
krajów wysyłających.

The article portrays economic migrations and their impact
on the labor market. The purpose of the paper is to point out the
various aspects of the economic background of migrations. The
author tries to define the image of contemporary migration out of
Poland. The second part of the article is an attempt to identify the
migration as a labor market phenomenon. It points out also the
consequences of workforce mobility for the countries that people
are emigrating from.

Słowa kluczowe: migracja zarobkowa, rynek pracy.

Keywords: economic migration, labour market.

Wstęp
Mobilność terytorialna, w tym również migracja zagraniczna, jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania człowieka. Jako element rozwoju demograficznego, społecznego i ekonomicznego staje się zaś obiektem zainteresowania
różnorodnych dyscyplin badawczych, a także przedmiotem
zainteresowania polityków. Kompleksowość migracji sprawia przy tym, że są one fascynującym tematem badawczym. Niełatwo poddają się prostym i jednoznacznym
ocenom, skłaniając do interdyscyplinarnych poszukiwań
(Kaczmarczyk 2005).
Migracja nie jest nową kwestią społeczną, lecz strategią, dzięki której ludzie od zawsze próbowali rozwiązać
trudne sytuacje i zagrożenia towarzyszące ich życiu. Jednakże nie do końca zdawali sobie sprawę, że zmieniając miejsce życia i pracy na stałe lub czasowo, stają wobec nowych
wyzwań i nowych trudności (Koczyńska-Butrym 2009).
Polska i Polacy mieszczą się w wartkim strumieniu migracji. W ostatnich latach wyjazdy Polaków w poszukiwaniu
pracy zarobkowej są głównie efektem przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej, a następnie ratyfikowania przez kraje Unii umowy z Schengen, co otworzyło przed Polakami
niektóre rynki pracy (Koczyńska-Butrym 2009). Mobilność
zagraniczna Polaków stała się jednym z najgorętszych oraz
6

najszerzej dyskutowanych tematów w debacie publicznej
i medialnej. Zjawisko to wydaje się nie do końca uzasadnione, choćby ze względu na fakt, że wyjazdy zagraniczne
nie są w Polsce czymś nowym, wręcz przeciwnie, to nieodłączny składnik społeczno-ekonomicznej historii naszego
kraju. Przy wyjazdach polskich emigrantów do wielu krajów,
głownie europejskich, zniesiony został obowiązek posiadania wiz, a dowód osobisty coraz częściej zastępuje paszport.
Zlikwidowano bowiem szereg występujących wcześniej administracyjnych ograniczeń i utrudnień związanych z wyjazdem Polaków na Zachód (Koczyńska-Butrym 2009). W efekcie mamy do czynienia ze zjawiskiem relatywnie silnego odpływu siły roboczej, którego czas trwania można szacować
na przynajmniej dekadę. W tych warunkach należy liczyć
się zarówno z krótkookresowymi (przejściowymi), jak i długookresowymi skutkami ekonomicznymi tego zjawiska.

Pojęcie migracji w kontekście współczesnych
tendencji społecznych
Niemal zawsze wędrówki ludzi na Ziemi stanowiły zjawisko dość powszechne. Ludzie od zarania dziejów przemieszczali się na znaczne nieraz odległości. Decydowały
o tym przyczyny socjalno-bytowe – np. poszukiwanie wody,
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ekonomiczne – np. odnajdywanie terenów nadających się
pod działalność rolniczą, czy polityczne i religijne np. konflikty zbrojne i podboje konkretnych terytoriów. Jednakże
dopiero od stosunkowo niedawna są one odbywane na
dłuższe dystanse i wymagają przystosowania do innego
otoczenia kulturowego czy społecznego, lub nawet zerwania więzi ze środowiskiem pochodzenia.
Poglądy na istotę migracji ulegały ewolucji wraz z upływem czasu i stopniowym poznawaniem przez badaczy różnych aspektów tego zjawiska. Słowo „migracja” pochodzi
od łacińskiego słowa migratio i oznacza wędrówkę, czyli
przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu (Tokarski 1980). Przyczyny migracji są zazwyczaj różne. Mogą
one mieć charakter ekonomiczny (migracja zarobkowa) lub
polityczny (wojna, prześladowania itp.).
Migracja jest zjawiskiem wieloaspektowym: decyzje
o migracji wynikają z różnorodnych przesłanek politycznych, ekonomicznych, społecznych, rodzinnych (Kłos 2006).
Z uwagi na swoją złożoność, zjawisko migracji objaśniane
jest w ramach kilku teorii. Migracja w rozumieniu teorii
neoklasycznej jest konsekwencją różnic dochodów, lub szerzej, standardów życia między krajami i jest podejmowana
w celu wyrównywania tych dysproporcji. Osoby, które migrują, traktowane są przy tym jako autonomiczne jednostki
podejmujące racjonalne decyzje, które nie wywołują kosztów ubocznych i nie podlegają ani ryzyku, ani niepewności. Migracja stanowi dla nich inwestycję, ukierunkowaną
na maksymalizację zysków, której koszty zostaną spłacone
w przyszłości. Najnowsze teorie ekonomicznych migracji
rozszerzyły ramy interpretacyjne zjawiska o kwestię decyzji
w sprawie migracji podejmowanej dla dywersyfikacji ryzyka
lub pozyskiwania środków finansowych bardziej na płaszczyźnie gospodarstwa domowego, aniżeli w trybie indywidualnym przez migranta (Marczewski, Sokołowska 2006).
Obserwując wędrówki ludzi w poszukiwaniu pracy
w ogóle lub pracy lepiej opłacanej, częściej mówimy o migracji w drugim znaczeniu, o migracji związanej ze zmianą
miejsca w przestrzeni geograficznej, terytorialnej, ze zmianą
miejsca zamieszkania, pracy i życia. Na ogół, choć nie zawsze,
jest to wystarczająco zaznaczane, równolegle ze zmianą przestrzeni geograficznej następują zmiany w usytuowaniu społecznym, w przestrzeni społecznej, w społecznych kontaktach
i dystansach osób migrujących. Zmiany te wiązać się mogą
zarówno z awansem, jak i z degradacją. W trakcie, i w wyniku, zmiany miejsca zamieszkania, dochodzi do zmiany zarówno podmiotów kontaktów społecznych, jak i charakteru
kontaktów oraz do powstawania lub pogłębiania jednych
dystansów społecznych i niwelowania innych (zmiana relacji
z dawnymi znajomymi, nawiązanie nowych znajomości, wejście lub utrata miejsca w grupie interesów).

Migracja jako wieloaspektowe
zjawisko w ekonomii
Dzieje ludzkości od zawsze związane są z przebiegiem
procesów migracyjnych, a jedną z ich głównych przyczyn
zawsze pozostawało dążenie do poprawy warunków bytu.
Zjawisko migracji jest nierozerwalnie związane z procesem
globalizacji gospodarki światowej. Nie ulega wątpliwości,
że duża część występujących we współczesnym świecie
zachowań migracyjnych posiada wymiar ekonomiczny,
w szczególności zarobkowy. Jednocześnie migrację można
traktować jako czynnik uelastyczniający rynek pracy, umożliwiający dostosowanie poziomu zatrudnienia do zmieniających się warunków popytowych.
Teorie ekonomiczne zakładają, że na migracje największy wpływ mają zmienne o charakterze ekonomicznym.
Człowiek jest uważany za homo oeconomicus – przemieszcza się do tego miejsca, gdzie jego potrzeby materialne
zostaną zaspokojone w oczekiwany przez niego sposób.
Migracja jest zatem wypadkową indywidualnej kalkulacji
potencjalnych ekonomicznych zysków i kosztów ewentualnego przemieszczenia. Pozamonetarne koszty migracji,
np. koszty psychologiczne, są w teoriach ekonomicznych
z reguły pomijane.
Pojęcie migracji wywodzi się od łacińskiego słowa migrare, oznaczającego w naukach społecznych wędrówkę
lub przenoszenie się w nowe miejsce. Określa ono proces
zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub na pewien okres
(Encyklopedia Powszechna PWN 1985). Zmiana miejsca
zamieszkania może być determinowana czynnikami wynikającymi z warunków wykonywanej pracy, chęci nauki,
utrzymywania kontaktów rodzinnych, rozrywką oraz z konieczności ucieczki przed zagrożeniami. Migracja obejmuje
różnorodne motywy wyjazdu: zarobkowe, rodzinne, polityczne (Kaczmarczyk 2004) mowa tu o relatywnie trwałym
pobycie w nowym regionie bądź społeczeństwie (Kaczmarczyk 2005).
Migracje to skompilowany proces, który polega na
zmianie sposobu życia jednostek. Imigranci, znajdując się
w nowym środowisku, zwykle poddawani są trudnym i długotrwałym procesom adaptacyjnym, zmuszeni są do poznawania obcych tradycji i obyczajów. Często napotykają na
swojej drodze nieznane sobie wartości i normy społeczne.
Asymilacja w nowym środowisku oraz integracja w trudnym okresie przystosowawczym może doprowadzić do tzw.
kosztów psychicznych.
Jedno z bardziej syntetycznych ujęć obu stron efektów
migracyjnych stanowi teoria korzyści netto Michaela Todaro. Zgodnie z nią badacz założył, że migracja jest wyrazem
7

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016

indywidualnej i racjonalnej decyzji. Jednostka jest motywowana do wyjazdu wizją poprawy poziomu swojego życia.
Decyzja o podjęciu migracji zapada w chwili, gdy kalkulacja potencjalnych kosztów oraz korzyści, wynikających z jej
podjęcia, prowadzi do dodatniego salda rachunku. Analizie
poddane zostają nie tylko korzyści, wynikające z możliwości
osiągnięcia dobrobytu, ale również koszty, te bezpośrednie,
ale i alternatywne, jak np. utracone korzyści wynikające
z zaniechania podjęcia migracji (Borkowska 2001). Migrant
wyjedzie tam, gdzie zysk netto z migracji jest największy
(Kaczmarczyk 2012). Należy zaznaczyć, że niewiele publikacji zawiera głębszą analizę efektów migracji.

Przyczyny migracji w Polsce
Niezależnie od zmian koniunktury gospodarczej zjawisko migracji zarobkowych jest i będzie, a jego skutki będą
odczuwalne w życiu gospodarczym i społecznym kraju.
Swoboda przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej pozwala na bardziej elastyczne reagowanie rynków
krajów członkowskich, co może przyczynić się do poprawy
sytuacji na krajowym, ale też na unijnym rynku pracy. Na
rozmiar ruchów migracyjnych zasadniczy wpływ ma stan
gospodarki. Obecny kryzys finansowy może przyczynić się
do zmniejszenia skali odpływu ludności z Polski.
W obecnym świecie państwa bogate coraz pilniej strzegą swoich granic w obawie przed niepożądaną migracją,
mimo faktu, że czynników wpływających na chęć ludzi do
zmiany miejsca zamieszkania jest coraz więcej. Kiedyś takim bodźcem była chęć poznania innego kraju, zobaczenia
czegoś nowego i nieznanego (Kryńska 2001). Dzisiaj dają
się wyróżnić m.in. czynniki technologiczne i ekonomiczne,
jak np. rozwój gospodarek, który pociąga za sobą wzrost
poziomu życia. Wzrost miejsc pracy daje przyzwolenie na
migrację i wpływa zachęcająco na potencjalnych migrantów. Z kolei brak stabilizacji, rozwoju, perspektyw w kraju zamieszkania, popycha obywateli tego kraju do zmiany
miejsca zamieszkania.
Na poziome indywidualnym, z ułatwieniami lub bez
ułatwień ze strony państwa, wiele ludzi poszukuje zatrudnienia, możliwości zwiększenia swoich dochodów, podniesienia standardu życia i perspektyw życiowych swoich
rodzin oraz nabycia umiejętności i doświadczeń. Migracja
zarobkowa jest zjawiskiem, które występuje przede wszystkim w krajach uboższych i obejmuje strumień przepływu
ludzi do krajów postrzeganych jako bogatsze. Rodzi się z potrzeb człowieka i uświadamia sobie możliwość ich zaspokojenia (Koczyńska-Butrym 2009).
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Przemiany polityczne, jakie miały miejsce od początku
lat dziewięćdziesiątych w Polsce, dokonały transformacji
gospodarczej. Nastąpiło przejście od gospodarki centralnie zarządzanej do systemu wolnorynkowego. Pomimo
pokaźnych sukcesów w reformowaniu gospodarki, wraz
z likwidacją dużych i nierentownych zakładów pracy oraz
masowych zwolnień zatrudnionych tam pracowników, przyczyniło się to do wysokiej stopy bezrobocia. Przez wiele lat,
mimo stałego wzrostu poziomu rozwoju gospodarki, stopa
zatrudnienia w Polsce nie wzrastała. Spowodowane to było
między innymi dążeniem przedsiębiorców do poprawy wydajności pracy oraz zmniejszania kosztów funkcjonowania
firm głównie poprzez redukcję zatrudnienia.
Bezrobocie pociąga za sobą bardzo negatywne skutki
zarówno dla osób nim dotkniętych i ich rodzin, jak i dla
całej gospodarki. Duża stopa bezrobocia przyczyniła się
w sposób istotny do zubożenia części społeczeństwa oraz
obniżenia się poziomu życia wielu gospodarstw domowych.
Do innych skutków bezrobocia można zaliczyć wzrost przestępczości, pogorszenie stanu zdrowia oraz dezaktywację
zawodową i związane z nią poczucie frustracji, agresję,
poczucie rezygnacji i wycofania, zahamowanie rozwoju
osobowości oraz obniżenie aspiracji edukacyjnych, a także lęk o przyszłość, itp. W skali makroekonomicznej duża
liczba osób bez pracy pociąga za sobą drenaż finansów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne oraz na programy przeciwdziałania bezrobociu. Poza tym, powoduje
zmniejszenie dochodów budżetowych państwa, ponieważ
bezrobotni nie płacą podatków dochodowych, nie płacą
składek na ubezpieczenie społeczne oraz kupują dużo mniej
towarów. Skutkiem mniejszej konsumpcji wewnętrznej,
z jednej strony są mniejsze wpływy do budżetu państwa
z tytułu podatków pośrednich (VAT, akcyza), z drugiej zaś
mniejszy rozwój przedsiębiorstw, z racji mniejszego popytu
na ich towary i usługi.
Obniżony standard życia, trudności w znalezieniu pracy
oraz brak perspektyw na przyszłość stały się przyczyną nasilającej się w Polsce, na niespotykaną dotąd skalę, migracji
zarobkowej obywateli. Jest ona ściśle związana z poszukiwaniem pracy niezbędnej do przeżycia oraz dążeniem do
polepszenia warunków życiowych poza granicami kraju lub
regionu pochodzenia.

Informacje o rozmiarach i kierunkach czasowej
emigracji z Polski w latach 2010-2014
W badaniach nad migracją i mniejszościami zasadnicze
znaczenie ma analiza danych statystycznych, jednak bardzo
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ważna jest świadomość, jakie ograniczenia się z tym wiążą.
Informacje statystyczne gromadzi się na rozmaite sposoby,
używając różnych metod i zgodnie z rozmaitymi definicjami
przyjmowanymi przez poszczególne państwa. Różnice mogą
pojawić się nawet w ramach tego samego kraju – między
zbierającymi dane agencjami (Castetles, Miller 2011).
Migracje zagraniczne to zjawisko społeczno-ekonomiczne na trwałe wpisane we współczesną historię Polski.
Prezentowane w tabeli 1 dane dotyczą szacunkowej liczby
mieszkańców Polski przebywających w końcu danego roku
czasowo za granicą. Obrazują wielkość tzw. zasobów imigracyjnych Polaków w innych krajach – według stanu na koniec
każdego roku (w okresie 2004-2014), nie jest to zatem liczba wyjazdów w danym roku.
Prezentowane dane dotyczą szacunkowej liczby mieszkańców Polski przebywających w końcu danego roku czasowo za granicą. Dane te obejmują osoby, które – zachowując
zameldowanie na pobyt stały w Polsce – przebywają poza
krajem. Często zdarza się, że osoby te przebywają za granicą przez wiele lat, ale w związku z tym, że nie dokonały
wymeldowania z pobytu stałego w Polsce, można przypuszczać, że wyjazd ten nie jest definitywny.
W 2014 roku odnotowano znaczący wzrost liczby Polaków przebywających w Niemczech oraz w Wielkiej Bryta-

nii, czyli w głównych krajach docelowych emigracji z Polski
w ostatnich latach. W przypadku Niemiec liczba ta wzrosła
o 174 tysiące tj. prawie o 20%. Pełne otwarcie niemieckiego rynku pracy, sąsiedztwo z Polską, niska stopa bezrobocia
w Niemczech (w grudniu 2014 roku wynosiła 4,8%) sprawiają, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają do tego kraju.
W Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost o 105 tysięcy (6,7
%). Wielka Brytania w dalszym ciągu pozostaje na pierwszym miejscu jako kraj docelowy emigracji, ale różnica liczebności przebywających czasowo Polaków w obydwu krajach zmniejsza się. Spośród krajów Unii Europejskiej dalszy
wzrost liczby Polaków zaobserwowano również w Holandii.

Wpływ migracji na rynek pracy
Od kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej pozwoliło to na swobodny przepływ obywateli w ramach
Wspólnoty oparty na trzech swobodach:
• swobodzie przepływu pracowników;
• swobodzie przepływu osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą;
• swobodzie przepływu osób pozostających poza zatrudnieniem (studenci, emeryci).

Tabela 1. Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2010-2014 a liczba osób przebywających za granicą na koniec roku
Liczba emigrantów w tysiącach osób

Kraj przebywania
2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

2 000

2 060

2130

2 196

2 320

Europa

1 685

1 754

1 816

1 891

2 013

Unia Europejska
w tym:
Austria
Belgia
Cypr
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Holandia
Hiszpania
Irlandia
Niemcy
Portugalia
Czechy
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy

1 601

1 607

1 713

1 783

1 889

29
45
3
19
3
60
16
92
48
133
440
1
7
33
580
92

25
47
3
21
2
6
15
95
40
120
470
1
7
36
625
94

28
48
2
23
2
63
14
97
37
118
500
1
8
38
637
97

31
49
1
25
3
63
12
103
34
115
560
1
8
40
642
96

34
49
1
28
3
63
9
109
32
113
614
1
9
43
685
96

Kraje spoza Unii Europejskiej
w tym:
Norwegia

78

85

96

102

112

50

56

65

71

79

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2016) Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2014,11,1.html [29.07.2016].
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W gospodarce rynkowej rynek pracy jest regulowany
przez prawo popytu i podaży. O wielkości podaży na rynku
pracy świadczy liczba osób poszukujących pracy, natomiast
o wielkości popytu – liczba wolnych miejsc pracy. Zwykle
na rynku pracy istnieje nadwyżka podaży nad popytem, co
prowadzi do zjawiska bezrobocia. Występuje ono wtedy,
gdy brakuje pracy dla osób, które jej poszukują i są zdolne,
by ją wykonywać.
Proces nasilenia migracji, przy niedopasowaniu strukturalnym popytu i podaży na polskim rynku pracy, może
do pewnego stopnia ograniczyć bezrobocie, ale z drugiej
strony może także spowodować redukcję zatrudnienia.
Niedostateczna podaż pracy (szczególnie osób z wysokimi
kwalifikacjami) stała się jedną z barier rozwoju dla krajowych przedsiębiorców, ponieważ coraz trudniej pozyskać
im nowych pracowników oraz utrzymać już zatrudnionych.
Wielu krajowych specjalistów zdecydowało się na wyjazd
za granicę, gdyż ma tam zagwarantowane wyższe dochody.
Odpływ fachowców naraża gospodarkę na to, że nie odzyskuje się nakładów poniesionych na edukację.
Zjawisko odpływu za granicę osób dobrze wykształconych należy postrzegać jako utratę kapitału ludzkiego.
Okazuje się, że polscy naukowcy i studenci podejmujący
badania lub studia za granicą, kierują się nie tyle jakością
kształcenia placówek akademickich za granicą lub wysokim
poziomem badań w tamtejszych instytutach badawczych,
ile wyższym statusem społeczno-ekonomicznym, który niesie ze sobą praca i mieszkanie w krajach bogatszych (Duszczyk, Wiśniewski 2007).
Wobec utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy
i niedopasowań w zakresie alokacji czynnika pracy w układzie terytorialnym i sektorowym, migracja, zwłaszcza czasowa, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem utraty zatrudnienia
w Polsce lub ograniczenia szans jego znalezienia po powrocie do Polski, tzw. podwójnej marginalizacji społecznej, a co
za tym idzie – ze zwiększeniem stopy bezrobocia i spowolnieniem lokalnej aktywności ekonomicznej. Migracja sezonowa natomiast nie powoduje żadnych zmian w statusie
bezrobotnego na polskim rynku pracy, gdyż statystycznie
taka osoba może być zarejestrowana jako bezrobotna,
a dodatkowo pozostawać poza siłą roboczą w Polsce. Dlatego migracja związana z pracą sezonową ma umiarkowany wpływ na wysokość stopy bezrobocia w Polsce, co
więcej – może przyczynić się do stałego spadku aktywności
zawodowej w skali lokalnej i regionalnej (efekt dezaktywacji zawodowej wskutek uzależnienia rodzin migrantów od
transferów jego zarobków).
Wpływ migracji na równowagę na rynku pracy i wzrost
gospodarczy, szczególnie w krajach, z których wyjechali,
jest trudno ocenić także dlatego, że informacje dotyczące
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aktywności gospodarczej emigrantów i ich kwalifikacji są
ograniczone. Jeszcze większych trudności przysparza oszacowanie potencjalnych skutków makroekonomicznych migracji, z tytułu zmian salda rachunku obrotów bieżących
i kursu walutowego. Ponadto, w długim okresie, głównym
problemem dla prowadzonych w tym zakresie badań i realizowanej polityki, pozostaje – w świetle starzenia się ludności europejskiej – rola migracji w przekształceniu gospodarki europejskiej w system bardziej innowacyjny i wydajny.

Podsumowanie
Motywy podjęcia pracy za granicą mogą być związane z kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi i politycznymi. Emigracja zarobkowa ostatnich lat ma
podłoże przede wszystkim ekonomiczne. Bardzo wysokie
bezrobocie w Polsce w roku 2004 było dla osób poszukujących pracy czynnikiem wypychającym z kraju. Szczególnie uwidaczniało się to w regionach o słabiej rozwiniętym
przemyśle. Dla gospodarki najbardziej poważnym negatywnym skutkiem migracji zarobkowych jest osłabienie podaży
na lokalnym rynku pracy. Jednak w regionach o wysokim
bezrobociu możliwości zastąpienia pracowników są duże,
chociaż niektóre specjalistyczne branże mogą mieć większe kłopoty w tym zakresie. Migracja zarobkowa przynosi jednak gospodarce krajowej wiele korzyści, do których
należą przede wszystkim ograniczenie bezrobocia, wzrost
podaży pieniądza na rynku, wzrost popytu na rynku, wzrost
wynagrodzeń, wzrost produkcji. Na pewno suma korzyści
zdecydowanie przekracza sumę kosztów.
Migracja zarobkowa ma na pewno potencjał, który
przyczynia się do poprawy standardu życia zarówno indywidualnych osób, jak i społeczności. Gdyby tak nie było,
założyciele Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nie
stworzyliby podstawowej zasady integracji ekonomicznej –
integracji poprzez większą i łatwiejszą migrację zarobkową.
Tym niemniej, migracja jest zjawiskiem delikatnym, zarówno dla krajów, z których pracownicy wyjeżdżają, jak i dla
tych, do których przyjeżdżają, a w najgorszym razie, nawet
dla samych migrantów.
Niestety trzeba pamiętać też, że nasilenie zjawiska
emigracji, wraz z mającym miejsce obecnie ujemnym
przyrostem naturalnym, prowadzi do zmniejszenia liczby
ludności Polski. Znacząca skala wyjazdów z kraju wpływa
równocześnie na strukturę ludności oraz pracowników aktywnych zawodowo, zatem w okresach przejściowych może
destabilizować lokalne rynki pracy. W większym stopniu na
pracę za granicą decydują się osoby młode, coraz częściej
lepiej wykształcone o wyższych kwalifikacjach. Jednocze-
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śnie zmiany w strukturze ludności Polski – wchodzenie
roczników wyżu demograficznego w wiek poprodukcyjny,
„starzenie się społeczeństwa”, spowoduje zmniejszenie liczby osób aktywnych na rynku pracy.
Wiek migracji już zmienił świat i wiele jego społeczeństw. Większość wysoko rozwiniętych oraz wiele spośród mniej rozwiniętych krajów stała się znacznie bardziej
zróżnicowana, niż jeszcze pokolenie wcześniej. W gruncie
rzeczy, niewiele nowoczesnych narodów cechowała kiedykolwiek etniczna homogeniczność, lecz nacjonalizm ostatnich dwóch stuleci dążył do wytworzenia takiego mitu (Castles, Miller 2011).
Podsumowując można stwierdzić, że na migracjach zagranicznych zyskują i tracą zarówno kraje wysyłające, jak
i przyjmujące. Zyski krajów przyjmujących mają mniejszy,
choć trwalszy charakter, zaś ich straty dotyczą tylko wybranych grup społecznych. Są one tym większe, im lepiej
wykształceni są imigranci.
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Dynamika migracji polskich lekarzy
specjalistów do Danii
Dynamic of migration
of polish medical specialist to Denmark

Niniejszy artykuł opisuje strumień migracji polskich lekarzy
specjalistów do szpitali w Północnej Danii po 2004 roku oraz proces
ich adaptacji do nowego miejsca pracy. Migracja ta jest zjawiskiem
wyjątkowym, ponieważ w jej wyniku kadra specjalistyczna niektórych szpitali składa się w ponad połowie z lekarzy zagranicznego
pochodzenia.

This article describes the stream of migration of polish medical specialists to the hospitals in North Denmark after the year
2004 (when Poland joined the EU) and the process of their adaptation to the new work place. This migration is an unique phenomenon, because in its result, in some hospitals more than a half of the
employees are doctors of foreign origin.

Słowa kluczowe: migracja, Dania, lekarze specjaliści, personel
wysoko wykwalifikowany.

Keywords: migration, Denmark, medical specialist, highly qualified staff.

Wstęp

personelu wysoko wykwalifikowanego, a w szczególności
personelu medycznego. W części trzeciej przedstawiony zostaje materiał empiryczny z badań, prezentując dynamikę
migracji lekarzy specjalistów do Północnej Jutlandii. Część
ta jest podzielona na podrozdziały: decyzja o emigracji, początki nowego życia, adaptacja do nowego miejsca pracy.
Podział ten odzwierciedla chronologię istotnych przejść
w procesie migracyjnym. W części czwartej zawarte są najważniejsze wnioski z całości artykułu.

Polscy lekarze migrują do Danii co najmniej od połowy lat 60. XX wieku, jednak było to wtedy zjawisko niszowe. Wyjeżdżały pojedyncze osoby. Trend ten nasilił się po
wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, co jednocześnie zbiegło się z kryzysem medycznym w Danii, wynikającym ze zmian w prawie pracy lekarzy, które zmniejszyły maksymalny nakład pracy o niemal połowę oraz ze
zmniejszonego naboru na studia medyczne, który wynikał
z wcześniejszej nadpodaży specjalistów tej profesji. W wyniku zbiegu tych wszystkich okoliczności, migracja polskich
lekarzy do Danii wzrosła kilkukrotnie, a w niektórych z duńskich szpitali nawet 30% personelu specjalistycznego stanowili Polacy. W skali Polski ten strumień migracji nadal pozostawał nieznaczny, a Dania nigdy nie przyjmowała więcej
polskich lekarzy niż Wielka Brytania lub choćby sąsiednia
Szwecja. Jednak na skalę duńską był to olbrzymi przypływ
lekarzy specjalistów, który odmienił służbę zdrowia zwłaszcza w Północnej Jutlandii, gdzie braki były najbardziej odczuwalne.
Niniejszy artykuł przedstawia dynamikę procesu tej
migracji, uwzględniając motywy wyjazdu polskich lekarzy
specjalistów oraz ich adaptację do nowego miejsca pracy.
Został on podzielony na cztery części. W części pierwszej
omówione zostają badania własne Autora, które dostarczyły materiału do napisania artykułu. W części drugiej wyłożone zostają podstawy teoretyczne badań nad migracją
12

Metodologia badania
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o szereg danych,
zbieranych na przestrzeni lat 2012-2016. Wykorzystane zostały liczne źródła danych zastanych w postaci książek i artykułów naukowych oraz prasowych – polskich i duńskich,
wiedza pozyskana w wywiadach eksperckich oraz w rozmowach z socjologami, specjalizującymi się w temacie migracji
– także z obu krajów. Najważniejszą część informacji stanowią jednak dane uzyskane w trakcie wyjazdów badawczych Autora, które miały miejsce między latem 2014 roku,
a wiosną 2016 roku, w trakcie których udało się zebrać
obszerny materiał do analizy, dzięki wnikliwej obserwacji
oraz wywiadom. W trakcie wyjazdów Autor zamieszkał
z polskimi lekarzami w Hjørring, małym miasteczku w północnej Danii, gdzie mieści się siedziba i główna placówka
szpitala Vendsyssel Sygehus. Mieszkając tam, miał okazję
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obserwować codzienne życie lekarzy oraz ich rodzin, jak
również uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich – tak z innymi Polakami, jak i z Duńczykami. Szczególną okazją była
możliwość uczestniczenia w gadefest – organizowanym
corocznie „święcie ulicy” – wiele ulic w Danii obejmuje tradycja, w myśl której raz do roku mieszkańcy zamieszkujący
przy danej ulicy spotykają się wspólnie — albo w ogródku
jednego z mieszkańców (w dzielnicach domków jednorodzinnych) albo na środku ulicy (w dzielnicach o gęstszej zabudowie). Każdy przynosi coś do jedzenia i picia, rozpalają
grilla lub ognisko i wspólnie się bawią. Autor miał też okazję
uczestniczyć w pracy polskiego lekarza i obserwować jego
działania w szpitalu. Przeprowadzonych zostało jedenaście
wywiadów pogłębionych z polskimi lekarzami oraz jeden
wywiad fokusowy z polskim małżeństwem, a także dziewięć
wywiadów pogłębionych z duńskimi pracownikami szpitala na różnych stanowiskach – pięć z lekarzami, pięć z pracownikami administracyjnymi oraz dwa z pielęgniarkami
(liczba wywiadów nie sumuje się do dziewięciu, ponieważ
część lekarzy była także pracownikami administracyjnymi
szpitala). Ponadto, przeprowadzone zostały dwa wywiady
w Polsce, z lekarzami pracującymi w kraju, mające na celu
weryfikację części informacji uzyskanych w wywiadach oraz
dwa wywiady eksperckie z pracownikami firmy Paragona,
zajmującej się rekrutowaniem m.in. polskich lekarzy do
pracy w Skandynawii.

Podstawy teoretyczne
Migracja, jako zjawisko społeczne wśród pracowników
służby zdrowia, jest trudna do analizowania. Zdaniem Ch.
Wiskow (2006), stanowią oni relatywnie małą część wysoko
wykwalifikowanych migrantów, a największy odpływ pracowników tego sektora dotyczy krajów Europy Wschodniej.
Zastosowane przez nią zawężenie tematu badań, pozwoliło
zwrócić szczególną uwagę na konkretny obszar (Rumunia,
Czechy, Serbia i Chorwacja) i tym samym wyciągnąć wnioski
dotyczące mobilności pracowników służby zdrowia w tym
rejonie, ale także dotyczące polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w ostatnich latach. S. Bach wskazuje, że emigracja
pracowników służby zdrowia jest zdominowana przez czynnik przyciągający w postaci celowej rekrutacji zagranicznych
specjalistów (Bach 2006). Jak wspomniano wcześniej, lekarze mają więcej powodów, niż te czysto ekonomiczne, aby
podjąć decyzję o wyjeździe. Istotnym czynnikiem wypychającym ich z kraju pochodzenia jest spodziewany spadek relatywnej wysokości wynagrodzenia oraz ciągłe poczucie bycia niedocenianym (Marchal, Kegels 2003). P. Zurn stworzył
model zależny od czynników, które należy brać pod uwagę,

analizując balans pracowników służby zdrowia (Marchal,
Kegels 2003). Model ten uwzględnia czynniki odpowiedzialne za popyt i podaż na umiejętności pracowników tej
branży, umożliwia jej szeroką analizę oraz identyfikację tych
aspektów, które wpływają na zasoby ludzkie branży medycznej. Istotną cechą tego modelu jest fakt, że uwzględnia czynniki istotne dla tej konkretnie grupy specjalistów.
Składa się on z trzech dziedzin: ekonomicznej, politycznej
i strukturalno-społecznej. Niestety, model ten jest zbyt szeroki, żeby mógł znaleźć zastosowanie w niniejszym artykule, ale daje ogólny ogląd zmiennych, które są związane ze
środowiskiem pracowników służby zdrowia. Zurn pokazuje aż cztery możliwe formy opuszczenia rynku pracy przez
profesjonalistów1, podczas gdy Autora interesuje jedynie
emigracja. Dodatkowo, problemem przy stosowaniu tego
modelu jest brak porównywalnych danych między różnymi
krajami, związany z brakiem spójności w klasyfikacji edukacji i umiejętności, co znacznie utrudnia komparatystykę
na poziomie ponadnarodowym (Wiskow 2006). Ponadto,
dobrze znany problem z brakiem rzetelnych empirycznych
danych na temat migracji pracowników służby zdrowia
(Stilwell i inni 2003), jak i migracji ogólnie (Grabowska-Lusińska, Okólski 2009) utrudnia pełne odwzorowanie przepływu profesjonalistów medycznych, a tym jego monitorowanie. Ministerstwo Zdrowia oraz rząd polski uznają wagę
problemu (mz.gov.pl 2015), jednak ich próby monitoringu
zawiodły, zważywszy, że jedyny raport Ministerstwa Zdrowia na ten temat pochodzi z roku 2006, zawiera szczątkowe
dane i nie doczekał się kontynuacji. Opierał się przy tym
na wątpliwych danych, jako że nie istnieją statystyki zdolne
przekazać realną skalę zjawiska emigracji2. J. Leśniowska
przekonuje, że zjawisko to powinno być regularnie monitorowane, z uwzględnieniem problemów natury demograficznej i epidemiologicznej (Leśniowska 2005).
By przyjrzeć się zjawisku migracji lekarzy specjalistów,
niewątpliwie zaliczających się do grupy pracowników wysoko wykwalifikowanych, należy wspomnieć o cechach charakterystycznych tych grup. Po pierwsze, mają oni wyższe
wymagania dotyczące korzyści płynących z inwestycji jaką
poczynili we własną edukację (Sjaastad 1962). Jednocześnie jednak uzyskują oni ponadprzeciętne wynagrodzenie
w kraju pochodzenia, co zwiększa koszty alternatywne decyzji o migracji (Makulec 2013). Po drugie, umiejętności
i wiedza medyczna są bardzo silnie transferowalne (Dustman i inni 2010). Kompetencje potrzebne do pracy w polskiej i duńskiej służbie zdrowia są bardzo zbieżne i różnią
Utrata pracy w wyniku śmierci lub choroby, funkcjonalna utrata pracy,
starzenie się i emigracja.
2
Tylko osoby, które się wymeldowały z Polski były brane pod uwagę, tymczasem prawdopodobnie większość migrantów nigdy oficjalnie nie zmienia miejsca meldunku.
1
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się przede wszystkim znajomością języka i umiejętnościami
miękkimi, związanymi z odmienną organizacją i funkcjonowaniem służby zdrowia w obu krajach. Znaczenie różnic
jest jednak znacznie umniejszone przez stosowanie międzynarodowej terminologii medycznej w języku łacińskim.
Po trzecie, umiejętności medyczne mają unikalny charakter
– są jednocześnie wyjątkowe, stopniowalne i ich rezultat,
w przeciwieństwie do nich samych, jest nietransferowalny.
Zwłaszcza ostatnia cecha odróżnia je od wielu umiejętności innego typu u pracowników wysoko wykwalifikowanych.
Co do ogólnej zasady, lekarz musi znajdować się w miejscu
świadczonej usługi, przy pacjencie. W przypadku wielu innych specjalistów istnieją na ogół znacznie większe możliwości zdalnego wykonywania obowiązków. Dlatego też, to
właśnie w przypadku lekarzy kwestia migracji jest wyjątkowo istotna.

Dynamika migracji
Decyzja o emigracji
Emigracja polskich lekarzy specjalistów do Danii stanowi dość wyjątkowy model emigracji zarobkowej. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów, od około połowy lat 90.
większość wyjeżdżających korzysta z usług pośredniczących
firm rekrutacyjnych. Oczywiście nadal istnieją pojedyncze
osoby migrujące na innych zasadach, jak również kilku lekarzy, którzy wyemigrowali jeszcze przed 1989 rokiem, stanowią oni jednak znaczną mniejszość wśród cudzoziemskiego
personelu medycznego. Migranci, którzy zdecydowali się
skorzystać z usług firmy rekrutacyjnej, mieli zapewnione
półroczne kursy języka duńskiego po 12 godzin dziennie
od poniedziałku do soboty, a także możliwość zamieszkania
na ten czas w kampusie firmy szkoleniowej. Otrzymywali
w tym czasie stypendium w wysokości około 3 000 złotych
miesięcznie, co stanowiło zaledwie około 60% ich dotychczasowego dochodu podstawowego. Większość z nich
pracowała jednak wcześniej także w licznych dodatkowych
miejscach, zatem stypendium stanowiło między 25 a 50%
ich rzeczywistego dochodu. Badani stwierdzali jednak, że
nie bali się o swoją przyszłą stabilność finansową, ponieważ kurs zaczynał się podpisaniem umowy przedwstępnej
z duńskim szpitalem, która zobowiązywała go do przyjęcia
lekarza do pracy po ukończeniu kursu. Oprócz nauki języka, uczono ich też duńskiej kultury i stylu życia. Oprócz
półrocznego kursu, firmy rekrutacyjne uczestniczyły także
w całym procesie zmiany miejsca zamieszkania. Opłacona
została profesjonalna firma przeprowadzkowa, na migranta
czekało na miejscu wynajęte już mieszkanie tymczasowe
z kaucją opłaconą przez szpital, w którym mieli pracować.
14

Zdarzały się również sytuacje, gdy umieszczano początkowo
lekarza w internacie dla pielęgniarek przy szpitalu, jednak
w obu przypadkach administracja szpitala udzielała wszelkiej pomocy w dalszych poszukiwaniach mieszkania lub
domu na stałe, choć nie naciskali na pośpiech w tej sprawie – niektórzy lekarze do dziś mieszkają w mieszkaniach
tymczasowych, 5 lat po przeprowadzce. Migranci dostali
także możliwość sprowadzenia do siebie rodzin na bardzo
korzystnych warunkach. Szpital oferował pomoc w znalezieniu odpowiedniej szkoły dla dzieci i pracy dla dorosłych
członków rodzin. Co ciekawe, przez rodzinę rozumieli także partnerów nieformalnych oraz bardzo odległą rodzinę
– stopień pokrewieństwa z lekarzem nie miał znaczenia.
W tym zinstytucjonalizowanym ruchu migracyjnym dominuje forma niezwykle zindywidualizowanej migracji. Jest
to wyraźnie widoczne w języku, jakim respondenci opowiadają o swoim życiu od momentu podjęcia decyzji o wyjeździe. W ich wypowiedziach jest wyraźnie zaznaczony czynnik
jednostkowego sprawstwa (ang. agency). Jeden wyjątek stanowił tutaj lekarz specjalista, który zdecydował się na emigrację przez firmę rekrutacyjną po tym, jak jego partnerka
wyjechała w ten sam sposób. Jego opowieść łączyła elementy sprawstwa jednostkowego z zależnością od szlaku.
Na początku rozdziału wspomniane zostało, że jest to
wyjątkowy model emigracji zarobkowej. Było to pewne
uproszczenie, mające pozwolić na logiczne przejście do dyskusji o indywidualnym charakterze tego ruchu migracyjnego.
Należy jednak się zastanowić czy rzeczywiście można nazwać
tę emigrację „zarobkową”. Chociaż rzeczywiście niemal wszyscy respondenci przyznają, że ich sytuacja materialna uległa
poprawie po zmianie miejsca zamieszkania, to zapytani o powody podjęcia tej decyzji, bardzo nieliczni wymieniają próbę
poprawy sytuacji materialnej, a nawet ci, którzy o niej wspominają, rzadko wymieniają ją na pierwszym miejscu. Tutaj
także zarysowuje się indywidualistyczny model migracji, jako
że powody do migracji zupełnie się od siebie różnią. Jedynym silnym, wspólnym punktem, wymienianym przez niemal
wszystkich, jest nadmiar pracy w Polsce i perspektywa lepszych warunków w Danii. Poza tym wymieniane także były
takie powody, jak zła sytuacja towarzyska w pracy w Polsce,
„system ordynatorsko-feudalny”[w. PL.M2.60]3, mały prestiż
specjalisty, czy ciekawość świata.
Chociaż niektórzy twierdzą, że nie mieli żadnych obaw
z tym związanych, większość wspomina różne troski, które trapiły ich w czasie poprzedzającym przeprowadzkę. Do
najczęściej wspominanych należy przede wszystkim troska
o losy dzieci:
„Miałem obawę o los moich dzieci w Polsce, czy sobie
3
Oznaczenia wywiadów: (PL-Polak, DK-Duńczyk), (M-mężczyzna, K-kobieta;
numer porządkowy), (kohorta np. 60 oznacza osobę w wieku 60-69 lat).
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one poradzą beze mnie. W sensie takim emocjonalnym…
etycznym, moralnym. W miękkich wartościach. Bo finansowo to wydawało się, że sobie poradzą, że jestem w stanie im pomóc na tyle, żeby się ustabilizowały. […] Pomoc
dzieciom to nie jest tylko dawanie pieniędzy, jest to taki
generalnie nadzór, doradztwo, opieka emocjonalna, opieka wartościująca pewne rzeczy, pokazująca, że tak powiem
górnolotnie, drogę życia. To jest dużo więcej niż być i dać
jeść, i dać pieniądze. […] Na odległość tych 1 500 kilometrów w kontakcie telefonicznym tylko, to nie jest to samo co
w kontakcie bezpośrednim” [w. PL.M2.60].
Nie tylko jednak losy dzieci pozostawionych w kraju leżały na sercach migrantów, wyrażali oni także silną obawę
o jakość życia dzieci, które zabrali ze sobą:
„Obawiałam się jak dzieci zareagują na wywrócenie ich
życia do góry nogami” [w. PL.K2.60].
Drugą obawą, wyrażaną przez wielu respondentów,
było nieporadzenie sobie z językiem – niektórzy mówili, że
wiedzieli, że dadzą radę się porozumieć, jednak nie zadowalałaby ich taka znajomość języka i oczekiwali od siebie
płynnej komunikacji z autochtonami, inni, zwłaszcza ci, którzy w momencie emigracji mieli już ponad 50 lat, obawiali
się, czy w ogóle dadzą radę przekazać swoje myśli po duńsku. Niezależnie od stopnia ambicji – bariera językowa stanowiła duże zagrożenie dla asymilacji w odczuciu lekarzy.
Rzadziej wyrażano obawy o to, czy praca będzie ciekawa
lub o poradzenie sobie bez pomocy rodziny (np. nie można
poprosić babci o zajecie się wnukami), ale także o status
imigranta w Danii:
„Martwiłam się czy nie będę obywatelem drugiej kategorii” [w. PL.K1.50].
Firmy rekrutacyjne stosowały różne strategie zmniejszania niepewności wśród lekarzy objętych programem.
Udostępniano im najróżniejsze materiały na temat miejsca,
do którego mieli pojechać, egzemplarze tamtejszej prasy,
organizowano wyjazd do nowego miejsca pracy w połowie
kursu, żeby mogli porozmawiać z szefostwem szpitala, z lekarzami, a także z innymi lekarzami, którzy przyjechali tam
z Polski już wcześniej i mogli opowiedzieć o problemach
z asymilacją.
Jak zostało już wspomniane, najsilniej wybijającą się
cechą migracji polskich lekarzy specjalistów do Danii jest
indywidualistyczny charakter tego procesu. Pozornie można
tego nie zauważyć, jako że większość z nich emigruje z dużą
częścią rodziny, jednak dokładnie się temu przyglądając,

można stwierdzić, że to rodzina emigruje za lekarzem – nie
można mówić o wspólnej decyzji. Podobnie, nie jadą oni
na ogół za znajomymi/rodziną, którzy przetarli wcześniej
szlaki i nie sprowadzają osób w ten sposób za sobą, co jest
charakterystyczne dla wielu przypadków migracji zarobkowej. Istotny jest także instytucjonalny wymiar tej emigracji
– zaaranżowanie wszystkiego od początku do końca przez
firmę rekrutacyjną. Jadą tam pewni pracy, jaką będą wykonywać, zarobków, jakich mogą się spodziewać, z porządnym
przygotowaniem językowym i kulturowym – to także rzadko
cechuje ruchy migracji zarobkowych i stanowi o unikalności
opisywanego zjawiska.
Początki nowego życia
Pierwsze dni, tygodnie, miesiące po przyjeździe były
nieodmiennie pełne emocji. Migranci musieli ułożyć sobie
życie rodzinne, zawodowe i towarzyskie w całkowicie nowych warunkach. Nie można powiedzieć jednak, żeby byli
rzuceni na głęboką wodę, gdyż opieka instytucjonalna rozpościerała się nad nimi dużo dłużej, poczynając od wspomnianego załatwienia formalności związanych z pierwszym
miejscem zamieszkania. Każdy mógł się także zgłosić do
osoby wyznaczonej przez szpital do pomagania migrantom
z wszelkimi formalnościami, a także przypominającej o obowiązkach, o których mogli nie wiedzieć. Taka osoba także
chodziła z nimi do Urzędu Komuny, do banku, do różnych
biur szpitala, służąc poradą, a w razie potrzeby również tłumaczeniem. Mogli się także zgłosić do niej z własnymi problemami, pytając na przykład o wybór szkoły dla dzieci lub
pomoc w znalezieniu pracy dla małżonka, chociaż w przypadku tego ostatniego szpital akurat zawiódł polskich lekarzy – o ile znalezienie prac nisko wykwalifikowanych dla
młodszych członków rodziny okazało się dość łatwe, to pomoc w powrocie do zawodu dla wysoko wykwalifikowanej
dentystki przekroczyła możliwości szpitalnego konsultanta.
Niemniej, respondenci jednoznacznie podkreślają że był on
niezastąpioną pomocą w tych pierwszych dniach i miesiącach, kiedy czuli się szczególnie zagubieni.
Z podobnie ciepłym powitaniem spotkali się wśród
personelu szpitala. Chociaż poczuli się niezauważeni niemal przez dyrekcję szpitala, bardzo doceniają, że od razu
dostali umowy na identycznych warunkach, co ich duńscy
koledzy. Niektórzy spodziewali się mniejszego wynagrodzenia w początkowym okresie, co, ku ich miłemu zaskoczeniu, nie miało miejsca. Zaczęli swoją pracę dwa tygodnie po przybyciu do Danii – był to czas na spokojną aklimatyzację, wymuszony także przez testy bakteriologiczne,
które miały potwierdzić ich możliwość pracy w szpitalu.
Już pierwszego dnia pracy dostali własne biuro, z wła15
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snym nazwiskiem na drzwiach, ubranie także z własnym
nazwiskiem, pager, telefon i instrukcję, zawierającą plan
szpitala, ważne telefony, etc. Było to miłym zaskoczeniem
dla osób przyzwyczajonych do kupowania własnego stroju roboczego i przebywania we wspólnym pomieszczeniu
lekarskim. Po oprowadzeniu po szpitalu i przywitaniu się
z pracownikami swojego oddziału, zostali oddelegowani
do swoich zajęć.
Później, oczywiście, pojawiły się różne animozje i konflikty, wszyscy jednak podkreślają wyraźnie, że nie czuli
żadnych uprzedzeń od samego początku, a nieporozumienia zdecydowanie nie miały tła etnicznego. Wszyscy
wspominają, że z pierwszych dni pracy wracali strasznie
zmęczeni nie z powodu pracy, którą wykonywali, ale z konieczności ciągłego skupienia na tym co mówili oraz co
do nich mówiono.
Problemy z językiem są głównym tematem opowieści
o początkach życia w Danii. Intensywny kurs przed wyjazdem, choć niewątpliwie bardzo pomocny, nie zapewnił
jednak płynnego i bezstresowego porozumiewania się po
duńsku.
„Po trzymiesięcznym kursie może mogliśmy coś napisać, może mogliśmy powoli mówić, ale były bardzo duże
problemy z komunikacją w pracy. Ten żywy język mówiony jednak różni się od tego, którego my byliśmy uczeni”
[w. PL.M1.40].
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że język, którego można nauczyć się na kursie, różni się od tego, którym
się rzeczywiście rozmawia. Wiele frazeologizmów, słów
gwarowych czy powiedzeń umykało edukacji, jaką migranci
odebrali przed wyjazdem. Żywy język jest ponadto bardziej
dynamiczny, częściej używa się go w emocjach, lub po prostu
niewyraźnie, co bardzo utrudniało zrozumienie rozmówcy.
Najcięższą jednak przeszkodą, zaraz po przyjeździe,
były kontakty ze Szwedami. Ci, przyzwyczajeni do komunikowania się z Duńczykami po szwedzku, tak samo rozmawiali z dopiero co przybyłymi Polakami, wprowadzając ich
często w konsternację. Języki te są na tyle do siebie podobne, że native speakerzy mają dużą łatwość porozumienia
się, jednak stanowi to duże wyzwanie dla osób, które znają
duński jako drugi język. Większość lekarzy się zgadza, że
byli w stanie, przy sporym wysiłku, zrozumieć co do nich
mówiono, ale mieli zdecydowanie większe problemy z przekazaniem własnych myśli.
„Na ogół rozumiałam co do mnie mówią i umiałam przekazać o co mi chodzi, ale to było dla mnie za mało” [w. PL.K1.50].
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Dla wielu z nich stanowiło to duży dyskomfort, jako że
mieli wobec samych siebie wyższe oczekiwania. Duńczycy
jednak zdawali się być bardzo wyrozumiali wobec problemów językowych w odczuciu migrantów. Starali się na ogół
mówić wolniej, głośniej, wyraźniej. Wielu z nich, słysząc łamany duński, odruchowo przechodziło na angielski. Co na
ogół ułatwiało porozumienie (z wyjątkiem jednego lekarza,
który nie znał angielskiego), ale było niechętnie przyjmowane przez lekarzy, którzy chcieli jednak szkolić język. Te
sytuacje miały na ogół miejsce poza szpitalem, gdyż tam
pamiętano, że należy pomagać nowym lekarzom szlifować
zdolności językowe. Podobnie pacjenci nie wykazywali
oznak zniecierpliwienia. Po części mogło się to wiązać z zakrojoną na szeroką skalę kampanią społeczną, informującą
Duńczyków o akcji sprowadzania zagranicznych lekarzy, którzy są niezbędni dla sprawnego funkcjonowania duńskiego
systemu opieki zdrowotnej. Dzięki temu wielu pacjentów
podchodziło bardzo życzliwie i ciepło do polskich medyków,
czasami nawet dziękując im za przybycie do tego kraju. Migranci wysoko wykwalifikowani najczęściej są postrzegani
życzliwiej przez rdzennych mieszkańców kraju przyjmującego, bowiem, w przeciwieństwie do nisko wykwalifikowanych, nie są postrzegani jako konkurencja na rynku pracy
(Madaj 2009). W przypadku lekarzy efekt ten może być potęgowany przez szczególny charakter usług, jakie świadczą.
Oczywiście największe problemy z językiem pojawiały
się jednak właśnie w pracy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W nagłych wypadkach potrzebna była szybka komunikacja i zwięzłe przekazanie informacji o stanie pacjenta,
dotychczasowym leczeniu lub charakterze problemu, który
się właśnie pojawił. Wtedy też Polacy czuli się szczególnie
upośledzeni językowo. Często jechali np. karetką do wypadku, nie wiedząc właściwie, co zastaną na miejscu. Tutaj z pomocą im przyszło, wspomniane już wcześniej, duże
doświadczenie zawodowe, które pozwoliło szybko ocenić
sytuację po samym spojrzeniu na pacjenta. Prowadziło to
też wielokrotnie do sytuacji, kiedy lekarz, który powinien
wydać swoje dyspozycje dotyczące pacjenta telefonicznie,
szedł na salę, żeby zobaczyć sytuację samemu i tym samym
lepiej wiedzieć, co się dzieje. Często towarzyszyły temu
uprzejme zapewnienia Duńczyków, że doktor nie musi się
fatygować osobiście.
„Jak się spojrzy na pacjenta, to wiadomo o co chodzi. A nazwy leków i części ciała są międzynarodowe”
[w. PL.M2.60].
Problemy z językiem prowadziły także do ciekawego
paradoksu. O ile w Polsce lekarz całą dokumentację doty-
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czącą pacjenta sporządza pisemnie, to w Danii nagrywa ją
na dyktafon i potem, jeśli zajdzie potrzeba, jest ona transkrybowana przez sekretarkę. Ma to na celu zaoszczędzenie czasu lekarzy oraz niepotrzebnej makulatury. Jednak,
w związku z trudnościami z płynnym posługiwaniem się
duńskim, zwłaszcza aktywnie, Polacy na początku zapisywali wszystkie uwagi na kartce, żeby później odczytać ją
do dyktafonu.
Aby lepiej poznać język, lekarze doszkalali się na wiele sposobów. Przede wszystkim przez rozmowy, gazety
i oglądanie telewizji. Zwłaszcza to ostatnie okazywało się
czasem wyjątkowo płodnym zajęciem. Jedna anestezjolog
wspomina, że akurat kiedy przyjechała, w telewizji emitowany był serial medyczny w języku angielskim, a że duńska
telewizja ma zwyczaj transmitować zagraniczne produkcje
z duńskimi napisami, zamiast dubbingu czy lektora, pozwoliło jej to szybko doszlifować fachowe słownictwo. Wiele
osób zapisało się także na dodatkowe kursy językowe oferowane przez szpital dwa razy w tygodniu, po dwie godziny.
W sytuacjach kryzysowych, większość lekarzy przyznaje, że
posługiwała się językiem angielskim. Zwłaszcza dla komunikowania liczebników, których konstrukcja w języku duńskim
jest wyjątkowo skomplikowana. Różne formy doszkalania
językowego pozwoliły większości migrantów w podobnym
czasie osiągnąć komunikatywny, satysfakcjonujący ich poziom języka – po pół roku4. Jeden z badanych wspomniał
nawet, że utrudniło mu to komunikację po angielsku, bo
duński zajął w jego głowie miejsce drugiego języka i powrót
do mówienia po angielsku wymagał od niego dużo większego wysiłku niż wcześniej, kiedy był to jedyny język, którym
dobrze władał, poza polskim.
Jednak aklimatyzacja to nie tylko odnalezienie się
w nowym miejscu pracy i problemy z językiem. Migranci
musieli także zaadaptować się do nowych warunków kulturowych, zarówno w jej wymiarze niematerialnym, jak
i materialnym. Z tym pierwszym nikt nie doświadczył raczej
większych problemów we własnym odczuciu. Większość lekarzy szybko przesiadła się z samochodów na rowery w codziennej komunikacji, co stanowi normę w Danii. Przestawili się także na inny system spożywania posiłków czy dostosowali się do faktu, że wszyscy mówią do siebie po imieniu.
Z drugiej strony, kultura stricte materialna była przyczyną
sporego szoku kulturowego u wszystkich badanych. Ceny
w Danii są niesamowicie wysokie w porównaniu z Polską.
Dotyczy to zwłaszcza produktów spożywczych i innych dóbr
4
Wyraźny wyjątek stanowił tu najstarszy z lekarzy udzielających wywiadu,
który poczuł się pewnie z językiem duńskim dopiero po 5-6 latach, był
to jednak odosobniony przypadek, związany najprawdopodobniej z wiekiem, w którym emigrował (ponad 50 lat) oraz faktem, że po pracy prawie
nie miał kontaktów z językiem duńskim, ze względu na wyjątkowo intensywne życie rodzinne z Polakami.

pierwszej potrzeby, które potrafią kosztować nawet 1 000%
ceny polskiej. Największym problemem w pierwszych tygodniach było odruchowe przeliczanie cen na złotówki, co
powodowało duży dyskomfort przy wszelkich zakupach.
Potrzeba było na ogół kilku wypłat, które w przeliczeniu na
złotówki także były niesłychanie wysokie, żeby oduczyli się
tego odruchu i odnosili ceny do swoich możliwości nabywczych, a nie do cen w Polsce:
„Pierwsze co musieliśmy zrobić – przestać przeliczać
ceny na złotówki, bo one są tutaj zaporowe. I odnosić to
bardziej do naszych dochodów” [w. PL.M1.40].
Podobne problemy pojawiły się przy płaceniu podatków, które dla lekarzy w Danii sięgają około 50% dochodu,
to jednak szybko umieli sobie sami wyjaśnić, że widzą wszędzie wokół siebie efekty tych wysokich podatków. Wiele
osób wspominało, że nie ma nic przeciwko płaceniu takich
podatków, kiedy mogą sami stwierdzić, że nie są to pieniądze marnowane czy w pełni defraudowane.
Na początku emigracji lekarze mieli silne wsparcie
instytucjonalne ze strony firmy rekrutacyjnej, która ich
wysłała oraz szpitala, w którym pracowali. Nie pokryło to
wszystkich obiecanych pól, ale niewątpliwie bardzo ułatwiło start w nowej sytuacji. Nie licząc problemów językowych, większość migrantów bez problemu weszła w nową
sytuację zawodową, spotykając się z ciepłym powitaniem,
warunkami pracy lepszymi niż w Polsce oraz uznaniem dla
ich dużego doświadczenia.
Najtrudniejszą do pokonania barierę stanowił język
duński, zwłaszcza przy dyżurach telefonicznych. Była to
jednak tylko kwestia czasu, zanim poczuli się pewnie w codziennej komunikacji. W większości przypadków zajęło to
pół roku codziennego obcowania z językiem. Największym
problemem adaptacyjnym wydaje się sytuacja rodzinna,
która nierzadko pełna była dramatycznych sytuacji i owocowała kategorycznymi decyzjami, diametralnie zmieniającymi kształt dalszego życia rodzinnego.
Adaptacja do nowego miejsca pracy
Jak zostało wspomniane wcześniej, lekarze jadący do
Danii za pośrednictwem firm rekrutujących mieli zapewnione miejsce pracy już w momencie podejmowania kursu
językowego. Dało im to poczucie stabilności nieporównywalnie większe niż migrantom, którzy opuszczają kraj w nadziei znalezienia zatrudnienia dopiero na miejscu. Umowa
od razu gwarantowała takie same warunki, jakie proponowano duńskim lekarzom o podobnym doświadczeniu. Nie
licząc krótkiego okresu wdrożeniowego, Polacy byli trakto17
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wani identycznie jak Duńczycy lub inni imigranci. Można
powiedzieć, że ich etniczność szybko „roztapiała się” w warunkach pracy, jeśli nie liczyć wspomnianych wcześniej problemów językowych.
Podobnie dobrze, jak duński personel szpitalny,
na obecność zagranicznych lekarzy reagowali pacjenci. Z licznych kampanii społecznych i informacyjnych
wiedzieli jak wygląda sytuacja zatrudnienia w duńskiej
służbie zdrowia oraz o zapoczątkowanej akcji masowego
ściągania pracowników medycznych zza granicy, szczególnie do placówek jutlandzkich. Mimo problemów z komunikacją, pacjenci wykazywali dużą dozę zrozumienia
i cierpliwości, a także życzliwego zainteresowania – pytali o kraj pochodzenia, warunki w tym kraju oraz interesowali się jak lekarze odnajdują się w Danii. Czasami
dzieci w wieku nastoletnim sprawiały problemy i były
celowo złośliwe wobec lekarzy, ale poza tą grupą, jak
twierdzą respondenci, byli ciepło witani przez miejscowych chorych.
Zwykle wykształcenie zdobyte przez migrantów
w kraju pochodzenia jest w początkowym okresie migracji niedoceniane przez ludność kraju przyjmującego
i dopiero z czasem okazuje się uzupełnieniem umiejętności nabytych w nowym miejscu (Makulec 2013).
Polacy byli jednak od początku bardzo cenieni za
duże doświadczenie i umiejętności w zawodzie. Wynikało to przede wszystkim z dwóch powodów – po pierwsze,
polski lekarz, mając przepracowanych tyle samo lat, co
duński, ma przepracowanych dużo więcej godzin. Czasami ponad dwukrotnie więcej. Po drugie, w Polsce lekarze mają znacznie szerszy zakres obowiązków. W Danii
więcej czynności jest wykonywanych przez pielęgniarki.
Wielu lekarzy po opuszczeniu szkoły medycznej nigdy lub
prawie nigdy nie robiła wkłucia czy intubacji pacjenta,
podczas gdy dla polskich lekarzy jest to codzienność. Byli
zatem od początku bardzo chwaleni za znajomość rzemiosła wyniesioną z kraju wysyłającego. Jak wspomina
jeden z rozmówców:
„Ta praca nie była dla mnie żadnym problemem, mogłem ją wykonywać z zamkniętymi oczami. […] Kompleksów
zawodowych nie mam żadnych. Raczej wprost przeciwnie.
Moja skromność tylko nie pozwala mi się wbić w dumę”
[w. PL.M2.60].
Nie mieli także problemów z dostosowaniem się do
technik pracy w nowym miejscu. Jeden z lekarzy wspomina, że po opuszczeniu polski musiał się od początku uczyć
zakładania blokad nerwów obwodowych, ponieważ w Polsce ta technologia jest nieużywana. Nie znajduje to jednak
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potwierdzenia w innych wywiadach, w tym także tych poczynionych w Polsce ze specjalistą anestezjologiem. Najprawdopodobniej należy to potraktować jako osobiste pominięcie respondenta. Podobnie pulmonolog wspomniał,
że musiał rozszerzyć swoją wiedzę o różne aspekty podstaw
alergologii, ponieważ w Danii jest to jedna specjalność –
pulmonologia z alergologią, podczas gdy w Polsce traktowane są one oddzielnie.
Z czasem pojawiały się jednak konflikty. Nie miały one,
zdaniem badanych, podłoża etnicznego, a wyłącznie osobiste. Czasem wiązało się to jednak z łatwością wykorzystania sytuacji nieznajomości zwyczajów lub języka duńskiego
przez Polaków. Dobrze to obrazują dwa przykłady:
„Nieznajomość języka została wykorzystana przez lekarza duńskiego, żeby zwalić winę na mnie. Za moimi plecami
poinformował rodzinę o tym, co będzie robione z pacjentem, a kiedy ja zrobiłam co innego, była afera w szpitalu.
Inny duński lekarz wstawił się za mną i wyjaśnił sytuację
u szefa, a ten ostro opieprzył winnego […] Pielęgniarce
zdarzało się podczas operacji komentować w sposób mało
wybredny moje poczynania. Pytała „Ty robiłaś to już kiedyś?”. Napisałam potem skargę na tę pielęgniarkę i została
pouczona przez przełożonego. Niedługo później została wywalona za inne uchybienia tego typu [w. PL.K2.50].
Większość problemów interpersonalnych, o których
wspominają, jeśli miała, ich zdaniem, podłoże kulturowe
lub etniczne, to tylko w podobnym wymiarze – wykorzystania niewiedzy lub braku pewności osoby spoza Danii.
Sam problem wynikał jednak z indywidualnej złej woli
stron. Dlatego też niektórzy wspominali, że czasami łatwiej
było im się porozumieć z innymi Polakami, którzy tak jak
oni rozumieli trudy adaptacji do nowego miejsca pracy.
Siatka Polonii rozwijała się także z powodu możliwości rozmawiania w ojczystym języku – dla wielu, zwłaszcza nowoprzybyłych lekarzy, rozmawianie cały dzień po duńsku było
dużym wysiłkiem, niemal fizycznym. Musieli cały dzień żyć
w napięciu, starając się nie stracić nic z prowadzonych rozmów. Możliwość chwilowego odpoczynku i zmiany języka
na rodzimy przynosiła im dużą ulgę.
Ważna też była pewna różnica w kulturze zawodowych kontaktów międzyludzkich w Polsce i Danii. W Polsce
współpracownicy informują się nawzajem o tym, jakie mają
o sobie zdanie, co ich zdaniem robią dobrze, z czym mają
problemy, nad czym muszą popracować. Bywa to oczywiście źródłem konfliktów, jednak w naturalny sposób następuje przypływ informacji.
W Danii o takich rzeczach się nie mówi. W każdym razie nie wprost do zainteresowanej osoby. Zarówno pozy-
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tywne jak i negatywne uwagi są, co najwyżej, dyskutowane
między pozostałymi członkami personelu. Dlatego też Polacy tworzyli prywatny obieg informacji, zbierając informacje
o sobie nawzajem i przekazując sobie, co inni pracownicy
mówią na ich temat. Pozwalało im to pozostawać lepiej
poinformowanymi, nie naruszając kulturowej tradycji kraju przyjmującego.
Kluczową różnicą między pracą lekarzy specjalistów
w Polsce i Danii jest struktura hierarchiczna i kultura pracy.
Jest to ściśle związane z różnicami w tradycji i kulturze tych
dwóch krajów. Ma to szczególnie wyraźny wyraz w strukturze pracy w szpitalu.
„Nie jest to dobrze widziane, gdybyś dał komuś odczuć,
że jesteś ważniejszy do niego. Tu nie ma takiej afirmacji
wyższego wykształcenia. Jak ktoś jest hydraulikiem, to on
jest tak samo ważny jak inżynier albo profesor. Bo on robi
swoją pracę, wykonuje ją dobrze i należy mu się szacunek”
[w. PL.M2.60].
Polscy lekarze od początku mieli problemy z odnalezieniem się w spłaszczonej strukturze obowiązków i powinności, a także spłaszczonej symbolicznie – w Danii nie
ma formuł grzecznościowych obecnych w Polsce, mających
wyrażać szacunek dla osoby o wyższym statusie.
„Wszyscy komunikują się po imieniu, na równym
poziomie. Bo każdy jest fachowcem w tym, co robi”
[w. PL.M2.60].
O ile szybko przyszło im dostosowanie się do normy
mówienia per Ty do ordynatora czy kierownika i traktowali to jako zasłużony przywilej, o tyle kontakty z osobami,
które w Polsce były znacznie niżej od nich, były zarzewiem
wielu problemów, które czasem owocowały tylko złym samopoczuciem lekarza, a czasem kończyły się oficjalnymi
skargami.
Szczególnie jest to widoczne w kontaktach z pielęgniarkami, które mają w Danii znacznie większą władzę i są
mniej zależne od lekarza, ale przede wszystkim czują się
znacznie swobodniej w kontakcie z lekarzami często dając
temu jawny wyraz:
„W Polsce […] większość pielęgniarek, zdecydowana
większość, nie dyskutuje z lekarzem i ma szacunek do tego,
co powiedział doktór (sic!) […] natomiast tutaj niestety jest
troszkę takiego równouprawnienia. To akurat jest minus
Danii. Tutaj pielęgniarki mają dużo do powiedzenia. […] No
i czasami trzeba stoczyć z nimi batalię. Czasami dochodzi
do sytuacji konfliktowych” [w. PL.K2.50].

„Tutaj pielęgniarka jest dla Ciebie partnerem w pracy.
W Polsce, to ona miała słuchać tego, co ja mówię i nie dyskutować” [w. PL.M2.60].
„Bez względu na to czy pielęgniarka jest mądra czy
głupia i czy ma wiedzę czy jej nie ma, to uważa, że może
dyskutować ze mną na temat jakiś moich wytycznych. […]
To dla mnie był szok!” [w. PL.K1.50].
„Jeśli człowiek się nie liczy z pielęgniarkami, to wylatuje
z roboty” [w. PL.M3.40].
To tylko niektóre cytaty, pokazujące napięcie, jakie istnieje w kontaktach między polskimi lekarzami, a duńskimi
pielęgniarkami. Oczywiście nie są to grupy silnie zantagonizowane, wielu lekarzy ma bardzo dobre kontakty z większością pielęgniarek i wzajemnie, jednak w sytuacjach
konfliktowych boleśnie odczuwają zmianę stosunków,
jaka się odbyła wraz z przekroczeniem granicy. Większe
możliwości pielęgniarek to nie tylko praca na własną rękę,
bez konieczności zdawania raportów lekarzowi, ale także,
a może przede wszystkim, możliwość kwestionowania zaleceń lekarza. Pielęgniarka ma prawo pytać i poddawać
w wątpliwość wszelkie zalecenia lekarza, a jeśli odbiegają
one wyraźnie od procedur szpitalnych, lekarz ma obowiązek się dokładnie wytłumaczyć. Nie wszyscy jednak mieli
problem z przystosowaniem się do tych warunków. Jeden
z badanych wspomina:
„Nie miałem problemu dostosowaniem się, bo zawsze pracowałem z pielęgniarkami w sposób zespołowy”
[w. PL.M3.40].
Znamienne wydaje się, że ostatnia wypowiedź padła
z ust najmłodszego z badanych. Opisywane powyżej problemy na ogół sprowadzają się do utyskiwań lekarzy na
niewłaściwe zachowania pielęgniarek, narzekania we własnym gronie lub przy rodzinie. Powoduje to u nich pewien
dyskomfort, ale rzadko jest przedmiotem jawnego sporu.
W jednym przypadku respondentka wdała się w kłótnię
w pielęgniarką, która kwestionowała jej autorytet i domagała się wyjaśnienia powodu stosowania metody odmiennej od zalecanej przez procedury szpitala. Ostry spór
skończył się oficjalną skargą respondentki na pielęgniarkę,
jednak po wyjaśnieniu sprawy to respondentka dostała
upomnienie i została poproszona o stosowanie się do reguł szpitala.
Mimo wszystko, polski system pracy, opisywany przez
jednego z respondentów jako „ordynatorsko-feudalny”, nie
jest przez Polaków jawnie zachwalany, a przez wielu wręcz
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krytykowany. Różnica w statusie pielęgniarek jest nie tylko
arbitralna, wynikająca z etosu kraju, ale jest także związana
z zakresem obowiązków:
„Zdecydowanie mniej jest się na Sali operacyjnej z pacjentami do takich prostych zabiegów. To wykonują pielęgniarki albo personel słabiej przeszkolony” [w. PL.K2.50].
Potwierdza się to we wszystkich wywiadach – w Polsce
lekarz zajmuje się wszystkim wokół pacjenta, a pielęgniarka
ma rolę stricte pomocniczą. W Danii lekarz specjalista osobiście zajmuje się tylko wyjątkowo skomplikowanymi przypadkami, a i przy nich częściej tylko wydaje polecenia, niż
coś fizycznie robi. Większość ciężaru fizycznej pracy spada
na pielęgniarki, ale także w przypadku prostych, rutynowych zabiegów, mają one możliwość osądzania o dawkach
i stosowanych metodach. Zawsze mają wtedy możliwość
zwrócenia się do lekarza po radę, jeśli czują, że tego potrzebują, nie jest to jednak od nich wymagane, jeśli uważają, że dadzą sobie radę same. Różnica w sposobie pracy
jest szczególnie widoczna wśród anestezjologów. W Polsce
lekarz anestezjolog musi być obecny przy każdej operacji
wymagającej znieczulenia i dopatrywać stanu pacjenta.
Co ciekawe, oni sami uważają, że jest to pewna strata ich
czasu – poza momentem znieczulenia i wybudzenia, nie
są tam szczególnie potrzebni i równie dobrze mogliby być
wzywani tylko w razie komplikacji. Jeden z respondentów
opowiadał, że dużą częścią jego pracy w Polsce było „picie
kawy i czytanie gazety podczas operacji”. Czasami czytali
na głos, żeby chirurg się nie nudził podczas rutynowych zabiegów. Duński system wydaje się pod tym względem dużo
bardziej efektywny – jeden anestezjolog zajmuje się na
ogół jednocześnie 4-6 salami zabiegowymi. Na większości
z nich nie jest nawet obecny, jedynie jest dostępny w swoim gabinecie pod telefonem, na wypadek gdyby pielęgniarka zajmująca się znieczuleniem potrzebowała instrukcji lub
wezwania nagłej pomocy. W rzadkich przypadkach, kiedy
wiadomo, że planowana operacja będzie skomplikowana
i niesie ze sobą duże ryzyko wypadku, celowo planuje się
mniej operacji, żeby lekarz był w stanie baczniej opiekować
się jednym przypadkiem. Jeden z rozmówców wspomina,
że ta zmiana w charakterze pracy była powodem momentu
zawahania na początku. Przyzwyczajony do bycia w środku
wydarzeń i oglądania operacji każdego dnia, zaczął się nudzić siedząc cały czas w gabinecie i wydając stamtąd tylko
dyspozycje dotyczące pracy. Z czasem został jednak przeniesiony na oddział, który wydał mu się ciekawszy i pozostał w Danii.
Podobnie jak pielęgniarki, które przejęły większość pracy fizycznej od lekarzy, sekretarki przejęły większość pracy
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związanej z dokumentacją. Nie muszą oni już samodzielnie
wypełniać wszelkich diagnoz, dyspozycji, historii leczenia,
etc. Większość tego typu dokumentacji wypełniają głosowo, używając dyktafonu. Potem jest to odsyłane do sekretarek, a następnie spisywane w razie potrzeby. Na tę formę odciążenia z pracy żadne z nich nie narzeka w dłuższej
perspektywie, chociaż, jak zostało wspomniane, w związku
z początkowymi problemami językowymi dostarczało im to
tylko więcej pracy, zamiast zmniejszać jej ilość.
Mogłoby się zdawać, że spłaszczona struktura szpitala i egalitarny charakter stosunków zawodowych w Danii
owocować będzie mniejszym prestiżem lekarza-specjalisty
w Danii niż w Polsce. Poniekąd tak jest – głównie w związku
ze zbliżeniem ich pozycji do pozycji pielęgniarki, odczuwają oni znacznie mniejszy prestiż wykonywanego zawodu
pośród załogi szpitala. Nie ma to jednak przełożenia na
stosunki z pacjentami i innymi ludźmi na zewnątrz szpitala. Niektórzy z respondentów uważają, że prestiż specjalisty wśród pacjentów jest podobny do prestiżu w Polsce,
a inni, że jest wręcz większy – w związku z innym podziałem
obowiązków pacjenci znacznie rzadziej widują specjalistę
w ogóle. Otwartym jednak pozostaje pytanie, jak długo ten
system da radę się utrzymać pod napływem siły roboczej
przyzwyczajonej do zupełnie innych stosunków w pracy.
Jeden z lekarzy wspomina:
„Kiedy przyjechałem było egalitarnie, ale z czasem jest
coraz bardziej jak w Polsce. Zaczynałem mając jednego szefa, teraz mam pięciu” [w. PL.M3.40].
Pomimo, że w Polsce czuli większy prestiż wewnątrz
struktury szpitala, w Danii lekarze czują się znacznie bardziej szanowani przez pracodawcę. Poza wspomnianym już
wcześniej rodzajem umowy, który od samego początku był
identyczny, jak w przypadku ich duńskich kolegów, wspominają, że daje się odczuć szacunek dzięki warunkom pracy.
„Bardziej się szanuje pracownika. Nie obciąża się go
pracą w nadmiarze” [w. PL.K2.50].
Przede wszystkim chodzi o czas pracy. To, co powoduje,
że polscy lekarze są szanowani za swoje doświadczenie, jest
też elementem dobrych warunków pracy duńskich lekarzy
– Polacy pracują nawet na dwa etaty i dodatkowo dorabiają w licznych pracach prywatnych. Tydzień pracy potrafi
sięgać dla nich nawet ponad 80 godzin. Dyżury przeciągają
się czasem do 2-3 dób ciągłej pracy z nocowaniem w pracy, na niewygodnej kanapie w pokoju lekarskim. Tymczasem w Danii tydzień pracy lekarza nie może być dłuższy
niż 36 godzin i prawo to jest restrykcyjnie przestrzegane.
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Po każdym dyżurze ma on obowiązek odpoczywać przynajmniej jedną dobę. Dyżury odbywa w swoim prywatnym
gabinecie, wyposażonym w łóżko polowe lub rozkładaną
kanapę i wszelkie udogodnienia typu telewizor, komputer
z dostępem do Internetu, etc. Ponadto, specyfiką zawodu
lekarza jest także obowiązkowy tydzień wolnego po każdych 5 tygodniach pracy. Czas ten jest w 100% płatny i nie
zabiera dni z urlopu, który przysługuje lekarzowi w danym
roku. Same urlopy także mają inną dynamikę – po pierwsze,
w Danii urlop jest w 100% płatny. W Polsce teoretycznie
było tak samo, jednak dotyczyło to tylko dochodu z pracy
etatowej, zatem zdecydowanie się na urlop ucinało dochód
lekarza do około 20-30% tego, co normalnie zarabiał. Dla
niektórych otworzyło to okno na urlopy zagraniczne – jeden z badanych wspomina, że w Polsce wyjeżdżał najdalej
na Mazury, ponieważ mógł zostawić na jeden wieczór dzieci
same i wrócić do Warszawy, wykonać najbardziej opłacalne
operacje, wracając na wakacje następnego dnia. Po drugie,
szpital naciska na lekarzy, żeby wykorzystywali swoje urlopy. W Polsce często było to wręcz źle widziane, tymczasem
w Danii dopiero w ekstremalnych sytuacjach pozwala się
lekarzom spieniężyć czas urlopu.
Nie należy także zapominać o wyższym dochodzie.
W nielicznych przypadkach dochód ten jest bardzo nieznacznie wyższy do tego uzyskiwanego w Polsce, ci badani jednak muszą dużo mniej pracować – spędzają w pracy
mniej niż połowę tego czasu, co kiedyś. Pozostali jednak
wspominają, że zarobki w Danii są zauważalnie większe.
Nie bez powodu jednak Autor wspomina o tym pod koniec
wymieniania zalet pracy w Danii – tak też wspominali o tym
respondenci. Częściej niż o „wyższych dochodach” mówili
raczej o „większej swobodzie finansowej” lub ubierali to
w podobne sformułowania. Nie narzekali na swoje zarobki
w Polsce, które na ogół pozwalały im na zaspokojenie nie
tylko podstawowych potrzeb, jednak zauważają, że po przyjeździe do Danii po jakimś czasie tracą zwyczaj dokładnego
porównywania cen w sklepach czy wybierania hotelu na
wakacje ze względu na niższą cenę – bardziej skupiają się
na standardzie, miejscu czy widokach. Tymczasem sytuację
w Polsce dobrze opisuje nieco humorystyczna wypowiedź
jednego z respondentów:
„W Polsce z lekarzami często jest tak, że oni kupują na
kredyt samochód, którym potem jeżdżą do dodatkowej
pracy, żeby spłacić kredyt na samochód, a potrzebują samochodu, bo jeżdżą do dodatkowej pracy” [w. PL.M1.40].
Nowe miejsce pracy dało im więcej czasu i dodatkowe
przychody, które pozwoliły im poczuć się ludźmi bardziej
wolnymi.

Mimo, że Polska i Dania leżą blisko siebie i oba kraje
identyfikują się jako należące do kultury europejskiej, różnice kulturowe między tymi dwoma krajami są zauważalne
i mocno odbijają się na miejscu pracy. Zarówno struktura
hierarchiczna, warunki, jak i kultura pracy są bardzo odmienne od tych, które lekarze mieli okazję poznać w Polsce. Nie jest to przepaść, której nie są w stanie pokonać,
różnice są raczej niewielkie, potrafiące jednak mocno zachwycić, jak i bardzo zirytować. Niemniej, migranci stosunkowo szybko adaptują się do nowej sytuacji. Co ciekawe, zapytani o moment poczucia stabilizacji zawodowej,
w większości podawali czas około roku po przeprowadzce,
chociaż powód był za każdym razem inny – dla jednego
stabilizacją zawodową był awans, dla innego oferta innej
pracy i związane z tym usilne prośby szefa o pozostanie
w tej pracy, a jeszcze inna osoba wspomina o uzyskaniu
tytułu konsultanta (duń. overlæge). Jedynie lekarz, który
wyemigrował mając już ponad 50 lat, powiedział że czuł się
stabilnie w pracy od pierwszego tygodnia, kiedy, jak mówi,
stwierdził, że ma większe doświadczenie zawodowe niż cały
jego oddział razem wzięty.

Wnioski
Chociaż z punktu widzenia odpływu specjalistów
z Polski, emigracja lekarzy do Danii nie jest ruchem masowym, to w kraju przyjmującym, a szczególnie w Północnej Jutlandii, tworzy to szczególną sytuację, w której
niejednokrotnie ponad połowa personelu specjalistycznego szpitala jest cudzoziemskiego pochodzenia, a pośród
tych imigrantów najliczniejszą grupę stanowią Polacy. Nie
wyjeżdżają oni tam jednak kierowani względami stricte
finansowymi, a raczej w poszukiwaniu innego stylu życia.
Zarobki respondentów nie różniły się znacząco w obu krajach (w przeliczeniu na wartość koszyka dóbr), ale żeby
osiągnąć ten dochód poświęcali znacznie mniej czasu. To
właśnie dodatkowy czas wolny, który mogli zagospodarować według własnego pomysłu, jest najczęściej wymienianą i uważaną za najważniejszą motywację do ruchu
migracyjnego.
Chociaż adaptacja do nowego miejsca pracy przebiega bez większych ekscesów, nie jest ona jednak bezproblemowa. Odmienna kultura, która przekłada się na stosunki
w pracy, powoduje problemy przystosowawcze dla większości Polaków. Szczególnie egalitarna struktura społeczna
i związana z tym spłaszczona hierarchia w miejscu pracy
prowadzi do tarć między migrantami, a duńskimi pielęgniarkami, które mają znacznie większy zakres obowiązków i samodzielności niż ich polskie odpowiedniczki.
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Wpływ specjalnych stref ekonomicznych
na migracje – przykład województwa
dolnośląskiego
The impact of special economic zones on migration
– example of Lower Silesian voivodeship

Celem artykułu jest przeanalizowanie, czy specjalne strefy
ekonomiczne mogą powodować imigrację do małych miejscowości.
Cztery specjalne strefy ekonomiczne ulokowane w województwie
dolnośląskim miały za zadanie generowanie wzrostu ekonomicznego na obszarach szczególnie dotkniętych bezrobociem po upadku
lokalnego przemysłu. Dane demograficzne pokazują, że strefy powodują wewnętrzne i międzynarodowe migracje, ale ich rozkład
jest nierównomierny. Migranci koncentrują się w stolicy regionu
– Wrocławiu, a mniejsze miejscowości mimo, że zostały w nich zlokalizowane inwestycje, nie przyciągają imigrantów, a przy tym wciąż
pozostają obszarami wysyłającymi migrantów. Działania, które miały na celu wspomóc ich rozwój, mogą w rezultacie ominąć swój cel
i być korzystne dla stolicy regionu.

The aim of this paper is to discuss if special economic zones
are a trigger of immigration to small cities or towns. Four special
economic zones located in Lower Silesia were intended to generate economic growth in areas particularly afflicted by high unemployment after the local industry collapsed. The demographic data
analysis suggests that they cause internal and international migration, but it is an unequally spread phenomena. The heterogeneity
is concentrated in the regional capital, Wrocław, and the smaller
towns, in spite of being the location of investments, might not
draw immigration. Additionally, they are still the places of origin
of emigration processes. Policies aimed to support their growth,
may end up benefiting the regional capital, missing their intended
targets.

Słowa kluczowe: migracje, specjalne strefy ekonomiczne, migranci wysoko wykwalifikowani.

Keywords: migration, special economic zones, highly skilled migrants.

Wstęp

działających w strefie podmiotów gospodarczych istotny
jest zarówno dostęp do taniej siły roboczej, jak i do wysoko wyspecjalizowanej kadry, która zapewni innowacyjność
(zob.: Hajduga 2014). Podmioty działające w strefach mogą
korzystać z miejscowego kapitału ludzkiego, ale również
mogą być czynnikiem przyciągającym migrantów. Z kolei
napływ migrantów może być skutkiem, jak też i narzędziem, prowadzącym do rozwoju gospodarczego danego
obszaru (zob.: Glick, Schiller, Çağlar 2009).
W tym kontekście interesujące wydaje się prześledzenie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na migracje.
Niniejszy artykuł podejmuję próbę odpowiedzi na pytania:
1. Czy specjalne strefy ekonomiczne powodują napływ migrantów wewnętrznych i międzynarodowych do miejscowości, w których ulokowane są
inwestycje specjalnych stref ekonomicznych oraz
2. Czy Powstrzymują emigrację z tych miejscowości?

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są definiowane jako wydzielone administracyjnie obszary, działające
w oparciu o korzystniejsze warunki niż reszta gospodarki.
Inwestorzy działający na terenie SSE mogą korzystać z różnych instrumentów, głównie ulg podatkowych, mających
wspierać ich aktywność inwestycyjną. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej mają na celu pobudzanie przedsiębiorczości, a w szczególności wzrost inwestycji
i utworzenie nowych miejsc pracy w regionach, których
poziom rozwoju gospodarczego jest niższy niż w innych
(Ciżkowicz i inni 2015; Woźniak 2015; Golik, Kątnik-Prokop
2014). Większość zarówno polskich, jak i zagranicznych badań potwierdza pozytywny wpływ używanych w strefach
instrumentów na zatrudnienie i inwestycje (Liu 2008; Lin,
Saggi 2005; Ge 2012; za Ciżkowicz i inni 2015).
Ponieważ tworzenie nowych miejsc pracy jest jedną
z głównych przyczyn tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, nie mogą one istnieć bez kapitału ludzkiego. Dla
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tów (np. Kugler, Rapoport 2005; Buch, Kleinert, Toubal
2003; Federici, Giannetti 2010; Matusz-Protasiewicz,
Rajca 2014). Jednak analiza jest prowadzona przeważnie
w skali województwa lub regionu. Autorkę interesuje nie
tylko napływ imigrantów do województwa, ale również do
poszczególnych miejscowości strefy, w których ulokowane
są inwestycje. Drugie pytanie dotyczy emigracji. Specjalne strefy ekonomiczne zostały powołane między innymi
w celu zagospodarowania zasobów ludzkich. W związku
z tym, można założyć, że obecność inwestycji strefowych,
dając zatrudnienie lokalnej populacji, zatrzyma wyludnianie miejscowości, w których te inwestycje są ulokowane.
W celu odpowiedzi na powyższe pytania została przeprowadzona analiza dostępnych danych demograficznych
dotyczących migracji wewnętrznych i międzynarodowych
w województwie dolnośląskim. Podjęcie tego tematu
w oparciu o analizę województwa dolnośląskiego wydaje
się uzasadnione, gdyż w województwie dolnośląskim gminy
strefowe stanowią aż 34,32% wszystkich gmin (58 ze 169),
co jest najwyższym udziałem w Polsce. W województwie
lubuskim, drugim pod względem wielkości udziału, jest to
już tylko niecałe 23% (Narojek 2015).
W ramach niniejszego artykułu, Autorka najpierw
krótko prezentuje teorie dotyczące związku migracji z rozwojem, następnie charakteryzuje przedmiot badania, czyli
specjalne strefy ekonomiczne w województwie dolnośląskim i samo województwo, by przejść do przedstawienia
danych statystycznych dotyczących migracji wewnętrznych i międzynarodowych w województwie dolnośląskim
i w wybranych miejscowościach oraz przedyskutować je
w kontekście wpływu stref na migracje.

Migracje
Masowe migracje to jeden z procesów globalizacyjnych, a rosnąca heterogeniczność społeczności lokalnych
jest postrzegana jako jeden ze skutków globalizacji (Massey
1991, Sassen 1996). Globalizacja każe patrzyć na społeczeństwo jako na płynną sieć powiązań, a jej istotą są globalne
przepływy ludzi, pieniędzy, kapitału, informacji, idei i obrazów (zob.: Urry 2012). Będąca skutkiem globalizacji różnorodność populacji może być widziana jako zagrożenie dla
spójności społecznej (Alesina, Ferrara 2002; Costa, Kahn
2003; za Letki 2008) czy państwa narodowego (Jaskułowski,
Burszta 2005) albo też jako szansa na umocnienie pozycji
miasta w globalnych sieciach przepływów (Çağlar, Glick,
Schiller 2009). Niezależnie od pozytywnej bądź negatywnej oceny skutków napływu migrantów większość twórców
teorii migracji już od czasów Ravensteina (1885 i 1889) wi24

dzi napływ migrantów jako skutek rozwoju (De Haas 2010).
Migranci opuszczają mniej rozwinięte obszary, by osiedlić
się w bardziej rozwiniętych, a więc migrują ze wsi do miast
(Harris, Todaro 1970), z małych miast do większych, czy też
w końcu do globalnych metropolii (Sassen 1996), a w skali
globalnej z peryferiów do centrum (Wallerstein 1974).
Choć zależność między zagranicznymi inwestycjami
(Foreign Direct Investments) i przepływami ludzi jest jednym z często podejmowanych tematów w literaturze ekonomicznej, imigranci traktowani są tam jako zasób ludzki
i badani z uwagi na możliwość generowania innego typu
kapitału – inwestycji (np. Kugler, Rapoport 2005; Federici, Gianetti 2006; Buch, Kleinert, Toubal 2003). Codzienne
praktyki migrantów – takie jak wybór miejsca zamieszkania, nie są przedmiotem zainteresowania tych autorów.
Natomiast teksty z zakresu badań migracji, które koncentrują się na wysoko wykwalifikowanych migrantach są przeważnie tekstami teoretycznymi (zob.: Favell 2014). W tym
kontekście tekst odpowiadający na pytanie, czy polityczno-gospodarcze decyzje mające na celu ożywienie peryferyjnych miasteczek poprzez nowe inwestycje mogą skierować strumień migracji na prowincję, a także powstrzymać
odpływ ludności, która zamieszkuje te tereny, wydaje się
uzupełniać lukę w badaniach zarówno specjalnych stref
ekonomicznych, jak i migracji. Niniejszy artykuł analizuje
ten problem na przykładzie specjalnych stref ekonomicznych w województwie dolnośląskim.

Specjalne strefy ekonomiczne
w województwie dolnośląskim
W województwie dolnośląskim zlokalizowane są cztery specjalne strefy ekonomiczne: Legnicka, Wałbrzyska,
Kamiennogórska i Tarnobrzeska, w których działają między innymi takie firmy jak IBM, Amazon, LG, Toyota, czy
Colgate-Palmolive. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedyną strefą, która w całości mieści się w województwie dolnośląskim. Kamiennogórska Specjalna
Strefa Ekonomiczna obejmuje miejscowości z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Natomiast w przypadku Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
tylko podstrefa Wrocław-Kobierzyce zlokalizowana jest
w województwie dolnośląskim, jednak jest to podstrefa
warta wymienienia z uwagi na takich inwestorów jak LG
i Amazon (http://www.ugk.pl/gmina 2015). Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna (WSSE) działa obecnie w 44
miejscowościach zlokalizowanych w czterech województwach, ale aż 26 podstref znajduje się w województwie
dolnośląskim (Invest Park 2015).
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SSE mają za zadanie przyspieszyć rozwój wybranych
regionów Polski, głównie przez tworzenie nowych miejsc
pracy, rozwój nowych technologii, zwiększenie konkurencyjności produkowanych dóbr i promowanie eksportu
(Ciżkowicz i inni 2015). Jedną z głównych przyczyn utworzenia stref w województwie dolnośląskim było wysokie
bezrobocie panujące na Dolnym Śląsku po zamknięciu kopalń i nierentownych zakładów przemysłowych (Woźniak
2015).
Strefy miały przyczynić się do utworzenia nowych
miejsc pracy i ożywienia gospodarczego regionu. Obecnie
województwo dolnośląskie jest drugim najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce (http://www.invest-in-wroclaw.pl/kluczowe-dane/dane-ekonomiczne 2015);
charakteryzuje się drugim po mazowieckim najwyższym
PKB per capita (48 402 zł, czyli 112,1% średniej krajowej,
GUS 2015a) i drugim najwyższym udziałem kapitału zagranicznego (GUS 2014c). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2014 roku było praktycznie równe średniej
krajowej i wynosiło 3 654,57 zł. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,1% (dla Polski 13,4%) przy 153,6
tysięcach osób bezrobotnych i 1 018,2 tysiącach osób pracujących (GUS 2014a: 70).
Początkowo zamknięcie stref planowano na 2017 rok,
ale w 2013 roku ich okres działania został wydłużony do
końca 2026 roku (Frąk 2013), gdyż – zdaniem Ministerstwa Gospodarki – po wyczerpaniu się funduszy unijnych
wspierających inwestycje specjalne, strefy ekonomiczne
miały być w kolejnych latach podstawowym źródłem rozwoju inwestycji. Do 2013 roku firmy, prowadzące biznes
na ich terenie, zainwestowały w kraju 90 mld zł, w tym
najwięcej środków przyciągnęła strefa katowicka (20 mld
zł), wałbrzyska była druga (15,5 mld zł), a łódzka trzecia
(10,4 mld zł) (Frąk 2013). Mimo to WSSE jest uznawana za
największą strefę w Polsce (http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse/walbrzych 2014). Zgodnie z danymi publikowanymi na oficjalnej stronie WSSE z końcem kwietnia
2015 roku WSSE mogła się poszczycić 174 firmami, które
zainwestowały 18,6 mld zł i utworzyły 40 tysięcy miejsc
pracy (http://www.invest-park.com.pl 2015). Łącznie cztery omawiane strefy dały zatrudnienie ponad 80 tysiącom
osób. Inwestorzy specjalnych stref ekonomicznych pochodzili z ponad dwudziestu państw, m.in. Niemiec, Włoch,
Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.
Zgodnie z literaturą, obecność zagranicznych firm powinna wiązać się z napływem, przynajmniej okresowym,
zagranicznej kadry, zwłaszcza zarządzającej (Matusz-Protasiewicz, Rajca 2014). Natomiast powstałe miejsca pracy
powinny służyć zagospodarowaniu miejscowych zasobów
ludzkich (Hajduga 2014).

Badanie
Niniejszy tekst stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób obecność specjalnych stref ekonomicznych wiąże się z napływem imigrantów do dolnośląskich miejscowości. W tym celu przeprowadzona została
analiza opisowa danych wtórnych, zebranych w czasie
realizacji projektu badawczego Między transnarodową
mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki w ramach grantu numer UMO-2013/11/B/
HS6/01348. Prezentowane dane dotyczą migracji wewnętrznych i międzynarodowych, a także rynku pracy
w województwie dolnośląskim oraz w poszczególnych powiatach. Część wspomnianego projektu badawczego stanowią badania terenowe, jednak nie są one przedmiotem
tego artykułu.

Imigracja zagraniczna
Dane na temat migrantów zatrudnionych w specjalnych strefach ekonomicznych są w posiadaniu takich instytucji jak: Wojewódzki Urząd Pracy oraz Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Instytucje te jednak nie udostępniają danych dotyczących poszczególnych osób, a sposób,
w jaki dane są zagregowane, nie pozwala na zebranie informacji o samych strefach. W związku z tym, pozostaje
prześledzenie danych na temat całego województwa dolnośląskiego lub na temat poszczególnych gmin. Danych
na temat liczby obcokrajowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w strefach nie posiadają
również zarządy stref.
Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym za rok
2011 w województwie dolnośląskim przebywało czasowo 4,8 tysiąca stałych mieszkańców innych krajów, czyli
ponad 9% wszystkich migrantów w Polsce, co dało województwu dolnośląskiemu drugi najwyższy odsetek cudzoziemców w Polsce, zaraz po województwie mazowieckim
(Janiszewska 2013). Najczęściej podawanymi przez obcokrajowców, mieszkających w województwie dolnośląskim,
przyczynami przyjazdu do Polski były praca (22%) i sprawy
rodzinne (22%) (Starnawski, Pawlik 2011: 23). Pod względem miejsca pochodzenia imigrantów województwo
dolnośląskie było jednym z najbardziej zróżnicowanych
w Polsce. Mieszkały tutaj największe w Polsce skupiska
osób urodzonych na Ukrainie, we Francji, w Rosji, na Białorusi i w Niemczech (Janiszewska 2013).
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Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu ds. Obcokrajowców, łącznie od stycznia 1999 roku do końca czerwca
2014 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło 39 306
wniosków o zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 4 554 wnioski o zezwolenie na osiedlenie i 964 wnioski o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnoty Europejskiej (wykres 1). Ponieważ warunkiem
uzyskania statusu „rezydenta długoterminowego WE” jest
pięć lat nieprzerwanego pobytu (http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l23034_pl.htm
2011), można powiedzieć, że jest on alternatywą dla „osiedlenia” i dlatego na wykresie 1 liczby cudzoziemców występujących o zezwolenie na osiedlenie i status rezydenta
są zsumowane. 1 maja 2014 roku weszła w życie Ustawa
z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013
r. poz. 1650 ze zm.), w której zamiast terminów „zamieszkanie” i „osiedlenie” występują terminy „pobyt czasowy”
i „pobyt stały”. Ponieważ zmieniło się nazewnictwo oraz
zasady udzielania zezwoleń, zatem w niniejszym tekście
analiza została ograniczona do wniosków złożonych zgodnie ze starą ustawą.

latach stałego pobytu w Polsce. W przypadku innych grup
migrantów ten czas jest dłuższy (nawet 10 lat) i dochodzą
inne wymogi, takie jak posiadanie stałego i regularnego
dochodu czy posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
Około 90% wniosków o zamieszkanie na czas oznaczony zostało rozpatrzonych pozytywnie. W przypadku wniosków o osiedlenie i o pobyt rezydenta długoterminowego WE, z decyzją pozytywną spotkało się 81% wniosków.
Pozostałe zostały odrzucone lub umorzone. W przypadku
wniosków złożonych pod koniec roku decyzja wojewody
może zostać podjęta w roku kolejnym i stąd w niektórych
latach ilość decyzji jest wyższa od ilości złożonych wniosków.
Między 1 stycznia 1999 roku a 30 czerwca 2014 roku
z największą ilością wniosków o zamieszkanie na czas
oznaczony w województwie dolnośląskim wystąpili obywatele Ukrainy (wykres 2). Złożyli oni 30 % wszystkich
wniosków. Drugim największym krajem wysyłającym była
Korea Południowa, której obywatele złożyli 9% wniosków,
następnie Japonia – 5% oraz Rosja i Białoruś – oba po
ponad 4%. Obywatele tych pięciu krajów złożyli razem
ponad 52% wszystkich wniosków.

Wykres 1. Liczba wniosków o zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, osiedlenie i pobyt rezydenta długoterminowego
WE w woj. dolnośląskim i liczba wydanych zezwoleń w latach
1999-2013

Wykres 2. Liczba wniosków o zamieszkanie na czas oznaczony złożona przez obywateli poszczególnych państw w okresie
01.01.1999 roku do 30.06.2014 roku z podziałem na płeć
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu
ds. Obcokrajowców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczba wniosków o zezwolenie na osiedlanie, która
wpłynęła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego między 1 stycznia 1999 roku i 30 czerwca 2014 roku wyniosła 4 554 i jest osiem razy mniejsza niż liczba wniosków
o zamieszkanie na czas oznaczony. Niska liczba wniosków
o zezwolenie na osiedlenie wynika między innymi z wymogów formalnych, jakie musi spełnić migrant, by kwalifikować się do otrzymania takiego zezwolenia. Prawo, które
najłagodniej traktuje małżonków obywateli Polski określa,
że o pobyt stały mogą oni wystąpić dopiero po dwóch
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Obecność obywateli Japonii i Korei wśród składających
wnioski wynika z azjatyckich inwestycji w regionie tj. japońskiej Toyoty w WSSE oraz koreańskiego LG w podstrefie
Wrocław-Kobierzyce (Matusz-Protasiewicz, Rajca 2014).
Choć wśród ogółu migrantów dominują mężczyźni,
wśród migrantów napływających zza wschodniej granicy,
czyli z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Kazachstanu dominują kobiety. Porównanie tych danych z informacjami o pracach
wykonywanych przez imigrantów poszczególnych narodowości (ostatni akapit tego podrozdziału) wydaje się wspierać tezę o wykonywaniu przez kobiety prac mniej prestiżowych i gorzej płatnych.
Co ciekawe, kraje, których obywatele najczęściej występowali z wnioskami o zezwolenie na osiedlenie, były
inne niż w przypadku wniosków o zamieszkanie na czas
oznaczony. Tam pierwszą piątkę stanowiły Ukraina, Korea
Południowa, Japonia, Rosja, Białoruś, a tutaj są to Ukraina
(50% wszystkich wniosków), Białoruś (7,7%), Rosja (5,9%),
Armenia (4,3%) i Kazachstan (3,8%). Obywatele Korei Południowej wystąpili w ciągu ostatnich 15 lat z zaledwie
dziewięcioma wnioskami o zezwolenie na osiedlenie, a Japończycy z 15. Dane te potwierdzają spostrzeżenia innych
badaczy, że kadra zarządzająca, sprowadzana do Polski
przez koncerny, nie jest zainteresowana stałym pobytem.
W sondażu przeprowadzonym przez P. Matusza-Protasiewicza i J. Rajcę (2014) wśród Koreańczyków zatrudnionych
w LG, deklarowana przez nich długość pobytu w Polsce wynosiła 5-10 lat.
Próba oszacowania liczby obcokrajowców pracujących
w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie wydanych zezwoleń na pracę nie jest prosta, gdyż wiele grup
cudzoziemców jest zwolnionych z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. Wymieniając tylko kilka przykładów, są
to między innymi: małżonkowie Polaków, którzy otrzymali
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (obecnie zezwolenie na pobyt czasowy), osoby uprawnione do pracy
w jednym z państw UE i zatrudnione przez pracodawcę na
terytorium tego państwa czasowo delegowane przez tego
pracodawcę do świadczenia usług w Polsce czy absolwenci polskich uczelni, a także Ormianie, Białorusini, Rosjanie,
Ukraińcy, Gruzini oraz obywatele Mołdowy, którzy mogą

w Polsce pracować bez zezwolenia do 6 miesięcy w okresie
kolejnych 12 miesięcy (zob.: Czy wszyscy cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce… 2015).
W 2013 roku w województwie dolnośląskim wydano
cudzoziemcom 1 940 zezwoleń na pracę, co stanowiło niecałe 5% wszystkich zezwoleń na pracę w Polsce i sytuowało
region na czwartej pozycji pod względem ilości wydanych
zezwoleń w kraju, po województwie mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim (GUS 2014c: 507). Ilość zezwoleń
na pracę wydanych cudzoziemcom w województwie dolnośląskim rosła w latach 2005-2010, a następnie zaczęła spadać (tabela 1). Dane te są zgodne z obserwacjami zawartymi w typologii Peixoto (2001 za Matusz-Protasiewicz, Rajca
2014), że silniejsza migracja kadr występuje w pierwszym
okresie działalności firmy, a później część z nich zastępowane jest lokalnymi pracownikami.
Zgodnie z danymi z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uzyskanymi przez Starnawskiego i Pawlika (2011), 35% zezwoleń na pracę wydanych w 2010 roku otrzymali Ukraińcy. Drugą najliczniejszą
grupę stanowili obywatele Korei Południowej (17%) oraz
innych krajów azjatyckich: Nepal (7%), Chiny (6,5%), Japonia (6%), Indie (5%). Poza tym zezwolenia uzyskali również
obywatele Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Wietnamu, Bośni i Hercegowiny, Mołdowy, Bangladeszu i Rosji
(Starnawski, Pawlik 2011).
Analiza zajmowanych przez imigrantów stanowisk pokazuje, że największy odsetek wśród imigranckich pracowników w 2010 roku stanowiła kadra kierownicza – 26% oraz
robotnicy wykwalifikowani 23%, a pracownicy zatrudniani
przy pracach prostych stanowili niespełna 10%. Ponad połowę (58%) kadry kierowniczej stanowili Koreańczycy zatrudnieni w zakładach koncernu LG. Natomiast robotnicy
wykwalifikowani i niewykwalifikowani sprowadzani byli na
Dolny Śląsk głównie z Ukrainy (odpowiednio 29% i 63%)
(Starnawski, Pawlik 2011). Na podstawie tych danych można wnioskować, że migracje międzynarodowe zaspokajają
w województwie dolnośląskim przede wszystkim zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą, natomiast robotników werbuje się na rynku wewnętrznym. Wynikać to może z polityki
Unii Europejskiej, która otwiera granice dla migrantów wy-

Tabela 1. Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom w latach 2005-2013 w Polsce oraz w województwie dolnośląskim
Obszar \ Rok

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Polska

10 304

18 022

29 340

37 121

40 808

39 144

39 078

województwo
dolnośląskie

712

1 139

1 674

1 719

2 135

1 961

1 940

Źródło: GUS, (2014b) Rocznik Demograficzny, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
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soko wykwalifikowanych, ale jest przeciwna sprowadzaniu
niewykwalifikowanej siły roboczej. Gdy okazało się, że na
skutek poakcesyjnej emigracji Polaków, zagranicznym inwestorom brakuje niewykfalifikowanych pracowników,
próba zwerbowania ich z Chin została zablokowana przez
Dolnośląski Urząd Wojewódzki (Matusz-Protasiewicz, Rajca
2014).

Imigracja wewnętrzna w województwie
dolnośląskim i wybranych miastach
W 2014 roku migracja wewnętrzna na pobyt stały dla
województwa dolnośląskiego wyniosła 35 287 osób, a saldo migracji było dodatnie i wyniosło 2 426 osób, 69,8%
migrantów było w wieku produkcyjnym, 75,8% migracji
odbyło się w granicach województw. Wśród migracji spoza
województwa dolnośląskiego największe grupy migrantów
napłynęły z województw ościennych: z wielkopolskiego –
3,7% wszystkich migrantów oraz po 3,3% z województw
śląskiego i opolskiego (GUS 2015c).
Jednym z głównych celów tworzenia stref ekonomicznych było utworzenie w regionach wysokiego bezrobocia
nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia dla województwa
dolnośląskiego w lutym 2015 roku przy 128 196 zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 11,1%, czyli była o 0,9%
niższa od poziomu bezrobocia dla całej Polski (12%). Jednak
bezrobocie to było mocno zróżnicowane lokalnie i tak, najwyższe było w powiecie wałbrzyskim, gdzie wyniosło 27,3%
(14,1% w samym Wałbrzychu), a najniższe we Wrocławiu
– zaledwie 4,3% (GUS 2015b). Dlatego też w dalszej części
artykułu zostanie przeanalizowana sytuacja demograficzna
Wałbrzycha i Wrocławia.
Rejon Wałbrzycha jest warty analizy, gdyż wydaje
się, że Wałbrzych powinien być głównym beneficjentem
WSSE. Dawne miasto górnicze, z bezrobociem sięgającym
w 1994 roku niemal 25%, stało się w 1997 roku siedzibą
WSSE Invest Park i lokalizacją pierwszej inwestycji w Strefie (Invest Park 2015). Wymieniając tylko kilka przedsiębiorstw, w podstrefie Wałbrzych ulokowały się: japońskie
firmy – Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.,
Toyota Tsusho Europe Societe Anonyme Oddział w Polsce,
koreańska Mando Corporation sp. z o.o., niemiecka Quin
Polska sp. z o.o. oraz francuska Faurecia Wałbrzych SA
(http://www.invest-park.com.pl 2015). Zgodnie z informacjami uzyskanymi z WSSE Invest Park, na koniec 2014 roku
w podstrefie Wałbrzych zatrudnionych było 7 083 osoby.
Wykres 3, prezentujący wysokość zatrudnienia w podstrefie Wałbrzych oraz liczbę bezrobotnych w rejonie Wałbrzycha (łączna liczba bezrobotnych w powiecie wałbrzyskim
i samym mieście Wałbrzych) w latach 2008-2014, sugeruje
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istnienie zależności między zatrudnieniem w podstrefie
Wałbrzych a poziomem bezrobocia w tym rejonie. Mała
liczebność próby każe z dużym sceptycyzmem traktować
badanie korelacji między zmiennymi, jednak warto wspomnieć, że współczynnik korelacji dla tych zmiennych (-0,78)
wskazuje na silną korelację ujemną.
Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych w powiecie wałbrzyskim
i mieście Wałbrzych oraz liczba osób zatrudnionych w podstrefie
Wałbrzych WSSE w latach 2008-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z WSSE Invest Park i danych opublikowanych przez Powiatowy Urzędu Pracy w Wałbrzychu (http://www.urzadpracy.pl/pl/
inne/analizy-i-statystyki 2015) [20.08.2015].

Choć inwestycje WSSE najwyraźniej wpływają pozytywnie na lokalny rynek pracy, nie zdołały jednak zahamować kurczenia się populacji Wałbrzycha, która od lat
90. XX wieku nieustannie maleje. Dla porównania, liczba
mieszkańców Wrocławia również początkowo spadała, ale
w 2010 roku spadek został zahamowany, a następnie liczba
mieszkańców delikatnie wzrosła (tabela 2).
Tabela 2. Zmiana liczby ludności Wrocławia i Wałbrzycha
w latach 1990-2014 w tysiącach osób
Rok \
Obszar

1990

2000

2005

2010

2012

2013

2014

ludność
Wrocławia

643

641

636

631

631

632

634

ludność
Wałbrzycha

141

132

126

121

119

118

116

Źródło: GUS , (2014b) Rocznik Demograficzny, Warszawa:
Zakład Wydawnictw Statystycznych; GUS, (2015c) Rocznik Demograficzny, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Kurczenie miasta Wałbrzych wynika zarówno z negatywnego przyrostu naturalnego (-0,56% w 2014 w Wałbrzychu, ale 0,01% dla Wrocławia; GUS 2015c), jak i z odpływu
mieszkańców Wałbrzycha do innych miast (tabela 3).
Podobnie sytuacja wygląda w wielu innych mniejszych
miejscowościach WSSE. Przykładowo, populacja Świdni-
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Tabela 3. Liczba osób migrujących w 2013 roku w Wałbrzychu i Wrocławiu
Migracja wewnętrzna

Migracja międzynarodowa

Ogólne
saldo
migracji

Migracja
\
Miasto

imigracja

emigracja

saldo

imigracja

emigracja

saldo

Wałbrzych

676

933

-257

34

166

-132

-474

Wrocław

6 493

5 782

711

553

599

-46

1 376

Źródło: GUS, (2014c) Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-2013-r-,4,9.html [24.08.2015].

cy zmniejszyła się o 2,2% w latach 2010-2013, a Kłodzka
o 2,7%. W tych miastach również saldo migracji było ujemne (odpowiednio -315 i -561 osób w 2013 roku) (dane dla
gmin miejskich za Urzędem Statystycznym we Wrocławiu
2015a i 2015b). Spadku salda migracji nie zahamowały takie inwestycje WSSE, jak: Colgate-Palmolive Manufacturing
Poland sp. z o.o., Electrolux Poland sp. z o.o., Lotte Wedel
sp. z o.o. czy Nifco Poland sp. z o.o. w podstrefie Świdnica,
ani General Electric Power Controls Polska sp. z o.o. w podstrefie Kłodzko (http://www.invest-park.com.pl 2015).
Jak pokazali w analizie polskich migracji wewnętrznych
P. Śleszyński i T. Komornicki (2008), Wrocław przyciąga imigrantów z całej Polski Południowo-Zachodniej: województwa dolnośląskiego, opolskiego, zielonogórskiego i południowo-zachodnich obszarów województw poznańskiego
i łódzkiego. Tworzenie miejsc pracy w mniejszych miejscowościach nie jest w stanie zatrzymać odpływu mieszkańców ani przyciągnąć nowych. Co więcej, z informacji zebranych w czasie badań terenowych wynika, że część zarówno
polskich, jak i zagranicznych pracowników zakładów zlokalizowanych w mniejszych dolnośląskich miejscowościach
decyduje się dojeżdżać do pracy z Wrocławia. Mieszkanie
we Wrocławiu jest dla nich atrakcyjniejsze mimo wyższych
cen zakupu i wynajmu mieszkań oraz codziennych dojazdów do pracy, które w przypadku Wałbrzycha liczą ponad
70 km w jedną stronę.

Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu była odpowiedź na pytania, czy specjalne strefy ekonomiczne powodują napływ
migrantów wewnętrznych i międzynarodowych do miejscowości, w których ulokowane są inwestycje specjalnych
stref ekonomicznych oraz czy powstrzymują emigrację
z tych miejscowości.
Przedstawione powyżej danej wskazują, że inwestycje
w specjalnych strefach ekonomicznych doprowadziły do
czasowej imigracji do województwa dolnośląskiego mi-

grantów wysoko wykwalifikowanych, natomiast nie nastąpiła na większą skalę imigracja pracowników na stanowiska
nie wymagające kwalifikacji. Napływ imigrantów nastąpił
przede wszystkim do aglomeracji wrocławskiej. Nie objął natomiast mniejszych miejscowości, w których zostały
ulokowane inwestycje strefy tj. Wałbrzych czy Świdnica.
Obecność stref nie powstrzymała procesu wyludniania tych
miejscowości.
We współczesnej gospodarce kluczowymi czynnikami
rozwoju są informacja i innowacja (Gorzelak, Smętkowski
2005). O ile zatem dla gospodarki przemysłowej istotne
były migracje masowe, które dostarczały pracowników
fizycznych, obecnie w gospodarce informacyjnej wzrosło
zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy posiadają kompetencje umożliwiające im
wspieranie globalnego przepływu informacji i dostarczania
wysokiej klasy usług. Są oni jedynym rodzajem pracowników, który się w tej gospodarce naprawdę liczy (Sassen
1996 i 2000). Ich obecność jest jednym ze wskaźników pozycji regionu w globalnej hierarchii. Nie zaskakuje zatem, że
lokalne władze podejmują szereg działań skierowanych do
tej grupy imigrantów, starając się zapewnić im przyjazną atmosferę (Bielewska 2015). Z drugiej strony stawiają bariery
przed pracownikami niewykwalifikowanymi (Matusz-Protasiewicz, Rajca 2014).
Liczba napływających imigrantów nie jest duża. Co roku
około dwa-trzy tysiące cudzoziemców występuje o pobyt
czasowy na terenie województwa dolnośląskiego. Zezwolenie mogą otrzymać na maksymalnie trzy lata. Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym za rok 2011 w województwie dolnośląskim przebywało czasowo niecałe 5 tysięcy
cudzoziemców. W 2013 roku cudzoziemcy otrzymali około
2 tysiące zezwoleń na pracę w województwie dolnośląskim.
Kilka tysięcy pracujących cudzoziemców nie stanowi nawet
jednego procenta wszystkich pracujących w województwie
dolnośląskim (1 018,2 tysiące osób; GUS 2014a).
Jednak, o ile cudzoziemcy giną w statystykach dotyczących rynku pracy całego województwa, dużo bardziej
widoczni mogą być w skali lokalnej. Lokalny rynek pracy
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powiatu wałbrzyskiego wraz z miastem Wałbrzych liczył na
koniec 2013 roku niecałe 50 tysięcy osób (szacunek na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,
http://www.urzadpracy.pl/pl/inne/analizy-i-statystyki/rok-2013/12871,Stopa.html 2013). Japończycy złożyli w latach
2011-2013 około 450 wniosków o zamieszkanie na czas
oznaczony w województwie dolnośląskim. Jeżeli założymy,
że ich przyjazd wiąże się głównie z japońskimi firmami działającymi w podstrefie Wałbrzych, wówczas możemy oczekiwać, że będą widoczni na lokalnym rynku pracy.
Jednak obecność imigrantów na lokalnym rynku pracy
nie musi wiązać się z ich zamieszkaniem w poszczególnych
miejscowościach. Miejscowości te nie tylko nie przyciągają
migrantów, ale również są obszarami wysyłającymi emigrantów. W rezultacie ich populacja z roku na rok maleje.
Efektem działania stref ekonomicznych w Polsce miało być
zagospodarowanie kapitału ludzkiego na terenach o dużym
bezrobociu. Emigracja jest oddolnym działaniem rozwiązującym ten sam problem. Ponieważ płace pracowników niewykwalifikowanych w strefie są niższe niż w jej otoczeniu
i są oni często zatrudniani przez agencje pośrednictwa pracy bez gwarancji stabilności zatrudnienia (Hajduga 2014),
praca za granicą może być dla lokalnej ludności atrakcyjną
alternatywą.
W przeciwieństwie do mniejszych miejscowości strefy, napływ migrantów wyraźnie widoczny jest w stolicy
województwa – Wrocławiu. To we Wrocławiu osiedla
się klasa menadżerska, pracująca w różnych powiatach
województwa dolnośląskiego. Interesującym kierunkiem dla przyszłych badań będzie analiza, dlaczego migranci preferują mieszkanie w mieście wojewódzkim
i nawet ponadgodzinne dojazdy do pracy niż mieszkanie
w miejscowości, w której pracują. Jednym z kierunków poszukiwań odpowiedzi może być koncepcja miast globalnych
(Sassen 1996) i stworzona przez R. Floridę (2005) koncepcja klasy kreatywnej. Najwyraźniej migranci, przyjeżdżający podjąć pracę w zakładach stref ekonomicznych województwa dolnośląskiego, a zwłaszcza wysokokwalifikowani
i dobrze opłacani profesjonaliści, wybierając nowe miejsce
zamieszkania, nie kierują się wyłącznie obecnością zakładu
pracy. S. Sassen (1996), opisując biznesmenów mieszkających w miastach globalnych zauważa, że niezbędna dla nich
jest obecność lotniska, wysokiej jakości hoteli, restauracji
i samej strefy miejskiej. Florida (2005) natomiast podkreśla
wagę dynamicznego środowiska miejskiego dla tzw. „klasy kreatywnej”. Można założyć, że potrzeby biznesmenów
i profesjonalistów przyjeżdżających pracować na Dolnym
Śląsku są podobne. Opisując azjatyckie inwestycje na Dolnym Śląsku Matusz-Protasiewisz i Rajca (2014) twierdzą, że
już w fazie negocjacji, niektóre żądania inwestorów dotyczą
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jakości życia potencjalnych obcokrajowców, a w tym poprawy infrastruktury międzynarodowej edukacji. Wrocław
nie jest miastem globalnym, ale aspiruje do miana miasta
wielokulturowego i jest jedyną wielkomiejską przestrzenią
dostępną dla profesjonalistów pracujących w strefach ekonomicznych województwa dolnośląskiego.
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Wpływ imigracji
na rynek pracy1
The Impact of Immigration
on the Labour Market

Celem artykułu jest wskazanie i opisanie wpływu migracji na
rynek pracy. Artykuł skupia się na efektach imigracji, pomijając
skutki emigracji, ze względu na aktualność tej tematyki w dyskursie publicznym w Polsce i innych krajach rozwiniętych. Praca ma
charakter przede wszystkim teoretyczny, niemniej zaprezentowane
rozważania będą poparte danymi empirycznymi. Autor wykorzystuje metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowanie. Na
podstawie przeprowadzonej analizy Autor dochodzi do wniosku,
że opinie o negatywnym wpływie imigrantów na rynek pracy kraju
przyjmującego nie znajdują potwierdzenia ani w teorii ekonomii,
ani w danych empirycznych.

The aim of this paper is to examine the impact of migration
on the labour market. The article focuses on the effects of immigration and ignores the consequences of emigration due to the
topicality of the former issue in the public discourse in Poland
and other developed countries. The article is mainly theoretical,
but presented considerations are illustrated by the relevant empirical data. It uses a critical appraisal of literature and reasoning.
Based on the analysis, the author concludes that the opinions
about the negative impact of immigrants on the labor market of
the host country, are neither confirmed by economic theory nor
by empirical data.

Słowa kluczowe: migracje, imigracja, rynek pracy, kryzys migracyjny, imigracja do Polski.

Keywords: migration, immigration, labour market, migration crisis, immigration to Poland.

Wstęp
Migracje międzynarodowe to istotne zjawisko społeczno-gospodarcze. Szacuje się, że w 2013 roku 3,2% światowej oraz 10% europejskiej populacji stanowiły osoby
mieszkające na stałe w innym kraju niż się urodziły (ONZ
2013). Wpływ imigracji na gospodarkę kraju przyjmującego, a szczególnie na jego rynek pracy, od dawna wywołuje
sprzeczne opinie pośród społeczeństwa, w tym ekonomistów. Kontrowersje te nasiliły się wraz z ostatnim masowym napływem imigrantów do Europy2. Istotnie, imigracja oraz jej skutki gospodarcze są jednym z najgorętszych
i najczęściej podejmowanych obecnie tematów w dyskursie
publicznym w tzw. krajach rozwiniętych. Europejski kryzys
migracyjny i obawy z nim związane doprowadziły do wzrostu zainteresowania ekonomicznym aspektem imigracji3.
1

Praca częściowo bazuje na referacie pt. Ekonomiczna teoria migracji. Wnioski dla kryzysu imigracyjnego w Europie wygłoszonym przez autora na XIII
Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: Praca, Płaca, Migracje” w dniu 4.12.2015
roku. Zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski.
2
Według danych OECD (2015a) w 2014 roku w UE zostało złożonych 630
tysięcy wniosków o azyl, zaś w 2015 roku – 1,3 mln (Gurría 2016).
3
Przykładowo, pierwszy numer publikacji Migration Policy Debates wydawanej przez OECD ukazał się w maju 2014 roku.
1
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Tematyka ta stała się jednym z kluczowych zagadnień poruszanych zarówno w trakcie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, jak i w kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Curtice 2016), zaś w lutym
2014 roku Szwajcarzy, w referendum, opowiedzieli się za
ograniczeniem imigracji (Polskie Radio 2014).
Przeciwnicy imigracji często argumentują, że imigranci bądź „zabierają miejsca pracy” ludności natywnej, bądź
przyczyniają się do obniżenia otrzymywanych przez nią
płac. Celem tego artykułu będzie weryfikacja tego typu poglądów i określenie rzeczywistych skutków imigracji na rynek pracy w świetle zarówno teorii, jak i empirii. Autor ma
nadzieję, że analiza wniesie tym samym wartość dodaną
do trwającej debaty na temat bilansu korzyści i strat wynikających z imigracji dla kraju przyjmującego oraz rozwieje
pewne mity dotyczące skutków gospodarczych imigracji.
W drugiej części artykułu Autor dokonuje przeglądu
literatury teoretycznej na temat wpływu imigracji na rynek
pracy, wykazując niedostatki neoklasycznej teorii imigracji i przedstawiając argumenty, dlaczego imigracja niekoniecznie musi prowadzić do obniżenia płac w kraju przyjmującym lub wypchnięcia części pracowników natywnych
z rynku pracy. Dalej Autor omawia badania empiryczne
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poświęcone skutkom imigracji na rynek pracy i rozszerza
analizę z imigrantów zarobkowych (ekonomicznych) na
osoby migrujące z powodów humanitarnych, co ze względu na niedawny kryzys migracyjny w Europie wydaje się
interesującym badaniem. Na koniec artykułu Autor skupia
się na wpływie imigracji na polski rynek pracy – biorąc pod
uwagę wzmożoną imigrację z Ukrainy do Polski w ostatnim
czasie, również to zagadnienie wydaje się stanowić ciekawy
problem badawczy. Pracę zamyka podsumowanie.

Teoria imigracji i jej wpływu na rynek pracy
Choć istnieje kilka głównych ekonomicznych teorii migracji, dominującym podejściem pozostaje teoria neoklasyczna (Kurekova 2011). Zakłada ona, że migracje wynikają
z różnic w poziomie płac między krajami i zachodzą one
dopóty, dopóki różnice te nie zanikają. Podejście neoklasyczne traktuje zatem migracje jako „mechanizm rynkowej
regulacji wysokości zarobków” (Janicki 2007: 289): wzrost
imigracji powoduje wzrost płac w kraju wysyłającym i spadek płac w kraju przyjmującym. Badania empiryczne nie
potwierdzają zakładanego wpływu imigracji na płace. Dlaczego? Przypuszczenie takie wynika wprost z przyjmowanych założeń przez neoklasyczną teorię migracji, takich jak:
homogeniczność kapitału ludzkiego, stała podaż kapitału
oraz brak zmian w popycie na pracę.
Przy takich założeniach, wzrost podaży pracy rzeczywiście przekłada się na spadek płac, zgodnie z najprostszą
wersją prawa podaży. Będzie to jednak tylko krótkoterminowy efekt. W rzeczywistości bowiem podaż kapitału oraz
popyt na pracę nie są stałe, a przynajmniej nie w długim
okresie. Imigranci bowiem nie tylko powiększają podaż
pracy, ale także zgłaszają popyt na dobra i usługi, co może
zintensyfikować również popyt na pracę, zwłaszcza jeśli
płace przejściowo spadną. Innymi słowy, imigranci nie są
jedynie pracownikami, ale także konsumentami4. Zatem ich
podaż pracy generuje popyt na inne usługi lub dobra, co
O. B. Bodvarsson i inni (2007) określają „imigracyjnym prawem Saya”. Rzeczywiście, doniosłą implikacją prawa Saya
jest to, że „im producenci są liczniejsi a produkcja większa,
tym zbyt jest łatwiejszy, rozmaitszy i bardziej rozległy” (Say
1960: 212). Podobnie zatem jak dobre zbiory przynoszą korzyść nie tylko rolnikom (Say 1960), dobra praca przynosi
korzyść nie tylko imigrantom5.
4
Nie można również zapominać, że część imigrantów to przedsiębiorcy
otwierający własne firmy, co w bezpośredni sposób zwiększa popyt na pracę.
5
Warto zauważyć, że imigranci często migrują z regionów o niższych płacach i niższej produktywności do regionów o wyższych płacach i wyższej
produktywności (Freeman 2006). Oznacza to, że imigracja zwiększa produktywność światowej gospodarki, zaś ograniczenia w swobodnym przepływie

Nie można zapominać, że imigranci często akceptują
niższe płace od pracowników natywnych – zatem firmy zatrudniające imigrantów odnoszą korzyść kosztową, którą
mogą spożytkować np. na stworzenie dodatkowych stanowisk pracy dla pracowników natywnych. D. Card (2001)
potwierdził występowanie takiego zjawiska (tj. dystrybuowania nadwyżki powstałej na skutek niższych wynagrodzeń wypłacanych imigrantom w postaci dodatkowych
wynagrodzeń dla pracowników natywnych) w gospodarce
amerykańskiej.
Założenie o stałej podaży kapitału w neoklasycznej
teorii migracji również jest wątpliwe. Imigracja poszerza
bowiem rynek zbytu, co może przyciągnąć kapitał i nowe
inwestycje, zwiększając popyt na pracę i płace. Poziom
produkcji dostosowuje się bowiem do liczby mieszkańców
i popytu – zgodnie z modelem R. M. Solowa (1956), w długim okresie współczynnik kapitału do pracy i płaca osiągają
stan równowagi (na skutek wzrostu inwestycji) i wracają
do poziomu sprzed wzrostu podaży siły roboczej na skutek imigracji. Właściwie, poziom płac może wzrosnąć, ponieważ imigracja umożliwia intensywniejszy podział pracy
i wzrost specjalizacji, co może zwiększyć produktywność
pracy i przyczynić się do wyższych płac (Powell 2010). Już
A. Smith (1954) zauważył, że podział pracy zależy od rozległości rynku. Wzrost imigracji zwiększa rozległość rynku,
co umożliwia wzrost podziału pracy i produktywności. Innymi słowy, liczba miejsc pracy w gospodarce nie jest stała
– imigranci nie tylko zwiększają konkurencję o istniejące
stanowiska, ale także kreują nowe miejsca pracy6. W tym
kontekście warto odnotować, że masowa imigracja do Stanów Zjednoczonych w XIX w. była dodatnio skorelowana ze
wzrostem gospodarczym, zaś według niektórych badaczy
przyczyniła się ona w znaczący sposób do rewolucji przemysłowej w tym kraju (Kim 2007).
Ponadto, rynek pracy ma charakter heterogeniczny,
co dostrzega teoria dualnego rynku pracy (Brzozowski
2011). Oznacza to, że imigranci niekoniecznie muszą być
substytucyjni względem pracowników natywnych. Można
argumentować, że miejsca pracy zajmowane przez imigrantów są raczej komplementarne względem miejsc pracy ludności natywnej7. Istotnie, wiele badań wskazuje, że
osób zmniejszają produktywność pracy. Według szacunków przytaczanych
przez Clemensa (2011), zniesienie wszelkich barier międzynarodowej migracji zwiększyłoby światowe PKB od 67% do 147%.
6
Tak samo nowe technologie nie tylko niszczą pewne miejsca pracy, ale
także kreują inne. Gdyby liczba miejsc pracy była stała, każdy wzrost liczby ludności powodowałby wzrost stopy bezrobocia. Historia rewolucji
przemysłowej pokazuje jednak, że wzrost liczebności populacji może zachodzić wraz z polepszającymi się warunkami na rynku pracy (Williamson
1982).
7
Niemniej, imigranci mogą być substytucyjni względem niektórych grup
pracowników – badacze wskazują często na wcześniejszych imigrantów
oraz na pracowników o najwyższych bądź najniższych kwalifikacjach
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imigranci i pracownicy natywni posiadają odmienne umiejętności oraz specjalizują się w innego rodzaju zadaniach
(Freeman 2006). U. Dadush i M. Niebuhr (2016) zwracają
uwagę, że imigranci często mają uboższą sieć kontaktów
i niższe oczekiwania płacowe oraz nie znają dobrze języka
obowiązującego w kraju przyjmującym. Z tego m.in. powodu imigranci rzadziej angażują się w zajęcia wymagające zdolności komunikacyjnych (np. Peri, Sparber 2009).
Poza tym, zgodnie z teorią dualnego rynku pracy, imigranci często aplikują o stanowiska niechciane przez ludność
natywną. Tym samym, wzrost imigracji nie tylko nie musi
powodować wypchnięcia pracowników natywnych z rynku
pracy i spadku płac, lecz przeciwnie – poprzez rozwój specjalizacji lub umożliwienie ludności natywnej podejmowania
bardziej produktywnych zajęć8 – może prowadzić do wzrostu produktywności i płac. Z punktu widzenia teorii ekonomii, brak pełnej substytucyjności pomiędzy pracownikami
natywnymi a imigrantami nie powinien zaskakiwać. Prawo
przewagi komparatywnej odniesione do rynku pracy sugeruje bowiem, że każdy pracownik będzie specjalizował się
w tym, w czym posiada względną przewagę (Mises 2007)9, 10.
Oddziaływanie imigracji na rynek pracy wykracza poza
wpływ na płace. Imigracja zwiększa oczywiście podaż siły
roboczej, co powiększa PKB kraju przyjmującego, ale także ją odmładza, ponieważ średnia wieku imigrantów jest
na ogół niższa niż ludności natywnej, co ma niebagatelne
znaczenie dla wielu krajów, które borykają się z problemem
starzejącego się społeczeństwa (OECD 2014). Według OECD
(2014), imigranci odpowiadali za 47% wzrostu siły roboczej
w Stanach Zjednoczonych i 70% wzrostu siły roboczej w Europie w latach 2000-2010. Wzrost udziału imigrantów może
także wywrzeć konkurencyjną presję do inwestowania
w kapitał ludzki (edukację) przez ludność natywną (Hunt
2012), jak również zwiększać elastyczność rynku pracy.
Imigranci są bowiem często bardziej mobilni od ludności
natywnej (Røed, Schøne 2010), dzięki czemu zwiększają
zdolność dostosowania się rynku pracy do zewnętrznych
szoków, stabilizują gospodarkę w trakcie cyklu koniunk(OECD 2014). Nawiasem pisząc, teoria dualnego rynku pracy nie dostrzega, że imigranci nie wykonują wyłącznie najmniej płatnych zajęć – w wielu
krajach imigrantami są często osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach.
Imigranci tacy także są komplementarni względem większości pracowników natywnych, co pogłębia podział pracy i specjalizację oraz zwiększa
produktywność gospodarki kraju przyjmującego.
8
Przykładem może być zatrudnianie nisko wykwalifikowanych imigrantów
jako taniej pomocy domowej, dzięki czemu wysoko wykwalifikowani pracownicy natywni mogą zwiększyć swój udział w rynku pracy.
9
Według L. Misesa (2007) wrodzona nierówność ludzi pod względem ich
zdolności do wykonywania różnych rodzajów pracy stanowi przyczynę
stosowania podziału pracy.
10
Innym, teoretycznym argumentem tłumaczącym, dlaczego wzrost imigracji
nie musi powodować spadku płac jest to, że popyt na pracę może być doskonale elastyczny. Listę przyczyn, dla których wzrost imigracji nie musi prowadzić do spadku płac pracowników natywnych, przedstawia G. Peri (2014).
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turalnego oraz redukują strukturalne niedopasowania na
rynku pracy (OECD 2014). Warto też zauważyć, że zmiany
w zatrudnieniu imigrantów (którzy częściej są zatrudnieni
w szarej strefie bądź w ramach elastycznych form zatrudnienia i łatwiej ich zwolnić) mogą stabilizować zatrudnienie
pracowników natywnych.
Neoklasyczna teoria migracji utrzymuje zatem, że imigracja zwiększa zatrudnienie, jednak obniża płace w kraju
przyjmującym11. Przewidywanie takie, które może stanowić
teoretyczną podstawę sprzeciwu wobec przyjmowania imigrantów zarobkowych, opiera się jednak na nierealistycznych założeniach przystających co najwyżej do krótkoterminowej analizy, lecz nie do badania długookresowego
wpływu imigracji na rynek pracy w dynamicznej gospodarce. Jeśli chodzi o wpływ krótkookresowy, to zależy on od
charakteru imigracji i stopnia substytucyjności imigrantów
względem pracowników natywnych. Jest to zatem kwestia
empiryczna, która stanowi przedmiot dalszych rozważań.

Badania empiryczne dotyczące
wpływu imigracji na rynek pracy
Badania empiryczne nie potwierdzają tezy o silnym negatywnym wpływie imigracji na rynek pracy. Według R. M.
Friedberg i J. Hunt (1995) imigracja nie ma wpływu na zatrudnienie i jedynie niewielki wpływ na płace pracowników
natywnych. Dokonany przez nich przegląd wcześniejszej literatury wykazał, że wzrost udziału imigrantów w rynku pracy
o 10% redukuje płace pracowników natywnych o maksymalnie 1%. Podobny wynik uzyskali S. Longhi i inni (2005)
– według nich wzrost współczynnika liczby imigrantów do
pracowników natywnych o 1 punkt procentowy obniża płace tych ostatnich o 0,119%. Nowsza literatura potwierdza te
wyniki – zdecydowana większość badań sugeruje, że imigracja (nawet znaczna) nie wywiera istotnego wpływu na rynek
pracy kraju przyjmującego (Kerr, Kerr 2011)12. Negatywne
efekty, jeśli istnieją, są niewielkie i ograniczają się do relatywnie wąskiej grupy pracowników najbardziej substytucyjnych
względem imigrantów (często są to wcześniejsi imigranci).
Warto zauważyć, że nawet jeśli imigracja istotnie obniżałaby płace, nie
musiałoby to być negatywne zjawisko dla pracowników natywnych, jeśli
ceny dóbr i usług spadałyby szybciej na skutek wzrostu produktywności.
Nie można w tym kontekście zapominać, że imigranci obniżają ceny usług
nabywanych przez ludność natywną. Przykładowo, P. Cortes (2008) wykazała, że wzrost udziału nisko wykwalifikowanych pracowników w sile roboczej o 10% obniża ceny usług świadczonych w wysokim stopniu przez imigrantów (ang. immigrant-intensive services) o 2%. Trzeba też pamiętać, że
obniżka płac pracowników natywnych byłaby korzystna dla pracodawców
i mogłaby poprawić konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw.
12
Znacznymi wyjątkami są prace G. Borjasa (np. Borjas 2003), jednak wielu badaczy kwestionuje przyjęte przez niego założenia i użytą metodologię. Ich krytykę przedstawia np. D. Card (2012).
11
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G. Peri (2014) również stwierdza, że większość badań empirycznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich
30 lat nie wykazuje wpływu imigracji na przeciętną płacę
w gospodarce kraju przyjmującego, lecz jedynie niewielki
efekt na rozpiętość płac między bardziej i mniej wykwalifikowanymi pracownikami. Badacz ten zwraca uwagę, że
negatywne efekty imigracji mogą być powodowane przez
sztywne rynki pracy w krajach przyjmujących, jednak jest
to argument za liberalizacją rynku pracy, a nie przeciw imigracji. Podkreśla on również, że w długim okresie imigracja, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych pracowników13,
zwiększa zakres posiadanych umiejętności przez pracowników oraz innowacyjność i produktywność gospodarki.
G. Hong i J. McLaren (2015), posługując się danymi dla
Stanów Zjednoczonych w latach 1980-2000, wykazali, że
każdy pracujący imigrant kreuje 1,2 miejsc pracy. Z kolei
M. Manacorda i inni (2010) wykazali brak efektu imigracji
na płace pracowników natywnych w Wielkiej Brytanii, zaś
Ch. Dustmann i inni (2013) pokazali, że imigracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii w latach 1997-2005 spowodowała
niewielki wzrost przeciętnej płacy14. Jak zatem widać, istniejący konsensus co do braku wyraźnych negatywnych
efektów imigracji zarobkowej na sytuację pracowników
natywnych na rynku pracy, odnosi się także do gospodarki
Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii (Home Office
i Department for Business and Skills 2014). Powyższe badania obalają zatem popularne opinie o szkodliwych efektach
imigracji na sytuację pracowników natywnych formułowane ostatnio w tych krajach.

Wnioski dla kryzysu migracyjnego
Do tej pory rozważania dotyczyły imigracji zarobkowej. Kryzys migracyjny w Europie dotyczy jednak imigracji
humanitarnej, zwanej także wymuszoną. Dlatego wnioski
z dotychczasowej analizy nie mogą być bezpośrednio do
niej odniesione. Imigracja humanitarna różni się bowiem
pod pewnymi istotnymi względami od imigracji zarobkowej. Przede wszystkim inna jest motywacja stojąca za takim rodzajem migracji. W przypadku imigracji zarobkowej
celem jest dobrowolna poprawa sytuacji ekonomicznej
poprzez pracę lub działalność gospodarczą, natomiast imigranci humanitarni migrują z powodu wojen, katastrof naturalnych, prześladowań itp., zaś ich migracja ma charakter
13
G. Peri (2014) zauważa, że w wielu krajach odsetek osób z wyższym
wykształceniem jest większy pośród imigrantów niż ludności natywnej.
14
J. Wadsworth i inni (2016) pokazują ponadto, że imigranci w Wielkiej
Brytanii są przeciętnie młodsi oraz bardziej wyedukowani niż ludność
natywna. W większym stopniu pracują, zaś w mniejszym korzystają
z zasiłków dla bezrobotnych.

w pewnym sensie wymuszony. W ich przypadku silniejszą
rolę odgrywają tzw. czynniki wypychające niż przyciągające15. Imigracja humanitarna ma zatem w dużym stopniu
charakter egzogeniczny. Można zatem argumentować, że
pozytywna selekcja16 jest mniej prawdopodobna w przypadku migrantów nieekonomicznych (Chiswick 1999)17, którzy w mniejszym stopniu dokonują racjonalnej oceny swoich szans zatrudnienia w kraju przyjmującym. OECD (2015a)
zwraca uwagę, że poziom wykształcenia uchodźców jest na
ogół niższy niż w przypadku pracowników natywnych czy imigrantów zarobkowych. Mogą być zatem w większym stopniu
substytucyjni względem nisko wykwalifikowanych pracowników natywnych, zwłaszcza tych pracujących w szarej strefie
(uchodźcy często pracują bez niezbędnych pozwoleń).
Prawdopodobnie to właśnie z powodu słabszej pozytywnej selekcji, uchodźcy charakteryzują się na początku
niższą stopą zatrudnienia od imigrantów zarobkowych
(po kilkunastu latach następuje jednak konwergencja)18,
co tłumaczy dlaczego wywierają początkowo bardziej negatywny wpływ na finanse publiczne kraju przyjmującego
(OECD 2015a). Kluczowe zatem wydaje się szybkie włączenie uchodźców w rynek pracy (Legrain 2016).
Nie oznacza to, że wpływ imigracji humanitarnej na
rynek pracy kraju przyjmującego jest negatywny. Zgodnie
bowiem z prawem przewagi komparatywnej, potencjał do
korzyści z wymian zależy od przewag względnych, a nie
absolutnych – innymi słowy, podział pracy pozwala odnosić korzyści wszystkim współpracującym nawet wtedy,
gdy „jednostka lub grupa pod każdym względem bardziej
wydajna współpracuje z jednostką lub grupą pod każdym
względem mniej wydajną” (Mises 2007: 136).
Ponieważ w krótkim i średnim okresie imigranci humanitarni w mniejszym stopniu partycypują w rynku pracy, ich
bezpośredni wpływ nań będzie ograniczony19. Ich oddzia15
Wiele osób ubiegających się o status uchodźcy wyemigrowało jednak
podczas europejskiego kryzysu migracyjnego do krajów o najlepszych
warunkach ekonomicznych (OECD 2015a), co pokazuje, że różnice między migracją humanitarną i zarobkową nie zawsze są wyraźne. Większość
jednak tego typu migrantów zatrzymuje się w państwach regionu, w państwach sąsiedzkich. Taki charakter migracji może ograniczać wzrost produktywności w jej wyniku (nie następuje ona wtedy od państw o niskich
płacach i produktywności do państw o wysokich płacach i produktywności, lecz do najbliżej położonych państw, w których płace i produktywność
są często na zbliżonym poziomie).
16
Pozytywna selekcja w kontekście migracji oznacza, że migrują przede
wszystkim jednostki ponadprzeciętne, tj. bardziej odważne, pracowite,
przedsiębiorcze itp.
17
Jednakże OECD (2015a) twierdzi, że uchodźcy dysponują kapitałem
ludzkim większym od przeciętnego poziomu w ich krajach pochodzenia.
18
Nie można jednak zapominać, że w wielu krajach istnieją poważne
ograniczenia prawne szybkiej integracji z rynkiem pracy przez uchodźców
(OECD 2015a).
19
Z drugiej jednak strony, może być on trwalszy, ponieważ imigranci humanitarni – w przeciwieństwie do migrantów zarobkowych – mogą nie
chcieć bądź nie być w stanie wrócić po pewnym czasie do kraju wysyłającego. Trzeba też zauważyć, że napływ imigrantów humanitarnych ma
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ływanie na rynek pracy będzie słabsze także dlatego, że na
ogół imigranci humanitarni stanowią relatywnie niewielki
odsetek rynku pracy, niższy niż w przypadku imigrantów
zarobkowych (OECD 2015b). Ponieważ imigranci humanitarni w większym stopniu korzystają z pomocy publicznej,
mogą wywierać przez początkowe lata negatywny pośredni
wpływ na rynek pracy, jeśli pomoc dla nich będzie finansowana poprzez podatki obciążające pracę.
Podobnie jak w przypadku literatury dotyczącej imigracji zarobkowej, badania nad wpływem niedawnej fali imigracji humanitarnej na rynek pracy krajów przyjmujących
nie potwierdzają opinii, że imigranci przyczyniają się do
istotnego obniżenia płac pracowników natywnych. Przykładowo, X. Del Carpio i M. Wagner (2015) pokazali, że napływ
uchodźców z Syrii do Turcji w 2014 roku przyczynił się do
wzrostu przeciętnej płacy. Imigracja ta wypchnęła jednak
z rynku pracy część nisko wykwalifikowanych pracowników
nieformalnych, choć jednocześnie wykreowała wyżej płatne
miejsca pracy. Z kolei A. Fakih oraz M. Ibrahim (2016) badali
efekt niedawnej imigracji humanitarnej z Syrii na rynek pracy w Jordanii i nie znaleźli istotnego wpływu.

Wnioski dla Polski
Europejski kryzys migracyjny ożywił kontrowersje związane z ekonomicznymi skutkami imigracji także w Polsce. Warto
zatem przyjrzeć się zjawisku imigracji w polskiej gospodarce,
zwłaszcza, że literatura dotycząca tego tematu jest ograniczona. Badacze do tej pory skupiali się bowiem na gospodarczych
skutkach emigracji (np. Kaczmarczyk, Okólski 2008), co było
zresztą uzasadnione trendami migracyjnymi. Jednak od niedawna widać wzmożoną imigrację do Polski, przede wszystkim o charakterze zarobkowym20, co w naturalny sposób rodzi pytania o efekty tych procesów dla polskiego rynku pracy.
Dynamika wydanych zezwoleń na pracę w latach 2000-2010
pokazuje, że zainteresowanie cudzoziemców pracą w Polsce
systematycznie rośnie od 2005 roku, a zwłaszcza od 2008
roku, co może mieć związek z relatywnie dobrymi wynikami
gospodarczymi kraju na tle Europy pogrążonej w kryzysie oraz
z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Choć imigracja
wzrasta, warto pamiętać, że pozostaje ona zjawiskiem marginalnym. Na koniec 2013 roku zezwolenie na pobyt w Polsce miało 121,1 tysięcy cudzoziemców, co stanowiło zaledwie
0,3% ludności Polski (Konieczna-Sałamatin 2015)21.
na ogół gwałtowniejszy charakter niż stopniowy napływ imigrantów zarobkowych.
20
Według K. Becka i innych (2015), w 2012 roku ponad 50% imigrantów
przyjechało do Polski ze względów zarobkowych.
21
Oczywiście, dane te zaniżają rzeczywistą skalę imigracji do Polski, ponieważ wielu cudzoziemców przebywa w Polsce na podstawie wiz.
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Liberalizacja przepisów imigracyjnych dokonana nową
Ustawą o cudzoziemcach obowiązującą od dnia 1.05.2014
roku oraz konflikt krymski i niestabilna sytuacja społeczno-gospodarczo-polityczna na Ukrainie przyczyniły się do
wzrostu zainteresowania legalizacją pobytu cudzoziemców
na terenie kraju, w tym do zwiększonego zainteresowania
uzyskaniem statusu uchodźcy w Polsce (Urząd ds. Cudzoziemców 2015a; Urząd ds. Cudzoziemców 2015b)22. Warto
zauważyć, że wzrost imigracji w ostatnich latach wystąpił
równocześnie ze spadkiem stopy bezrobocia, co falsyfikuje
opinie, według których imigracja negatywnie oddziałuje na
krajowy rynek pracy (GUS 2016).
Szczególnie wysokie zainteresowanie pracą w Polsce
wykazują migranci z Ukrainy, odznaczający się relatywnie
młodym wiekiem i wysokim poziomem edukacji (Wysieńska, Karpiński 2011). Co ważne, istnieją silne argumenty za
tym, że imigracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter komplementarny względem pracowników natywnych (Górny
i inni 2009; Wysieńska, Karpiński 2011). W 2011 roku wśród
zezwoleń na pracę dominował typ A, który jest wydawany
wtedy, gdy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracownikami natywnymi. Ponadto, wielu Ukraińców
pracuje w oparciu o oświadczenie pracodawcy o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcowi, jako pracownicy sezonowi w rolnictwie odczuwającym niedobory na polskim
rynku pracy. Komplementarność imigrantów pracujących
w Polsce względem pracowników natywnych oraz niewielki
wciąż ich procentowy udział w rynku pracy (według S. Cichockiego i innych (2016) udział osób urodzonych poza granicami kraju w polskim rynku pracy to maksymalnie kilka
procent23) tłumaczy zapewne, dlaczego dostępne badania
empiryczne wykazały bardzo słabe oddziaływanie imigrantów na polski rynek pracy (Beck i inni 2015).
Imigracja do Polski wciąż jest zjawiskiem o ograniczonym zakresie. W wymiarze narodowościowym dominuje
imigracja z Ukrainy, zaś w wymiarze rodzajowym imigracja
zarobkowa o charakterze okresowym (czasowym). Imigranci zarobkowi mają tendencję do skupiania się w określonych sektorach rynku pracy, przede wszystkim rolniczym,
budowlanym i usług osobistych (Górny i inni 2013), zaś ich
charakter jest raczej komplementarny aniżeli substytucyjny24. Wnioski z teorii ekonomii, jak i badań empirycznych
Imigracja humanitarna wciąż stanowi jednak zjawisko marginalne
w Polsce. Na koniec 2013 roku azylanci, uchodźcy oraz osoby, które uzyskały pobyt tolerowany bądź ochronę uzupełniającą, stanowili zaledwie
4% imigrantów posiadających zezwolenie na pobyt (Konieczna-Sałamatin
2015).
23
Według danych Eurostatu (2015), odsetek osób urodzonych za granicą
wyniósł 1 stycznia 2014 roku 1,6% i był znacznie niższy niż średnia unijna.
24
Przykładowo, wiele Ukrainek świadczy usługi na rzecz gospodarstw domowych (takie jak sprzątanie czy opieka nad dziećmi), co może przekładać się na wyższy współczynnik zatrudnienia Polek (Duszczyk i inni 2013).
22
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dla Polski oraz innych krajów sugerują, że wpływ imigracji
na polski rynek pracy powinien być niewielki, przynajmniej
dopóty, dopóki skala tego zjawiska nie zwiększy się istotnie. Podobnie jak w innych krajach, choć w krótkim okresie
mogą wystąpić negatywne efekty dla pracowników o najbardziej zbliżonym charakterze do imigrantów, to jednak
w długim okresie gospodarka – a więc i ogół pracowników
– powinna zyskiwać na imigracji.

Podsumowanie
Przekonanie, że imigranci „zabierają miejsca pracy”
lub obniżają płace pracowników natywnych stanowi echo
koncepcji maltuzjańskich i wynika ze statycznej wizji gospodarki, w której zwiększa się podaż pracy, lecz inne czynniki
pozostają niezmienione. W rzeczywistości jednak te inne
czynniki nie są stałe. Imigracja oddziałuje również na nie,
co tłumaczy, dlaczego badania empiryczne wykazują brak
wpływu imigracji na poziom płac i zatrudnienia w krótkim
okresie. Innymi słowy, ekonomiści powinni uwzględniać nie
tylko krótkoterminowe efekty imigracji, ale także – a może
nawet przede wszystkim – długoterminowe konsekwencje,
co postulował już F. Bastiat (2003).
Choć zatem w krótkim terminie imigracja może wywrzeć pewne negatywne efekty dla wybranych grup zawodowych (najbardziej substytucyjnych pracowników względem imigrantów, którymi często są wcześniejsi imigranci),
to istnieje konsensus, że w długim okresie wpływ imigracji
jest pozytywny dla całego rynku pracy i gospodarki. Innymi
słowy, zniesienie ograniczeń w imigracji może powodować
pewne krótkoterminowe efekty dystrybucyjne, niemniej
jest pozytywne dla ogółu społeczeństwa. Wnioski te dotyczą także Polski, ale w stosunku do imigracji humanitarnej
można je odnieść tylko z pewnymi zastrzeżeniami. Choć
ze względu na tematykę bieżącego numeru kwartalnika
i ograniczoną objętość artykułu, Autor skupił się na wpływie imigracji na rynek pracy, warto zauważyć, że imigracja
w długim okresie wywiera także pozytywny wpływ na sytuację demograficzną krajów przyjmujących, finanse publiczne25 oraz PKB (Ortega, Peri 2009)26. Przykładowo, imigranci zwiększyli liczbę ludności UE – neutralizując ujemny
25
Dokładny wpływ imigracji na finanse publiczne nie jest łatwy do oszacowania i zależy od wielu czynników (cech imigrantów, przyjętych założeń,
itp.). W krótkim okresie imigranci (zwłaszcza humanitarni) mogą generować pewne koszty, ponieważ odznaczają się niższą stopą zatrudnienia.
Jednak z czasem konwergują (przynajmniej częściowo) do poziomu ludności natywnej. Wraz z integracją z rynkiem pracy następuje spadek kosztów i wzrost korzyści. Warto też zauważyć, że imigracja osób w wieku produkcyjnym jest korzystniejsza dla finansów publicznych niż zwiększanie
siły roboczej wyłącznie za sprawą przyrostu naturalnego (Kerr, Kerr 2011).
26
Przykładowo, OECD (2016) szacuje, że napływ imigrantów odpowiadał
za połowę wzrostu brytyjskiego PKB w latach 2005-2015 roku.

przyrost naturalny – oraz odpowiadali za 70% przyrostu zatrudnienia w UE w latach 2003-2013 (OECD 2014). Wzrost
zatrudnienia zwiększa PKB oraz hamuje negatywny wpływ
starzenia się społeczeństw, ponieważ imigranci są przeciętnie młodsi od ludności natywnej (OECD 2014)27.
Długoterminowe korzyści ze swobodnego przepływu
osób nie powinny zasadniczo dziwić, biorąc pod uwagę
rolę wolnego handlu w kreacji dobrobytu. Podobnie, jak
w przypadku nieskrępowanego handlu dobrami, swoboda przepływu siły roboczej pozwala na jej efektywniejszą
alokację i na zwiększenie produktywności czynnika pracy28.
Mimo tych korzyści – które wydają się szczególnie ważne
w dobie spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego –
rola międzynarodowego przepływu osób pozostaje istotnie
niższa niż w przypadku dóbr i usług oraz kapitału (Freeman
2006). Biorąc pod uwagę obecne tendencje protekcjonistyczne i antyimigracyjne (np. Durusoy i inni 2016), swoboda przepływu osób może ulec dalszemu zmniejszeniu,
ze szkodą dla światowej gospodarki.
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Urszula Król – Aktywizacja radomskiego rynku...

Aktywizacja radomskiego rynku pracy
– perspektywy i bariery rozwoju
Radom Activation of the labour market
– prospects and barriers to development

Niniejszy artykuł porusza problematykę wysokiego poziomu
bezrobocia w Radomiu i subregionie radomskim. Przedstawione
w nim zostały instytucje oraz instrumenty, którymi mogą się one
posługiwać w celu oddziaływania na lokalny rynek pracy. Omówiona została sytuacja na radomskim rynku pracy z równoczesnym
porównaniem do innych powiatów województwa mazowieckiego
i w skali kraju. Wskazano jakimi instrumentami posiłkują się lokalne
instytucje i jakie efekty przynosi każdy z nich. W wyniku charakterystyki regionu zaprezentowane zostały podstawowe bariery rozwoju
gospodarczego i rynku pracy.

This article presents the problem of the high level of unemployment in Radom and the Radom subregion. It describes the institutions and instruments that can be used by local government
in order to impact on the local labour market. The paper discusses
also the situation of the Radom labour market and compares it
to other districts of Mazovian Voivodeship and in the scale of the
country. It points out the instruments used by local institutions
and the effects of using them. Through the characteristics of the
region, the paper presents barriers of the economic development
and the labour market.

Słowa kluczowe: miasto Radom, powiat radomski, rynek pracy,
bezrobocie, pracownik, rozwój lokalny.

Keywords: city of Radom, Radom district, the labour market, unemployment, employee, local development.

Wstęp

Wydajność instrumentów służących zwiększeniu zatrudnienia na rynku lokalnym jest kwestią problematyczną
zarówno pod względem metodologicznym, jaki i praktycznym. Pod względem praktycznym problem stanowią głównie trudności z ustaleniem czynników, które bezpośrednio
bądź pośrednio wpływają na wysokość zatrudnienia. Nie
udało się dotychczas dokonać wiarygodnego pomiaru
wydajności instrumentów rynku pracy i ich efektywności
w stosunku do poniesionych na ich rzecz nakładów – głównie finansowych. Trudności metodologiczne z kolei odnoszą się głównie do dyskusji odnośnie tego, co powinno
się przyjąć za punkt wyjścia dla dokonania oceny: relację
między liczbą osób objętych działaniem stosowanych usług
i instrumentów a liczbą tych, którzy po skorzystaniu z nich
znaleźli zatrudnienie, czy może relację pomiędzy poniesionymi nakładami na zatrudnienie jednej osoby zależnie od
tego, z jakich instrumentów lub usług skorzystała (Błędowski, Błaszczyk 2008: 3).
Celem artykułu jest przedstawienie działań władz lokalnych subregionu radomskiego w celu zmniejszenia poziomu
bezrobocia oraz efektów, jakie ta działalność przynosi.

Podregion radomski stanowi część województwa mazowieckiego. Usytuowany jest w południowej części tego
województwa, a w jego skład wchodzą: 7 powiatów (białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński) oraz miasto Radom na prawach powiatu.
Podregion ten wyróżnia się na tle Polski, ponieważ od kilku
lat charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w Polsce (Siek 2012: 151).
Aktywizacja osób bezrobotnych jest pośrednim lub bezpośrednim umożliwieniem tym osobom uzyskania zatrudnienia i jego utrzymania. Odgrywa ona istotną rolę w polityce
państwa i władz lokalnych ze względu na skutki społeczno-ekonomiczne jakie powoduje wysoki poziom bezrobocia. Pomimo zainwestowania w rynek pracy w Radomiu i powiecie
radomskim około 40 mln złotych, ponownie można zaobserwować wzrost bezrobocia. Z początkiem kwietnia 2016 roku
poziom bezrobocia w Radomiu wynosił 23,6% i był zdecydowanie najwyższy spośród wszystkich polskich miast powyżej
200 tysięcy mieszkańców (http://www.pupradom.pl 2016).
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Rynki regionalne – obszar działań instytucji
rynku pracy
Polityka rynku pracy jest realizowana za pośrednictwem publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy
powołanych dla aktywizacji zawodowej, łagodzenia skutków bezrobocia i promocji zatrudnienia. Celem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do
(Gawrycka, Kujawska 2016: 186):
• pełnego i produktywnego zatrudnienia;
• rozwoju zasobów ludzkich;
• osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
• wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
• zwiększenia mobilności na rynku pracy.
Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi
rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących podstawowych form aktywizacji zawodowej, przewidzianych Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Kosztowniak, Sobol
2016: 330-334):
• strategie aktywizacyjne;
• pośrednictwo pracy;
• doradztwo zawodowe;
• szkolenia zawodowe;
• subsydiowanie zatrudnienia;
• programy dla młodzieży;
• programy skierowane dla osób niepełnosprawnych.
W omawianej ustawie zostały również wskazane publiczne służby zatrudnienia, które wymienione są na pierwszym miejscu wśród instytucji realizujących zadania rynku
pracy. Tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi
i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym
ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. W skład
publicznych służb zatrudnienia wchodzi 16 wojewódzkich
urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich
filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw. Uzupełnienie systemu usług publicznych służb
zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej stanowią
Ochotnicze Hufce Pracy, specjalizujące się w działaniach
na rzecz młodych osób zagrożonych marginalizacją i realizujące działania w zakresie kształcenia, szkoleń, wychowania
przez pracę, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poszerzyła kompetencje OHP,
dotyczące refundowania pracownikom młodocianym wyna40

grodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne. Została także
zwiększona rola OHP w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w odniesieniu do młodych bezrobotnych. Należy zaznaczyć, że system organów zatrudnienia
ma charakter rządowo-samorządowy, a jego istotną cechą
jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej. Ogólna
polityka rynku pracy ustalana jest na szczeblu krajowym,
ale urzędy pracy zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie,
mają ogromne możliwości uzupełniania jej, tak by zaspokajać lokalne potrzeby (Jankiewicz 2016: 245-246).
Najbardziej miarodajnym obszarem do sprawdzania
zjawisk zachodzących na rynku pracy są rynki województw
bądź rynki miast wraz z otaczającym je powiatami. W ramach lokalnej polityki rynku pracy podejmowane są działania aktywizacyjne, mające za zadanie pobudzanie wzrostu zatrudnienia i ograniczanie bezrobocia. Należy jednak
zwrócić uwagę, że regionalne i lokalne rynki pracy znacznie
się od siebie różnią, choćby sytuacją gospodarczą, która nie
jest stała i może ulegać zmianie. W sytuacji, gdy mamy do
czynienia ze znacznie różniącymi się sytuacjami na lokalnym
i regionalnym rynku pracy oczywistym jest fakt, że należy
dostosować instrumenty rynku pracy do potrzeb uczestników owych rynków, a także do ich oczekiwań (Fischer, Trippl, Fredin 2016: 44-45). Dlatego też w subregionie radomskim muszą być wykorzystywane instrumenty rynku pracy
odpowiednio dopasowane do sytuacji w nim panującej. Do
zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radomiu
należy między innymi (pupradom.pl 2016):
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu
Pracy;
3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań
oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
4. Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu
Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań
z ich wykorzystania;
5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie
Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych
sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej
dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
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9. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania
programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
10. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
a. Liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób;
b. Zakładane rezultaty programu specjalnego,
w tym przewidywaną efektywność kosztową
i zatrudnieniową;
c. Koszty realizacji programu specjalnego, w tym
poszczególnych przedsięwzięć;
11. Opiniowanie proponowanych przez starostę zmian
realizacji programów specjalnych;
12. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w artykule 62a,
biorąc pod uwagę w szczególności:
a. Kryteria doboru bezrobotnych;
b. Zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Ocena sytuacji na radomskim rynku pracy
Analizując sytuację na rynku pracy w województwie
mazowieckim można zauważyć, że najbardziej rozwiniętym gospodarczo jest okręg Grodziska Mazowieckiego.
Pracodawcy skupieni wokół tego miasta nie dostrzegają
barier wyraźnie zagrażających dalszemu rozwojowi ich firm,
a swoją sytuację finansowo-ekonomiczną uznają za dobrą
bądź bardzo dobrą. Można w tym regionie zauważyć wysoki
poziom inwestycji, które bezpośrednio przekładają się na

sytuację gospodarczą regionu (ABM 2016: 7). Na rysunku 1
przedstawiono stopę bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego, w porównaniu do stopy
bezrobocia w całym województwie i kraju, pod koniec roku
2015.
Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku powiatów: ostrołęckiego, zwoleńskiego, grójeckiego oraz m.st.
Warszawa. Regiony te cechują się wysokim poziomem stabilności gospodarczej. Przedsiębiorcy tych regionów, jak
wynika z badań, częściej zmniejszają koszty zatrudnienia
poprzez zatrudnianie „na czarno” oraz sprowadzanie „taniej siły roboczej” z sąsiednich miejscowości i wsi. Rozwój
firm jest również stymulowany poprzez otwarcie się na
poza lokalne rynki zbytu. Przedsiębiorstwa z powiatu m.st.
Warszawa, funkcjonujące na rynku wysokiej konkurencyjności, wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Trzecią grupę stanowią
powiaty o najsłabszej pozycji gospodarczej, a co się z tym
wiąże również najwyższym poziomem bezrobocia, są to
powiaty: ciechanowski, Ostrowi Mazowieckiej, Radomia,
Sochaczewa i Siedlec. Mamy tutaj do czynienia z niskim poziomem inwestycji, które nie wpływają w znaczący sposób
na sytuację rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa
często borykają się z problemami finansowymi, w efekcie
czego zmuszane są do redukcji zatrudnienia. Wiąże się to
również w pewnym stopniu z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, którzy po uzyskaniu wykształcenia wyjeżdżają z tych regionów w poszukiwaniu perspektyw (ABM
2016: 7-8). Na rysunku 2 wskazano procent długotrwale
bezrobotnych osób wśród ogółu osób zarejestrowanych
jako bezrobotne w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego, w porównaniu do stopy bezrobocia
w całym województwie i kraju pod koniec roku 2015.

Rysunek 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów województwa mazowieckiego w roku 2015

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016a) Bezrobocie rejestrowane w Radomiu, http://www.warszawa.stat.gov.pl/files/
gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/744/3/8/1/bezrobocie_rejestrowane_w_radomiu_2015.pdf [19.07.2016].
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Rysunek 2. Udział procentowy długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych według powiatów
województwa mazowieckiego w 2015 roku

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016a) Bezrobocie rejestrowane w Radomiu, http://www.warszawa.stat.gov.pl/files/
gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/744/3/8/1/bezrobocie_rejestrowane_w_radomiu_2015.pdf [19.07.2016].

Radom jest miastem, którego liczba mieszkańców od
roku 2000 stale i systematycznie maleje. W roku 2000 wynosiła 230,49 tysięcy osób, natomiast w roku 2015 już tylko
216,93 tysięce mieszkańców (Urząd Statystyczny w Warszawie 2016b). Tak szybki spadek liczby ludności w dużej mierze spowodowany jest wysokim ujemnym saldem migracji.
Odnotowywany jest natomiast dodatni przyrost naturalny ludności, mimo, że z roku na rok ten wskaźnik maleje.
Obecnie współczynnik dzietności kobiet na terenie miasta
Radomia wynosi 1,26, więc jest on poniżej wartości zapewniającej prostą zastępowalność pokoleń (tzn. 2,1). Należy
również zaznaczyć, że wskaźnik obciążenia demograficznego, mierzony stosunkiem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym, dla Radomia wynosi 53,5%. Dla Polski wskaźnik
ten wynosi 55,7%, zaś dla Warszawy 52,8%. Im wskaźnik
ten jest wyższy, tym bardziej optymistyczne są prognozy dla
rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru (Mordak, Tetlak, Rawski 2008: 5-7). Taka sytuacja demograficzna
odzwierciedla się również w rynku pracy. W wyniku braku
możliwości rozwojowych, trudnego dostępu do miejsc pracy oraz relatywnie niewysokich wynagrodzeń, mieszkańcy
Radomia coraz częściej podejmuję decyzję o wyjeździe do
większego i bardziej perspektywicznego miasta bądź za granicę. Zazwyczaj są to osoby o wyższym wykształceniu lub
wysokich umiejętnościach technicznych. Istotne znaczenie
ma również bliska odległość od stolicy, która czerpie korzyści z radomskiego kapitału ludzkiego. Pogarsza to i tak już
trudną sytuację gospodarczą Radomia i regionu radomskiego (Lisowski 2000: 115-118). Na rysunku 3 przedstawiono
strukturę bezrobotnych w Radomiu z roku 2015. Wyszcze42

gólniono stopę bezrobocia ze względu na wiek, staż pracy,
wykształcenie i czas pozostawania bez pracy. Dane odnoszą
się do sytuacji z grudnia 2015 roku.
roku

Rysunek 3. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w 2015

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016a) Bezrobocie
rejestrowane w Radomiu, http://www.warszawa.stat.gov.pl/files/
gfx/warszawa/pl/nieaktualności/744/3/8/1/bezrobocie_rejestrowane_w_radomiu_2015.pdf [19.07.2016].

Należy zaznaczyć, że istotnymi sektorami gospodarki
w Radomiu są sektor usług (około 35% ogółu) oraz sektor
przemysłowy (około 27% ogółu). Jednak wielkość zatrudnienia w przemyśle, w ostatnich latach, maleje. W Radomiu
można zaobserwować odwrotny trend w kwestii wielkości
bezrobocia u kobiet i mężczyzn niż w reszcie kraju. Przewaga kobiet na rynku pracy wynika ze specyfiki miasta, które
w wyniku restrukturyzacji straciło kilka ważnych zakładów
przemysłowych zatrudniających głównie mężczyzn. Wielu
z nich pozostaje długotrwale bezrobotna. Ta sytuacja wy-
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musiła na kobietach konieczność szukania alternatywnych
źródeł utrzymania rodziny. Wśród 5 miast na prawach powiatu w województwie mazowieckim, większa liczebność
pracujących kobiet niż mężczyzn występuje jeszcze jedynie
w Warszawie. Należy zaznaczyć również, że w latach 90.
XX wieku dominowało w Radomiu zatrudnienie w sektorze
publicznym, jednak od roku 2000 wzrosło znaczenie sektora prywatnego i obecnie to w nim znajduje zatrudnienie
większość mieszkańców Radomia i subregionu radomskiego (Mordak, Tetlak, Rawski 2008: 25). Aktualnie jedyną
branżą, która silnie rozwija się w mieście bez specjalnego
wsparcia ze strony władz samorządowych jest handel, co
jednak nie jest jednoznacznie pozytywną tendencją, gdyż
łączy się z coraz większą dominacją sieci wielkopowierzchniowych, a co za tym idzie niejednokrotnie likwidacją małych i rodzinnych podmiotów handlowych i usługowych.
W konsekwencji nie zmienia to w dużym stopniu sytuacji
na rynku pracy. Na wykresie 1 przedstawiono stopę bezrobocia w powiecie radomskim na przestrzeni lat 2000-2016.
Dane z roku 2016 odzwierciedlają stan faktyczny z ostatniego dnia maja 2016 roku.
Wykres 1. Stopa bezrobocia w powiecie Radomskim
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Źródło: http://www.pupradom.pl/?id=331 [19.07.2016].

Na rynku pracy Radomia oraz powiatu radomskiego
można zauważyć niedostateczną liczbę ofert pracy w stosunku do osób jej poszukujących. Ciągły wzrost bezrobocia jest spowodowany między innymi trudną sytuacją
finansową praktycznie we wszystkich zakładach i przedsiębiorstwach. Trudności finansowe prowadzą bezpośrednio do zmniejszenia zatrudnienia. Istotne znaczenie w tej
kwestii odegrał również światowy kryzys. Oferty pracy
pojawiające się na radomskim rynku związane są głównie
z dominującymi w regionie branżami, czyli handlem i przemysłem metalowym (Mordak, Tetlak, Rawski 2008: 25-27).
Dużym zainteresowaniem w tym regionie cieszą się zatem
takie zawody jak kierowca, specjalista ds. logistyki oraz
technicy. Od roku 2000 można było zaobserwować szybki
wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Wynikał on jednak

z faktu powstawania kolejnych centrów handlowych, na
terenie których otwierały się różnorodne punkty usługowe. Przedstawiciele agencji zatrudnienia wskazują, że duża
liczba ofert wynika z faktu bardzo dużej rotacji w zakładach
pracy. Według nich pracodawcy, zdając sobie sprawę z sytuacji i wysokiego bezrobocia, wykorzystują osoby chętne do
pracy jako tanią siłę roboczą (WUP 2016: 45). Na wykresie
2 przedstawiono stopę bezrobocia w Radomiu na przestrzeni lat 2000-2016. Dane z roku 2016 odzwierciedlają stan
faktyczny z ostatniego dnia maja 2016 roku.
Wykres 2. Stopa bezrobocia w mieście Radom
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Źródło: http://www.pupradom.pl/?id=331 [19.07.2016].

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Warszawie, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Radomiu na
koniec grudnia 2015 roku wyniosła 16 845 osób (w tym
8 168 kobiet) i była o 9,2% mniejsza od notowanej w grudniu 2014 roku oraz o 3,3% mniejsza od notowanej w czerwcu 2015 roku. Największy spadek nastąpił pomiędzy majem
a kwietniem — o 2,9%. W analizowanym okresie, w Polsce i w województwie mazowieckim, największy spadek
odnotowano pomiędzy czerwcem a majem odpowiednio:
o 4,7% i o 3,7%. W ciągu 2015 roku było o 370 nowo zarejestrowanych bezrobotnych mniej niż w ciągu 2014 roku.
Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce
w styczniu (1 715 osób), natomiast najmniej — w maju
(1 154 osoby). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu 2015 roku największą liczbę stanowiły osoby, które znalazły się w ewidencji po raz kolejny (14 260
osób). W okresie styczeń-grudzień 2015 roku z ewidencji
urzędu pracy wyrejestrowano 18 076 osób, z tego najwięcej w marcu (1 792 osoby), a najmniej w sierpniu (1 117
osób). Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano z ewidencji 8 833 osoby (o 2,0% mniej niż w analogicznym okresie
2014 roku). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec
grudnia 2015 roku wyniosła 18,6% i zmniejszyła się o 1,6
punktu procentowego w porównaniu z grudniem ubiegłego
roku. W województwie mazowieckim stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2015 roku wyniosła 8,4%,
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a w pozostałych miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego (Ostrołęka, Płock, Siedlce i m.st. Warszawa) odpowiednio: 13,3%, 10,3%, 7,7% i 3,4%. Najwyższą
stopę bezrobocia rejestrowanego odnotowano w takich
powiatach województwa mazowieckiego jak: szydłowiecki
(31,5%), radomski (25,3%) i przysuski (23,7%) (Urząd Statystyczny w Warszawie 2016a).

Aktywność instytucji rynku pracy
w subregionie radomskim
Aktywna polityka rynku pracy polega przede wszystkim na podejmowaniu różnego rodzaju działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji na danym rynku pracy. Ograniczenie bezrobocia można osiągnąć poprzez wdrażanie
aktywnych programów, takich jak szkolenia bezrobotnych,
prace interwencyjne, staże, dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej itp. (Zieliński, Sroka 2006: 142).
Programy aktywnej polityki rynku pracy pozwalają osiągnąć
bezpośredni efekt w postaci zmniejszenia liczby osób bezrobotnych, ale nie tylko. Istotne znaczenie mają również
tzw. efekty pośrednie (Siek 2012: 154):
• aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
• poprawa dopasowań strukturalnych na rynku pracy;
• wzrost produkcyjności siły roboczej;
• zahamowanie utraty statusu materialnego bezrobotnych;
• efekt „jałowego biegu”;
• efekt substytucji;
• efekt wypierania.
W Radomiu i subregionie radomskim funkcjonuje od
wielu lat duża liczba programów, mająca na celu poprawę
sytuacji na rynku pracy. Programy te skierowane są przede
wszystkim do (Siek 2012: 156):
• osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia;
• osób długotrwale bezrobotnych;
• osób z obszarów wiejskich;
• osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji
zawodowych;
• osób w wieku 45/50 w celu zwiększenia ich aktywności zawodowej;
• kobiet, w tym także do kobiet powyżej 50 roku życia.
Dotychczas najczęściej spotykaną formą pomocową
w Radomiu były szkolenia i programy podnoszące lub
zmieniające kwalifikacje zawodowe, kierowane do osób
bezrobotnych. Wysokim poziomem zainteresowania
cieszą się również staże organizowane przez Powiato44

wy Urząd Pracy w Radomiu. Jednak można w tej kwestii
zauważyć swego rodzaju brak współpracy ze strony pracodawców. Staże mają zapewnić możliwość zaklimatyzowania się pracownika na nowym stanowisku i w nowym
miejscu pracy, pracodawca w określonym czasie może
przeszkolić pracownika, sprawdzić jego umiejętności itp.,
nie ponosząc przy tym żadnych kosztów wynikających
z zatrudnienia. Po zakończeniu stażu pracodawca powinien zatrudnić takiego już doświadczonego pracownika.
Jednak często pracodawcy traktują osoby bezrobotne, za
które nie ponoszą żadnych kosztów płacowych i kosztów
pracy, jak darmowego pracownika, którego przez rok mają
do dyspozycji. Niestety bardzo wiele firm, mimo nałożonych zobowiązań nie decyduje się na dalsze zatrudnienie
tych osób po skończonym stażu. Wpływ na taką sytuację
ma również sztywna regulacja traktująca o sposobie i zasadach odbywania staży (WUP 2016: 64).
W ostatnich latach najwyższym poziomem skuteczności charakteryzowały się dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej oraz refundowanie kosztów
związanych z wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy. Efektywność tych programów, mierzona stopą
ponownego zatrudnienia, wynosiła 100%, co wynikało
m.in. z rozwiązań legislacyjnych i obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymania danego miejsca pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy (Siek 2012:
157). Na wykresie 3 przedstawiono stopę ponownego zatrudnienia, w wyniku aktywnych programów rynku pracy,
w subregionie radomskim w latach 2004-2011.
Wykres 3. Procentowa stopa ponownego zatrudnienia aktywnych programów rynku pracy w subregionie radomskim w okresie
2004-2011
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Źródło: Siek E., (2012) Efektywność aktywnych programów
rynku pracy z wykorzystaniem funduszy unijnych w podregionie
radomskim [w:] Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, nr 123, s. 157.
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Należy wskazać również rolę, jaką odgrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. Biorąc pod uwagę inną
grupę petentów korzystających z jego usług – zazwyczaj są to
osoby długotrwale bezrobotne i pozbawione szans na znalezienie pracy – MOPS organizuje szkolenia, które nakierowane
są przede wszystkim na rozwój osobowości, a nie na podnoszenie kwalifikacji. Jednak szkolenia „miękkie” odgrywają
mniejszą rolę przy poszukiwaniu pracy. Bardziej efektywne
są szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji, a szczególnie
szkolenia techniczne (WUP 2016: 62).

zmaga się z najwyższym w województwie mazowieckim
bezrobociem, które w ostatnich latach przekraczało nawet
30%. Należy jednak zauważyć, że pracodawcy również mają
problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, dlatego nie oferują w początkowej fazie zatrudnienia umów
długoterminowych. Osoby, które dostępne są na rynku
pracy, nie mają albo oczekiwanego przez pracodawców
wykształcenia, albo doświadczenia zawodowego. Wskazuje się na brak praktycznego doświadczenia absolwentów
szkół na różnych szczeblach (WUP 2016: 70-72).

Bariery procesu aktywizacji
lokalnych rynków pracy

Podsumowanie

Jedną z podstawowych przyczyn wysokiego poziomu
bezrobocia w subregionie radomskim jest brak nowych
miejsc pracy oraz likwidacja dotychczas istniejących. Spowodowane to jest niedużą ilością inwestycji oraz ich małym stopniem oddziaływania na rynek pracy. Subregion radomski charakteryzuje się stosunkowo małą ilością nowo
powstałych przedsiębiorstw, które mogłyby zmniejszyć
poziom bezrobocia w regionie oraz wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki. Istotne w tej materii są również koszty
zatrudnienia pracownika. Czynnik ten odnosi się do skali
całego kraju, jednak w regionach, gdzie bezrobocie osiąga wysoki poziom jest on szczególnie istotny, ponieważ
bezpośrednio przekłada się na wielkość zatrudnienia oraz
wysokość wynagrodzeń. Pracodawca zatrudniając nowego
pracownika musi się liczyć z dużymi wydatkami ponoszonymi np. na ZUS i inne obowiązkowe składki. Największe
znaczenie odgrywa to w budżecie małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem takiej sytuacji często jest zatrudnianie
pracownika na pól etatu, choć faktycznie pracuje w pełnym
wymiarze czasu pracy, zatrudnianie „na czarno”, zatrudnianie oficjalnie za mniejsze wynagrodzenie niż pracownik pobiera w rzeczywistości (choć może to być atrakcyjne
z aktualnego punktu widzenia, to w przyszłości spowoduje
zmniejszenie świadczeń emerytalnych) bądź zatrudnianie
tymczasowe lub na tzw. umowy śmieciowe (Mordak, Tetlak, Rawski 2008: 30).
Mieszkańcy Radomia i subregionu radomskiego negatywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą regionu.
Brak inwestycji, zaległości w modernizacji infrastruktury
powodują stagnację miasta. Radomianie żyją ciągle wspomnieniem miasta, w którym istniały duże ośrodki przemysłu metalowego, zbrojeniowego i tytoniowego. Obecnie
brak dużych zakładów pracy, brak pewności pracy oraz
wstrzymywanie się przez pracodawców z zatrudnianiem
na umowę o pracę spowodowały, że powiat radomski

Zarówno miasto Radom, jak i subregion radomski, od
lat nie mogą sobie poradzić z wysoką stopą bezrobocia
i skutkami, jakie wywołuje, zarówno w wymiarze gospodarczym, jaki i społecznym. Podejmowane przez instytucje
rynku pracy działania nie wskazują w większości poziomu
efektywności, który byłby w stanie przełamać negatywne
trendy w zatrudnieniu. Konieczne są nowe inwestycje, rozwój infrastruktury i pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz.
Brak możliwości rozwojowych, wysoki poziom bezrobocia
i relatywnie niskie wynagrodzenia powodują, że wysoki
procent młodych i dobrze wykształconych mieszańców
Radomia migruje w poszukiwaniu perspektyw. Zamknięcie wielu ośrodków przemysłowych, na których opierał się
rozwój Radomia i okolic, spowodowały stagnację regionu
i długotrwałe bezrobocie u osób wcześniej w nich pracujących. W celu poprawy sytuacji na rynku pracy należy podejmować bardziej efektywne działania.

Bibliografia
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Agencja Badań Marketingowych ABM, (2016) Znajomość oczekiwań
pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych – kluczem do walki z bezrobociem, http://rynekpracy.
org/files/1bezrobocie.org.pl/public/badania /badaniaMazowsze.
pdf [19.07.2016].
Błędowski P., Błaszczyk B., Fedorczuk M., (2008) Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu
kwalifikacji bezrobotnych, raport z badań, http://www.mpips.gov.
pl [19.07.2016].
Fischer P., Trippl M., Fredin S., (2016) The influence of labour market
institutions on busi-ness survival in European countries: what affects
the survival of New businesses? [w:] Department of Economic History, EKHM51 20161.
Gawrycka M., Kujawska J., (2016) Oferta kształcenia a wymogi
współczesnego rynku pracy [w:] „Marketing i Rynek”, nr 3 (CD).
http://www.pupradom.pl/?id=331 [03.07.2016].
http://www.pupradom.pl/?id=592 [10.07.2016].
Jankiewicz S., (2016) Polityka rynku pracy a rozwój gospodarczy Polski [w:] „Marketing i Rynek”, nr 3 (CD).

45

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016
8.

Kosztowniak A., Sobol M., (2016) Współczesna polityka gospodarcza, Radom: Wydawnictwo CeDeWu.
9. Lisowski P., (2000) Radom – w blasku czy cieniu Warszawy? [w:]
Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(4), Warszawa: Wydawnictwo University of Warsaw – Centre for European Regional and Local Studies
(EUROREG) and Regional Studies Association – Polish Section.
10. Mordak R., Tetlak M., Rawski J., (2008) Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008-2020, Warszawa: Wydawnictwo International.
11. Siek E., (2012) Efektywność aktywnych programów rynku pracy
z wykorzystaniem funduszy unijnych w podregionie radomskim
[w:] Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna
w Europie i na świecie, nr 123.
12. Stanek K., Zegar T., (2013) Trendy rozwojowe Mazowsza [w:] Rynek
pracy województwa Mazowieckiego – analiza przestrzenna, nr 12,
Warszawa: Wydawnictwo mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

REKLAMA

46

13. Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016a) Bezrobocie rejestrowane
w Radomiu, http://www.warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/
pl/defaultaktualnosci/744/3/8/1/bezrobocie_rejestrowane_w_radomiu_2015.pdf [19.07.2016].
14. Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016b) Portrety miast – miasto Radom, http”//www.warszawa.stat.gov.pl/vademecum/
vademecum_mazowieckie/portrety_miast/miasto_radom.pdf
[19.07.2016].
15. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, (2011) Sytuacja na powiatowym rynku pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej. Raport
z badania jakościowego w mieście Radom, badanie przeprowadzone w ramach projektu badawczego; Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy II, Warszawa, http://obserwatorium.mazowsze.pl
[19.07.2016].
16. Zieliński K., Sroka J., (2006) Aktywne programy rynku pracy jako
element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu
jasielskiego) [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 709.

Jadwiga Kraś – Niewyczerpalne zasoby ludzkie...

Niewyczerpalne zasoby ludzkie
a rynek pracy
Inexhaustible human resources
and the labour market

Rynek pracy jest rynkiem czynników produkcji, gdzie głównym czynnikiem jest siła robocza mająca specyficzne znaczenie dla
jego funkcjonowania. Przedmiotem wymiany na rynku pracy jest
możliwość świadczenia usług pracy, zaś kwalifikacje i umiejętności
dają jedynie podstawę do wykonywania danego zawodu. Kapitału ludzkiego w tym znaczeniu nie można zatem oddzielić od człowieka. Dlatego trwa wciąż ożywiona dyskusja nad rynkiem pracy,
a zwłaszcza nad jego niedomaganiem, wręcz jego niestabilnością.
Nowe technologie wymuszają na kadrach poszukiwania pracowników z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, co z kolei stwarza
konieczność zmian w sferze zatrudnienia i inwestowanie w społeczeństwo wiedzy. Kluczowym jest zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi. Kapitał ludzki jest niewyczerpalnym zasobem wiedzy,
umiejętności, zdrowia, energii witalnej, pozwalających na zdolność
do adaptacji i wykonywania pracy oraz motywacji do realizacji powierzonych zadań na bazie szkoleń i edukacji.

The labour market is one of the main factors of production,
consisting of human capital, which has a specific significance for
its functioning. The exchange object on the labour market is the
ability to perform professional service, whereas the training, certifications or special skills of employees become secondary aspects,
being only conditions, they have to be fulfilled to practice a job.
Thus, the human capital, in this meaning, cannot be separated
from the human. Therefore, during the past years, there has been
an intense discussion over the labour market, especially over its
drawbacks, or even its instability. New technologies are also forcing the staff to search for employees with appropriate knowledge
and skills. They lead to an increased labour turnover rate and investment in knowledge society. Human resources management
is the key function. The human capital is an inexhaustible set of
resources, along with knowledge, skills, health, vital energy that
allows employees to adapt, work and to have motivation for accomplishing given tasks on the basis of training and education.

Słowa kluczowe: rynek pracy, kapitał ludzki, zarządzanie zasobami
ludzkim, społeczeństwo wiedzy, motywacja.

Keywords: labour market, human capital, human resource management, knowledge society, motivation.

Wstęp

nierównowaga na rynku pracy. Wiele teorii ekonomicznych
dotyczących funkcjonowania rynku pracy zawiera odmienne zapatrywania na specyfikę powstania i istnienia tej nierównowagi (http://encyklopedia.pwn.pl 2016). Jedną z nich
jest teoria J. M. Keynesa, która wbrew teorii klasycznej
i błędnego koła spadku popytu i likwidacji miejsc pracy, obniżania płac i wzrostu stóp procentowych, a także gwałtownego bankructwa firm przy niewykorzystanych środkach
na inwestycje, stawiała na pierwszym miejscu działania interwencjonistyczne. Dlatego dobrym krokiem w kierunku
rozwoju gospodarki, a tym samym „trzymania się mocno”
firm, które zatrudnią wyszukanych pracowników, jest obniżenie stóp procentowych i kosztów inwestycji, zastosowanie ulg inwestycyjnych w systemie podatkowym, by tym
samym uratować upadające przedsiębiorstwa, wypuszczać
bezpośrednio pieniądze na rynek za pomocą bezpośrednich
inwestycji państwa i tworzyć nowe miejsca pracy. Według
teorii klasycznej automatyczna regulacja poziomu płac i cen
jest gwarancją równowagi między pełnym zatrudnieniem

Rynek pracy jest obecnie powszechnie oblegany przez
zainteresowane grupy ludzi i jednostki, w społeczeństwie
nastawionym na wykonywanie pracy dającej satysfakcję
i gwarancję utrzymania, we wciąż zmieniających się warunkach ekonomicznych, społecznych i gospodarczych. Warto
przy tym zwrócić uwagę na współczesne pojmowanie rynku
pracy jako ogółu instytucji, uwarunkowań, czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac, co oznacza sensu largo wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego
zatrudnienia i bezrobocia. Rynek pracy to miejsce wymiany
ofert pracy, swoistej konfrontacji podaży i popytu na pracę,
czyli lokowania zasobów ludzkich (alokacji i realokacji), co
ma zapewniać równowagę między podażą a popytem na
pracę. Podaż pracy stanowią zasoby siły roboczej w skali
globalnej, ujmując wszystkich aktywnych zawodowo według grup na rynku pracy w znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Obecnie istnieje
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i całkowitym popytem, czyli zachowane są optymalne proporcje między bieżącym spożyciem a tendencją do gromadzenia oszczędności i przeznaczania kapitału na inwestycje.
Ale duża ilość nieprzemyślanych inwestycji, które generowały popyt i dawały zatrudnienie, nie wpływały znacząco
na podaż. Stąd wniosek, że gdy na rynku pojawia się zbyt
wiele pieniądza, tworzy się tzw. sztuczny popyt. Owa nierównowaga na rynku pracy może być zminimalizowana przez
obniżanie płac, zamykanie nierentownych firm, podnoszenie bankowych stóp procentowych, a co za tym idzie wzrost
kosztów inwestycji, co skutkuje ponownym uzyskaniem równowagi. Oprócz keynesizmu, alternatywną teorią w aspekcie
nierównowagi rynkowej jest także teoria instytucjonalizmu,
kierunku myśli ekonomicznej powstałego w latach 90. XIX
wieku w USA, wywodzącego się z naukowych źródeł ewolucjonizmu H. Spencera i darwinizmu społecznego czy z antropologii kulturowej L. H. Morgana. Jako szczególny podkład pod tę teorię posłużyła teoria behawioryzmu oparta na
koncepcji nieracjonalnego działania człowieka społecznego,
żyjącego w określonej kulturze. Według instytucjonalizmu
badacze skupiali się na opisie instytucjonalnych ram, w jakich funkcjonuje system gospodarczy (http://encyklopedia.
pwn.pl 2016).
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie powiązań
rynku pracy z zasobami ludzkimi, a zwłaszcza pokazanie
roli, jaką odgrywa kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym,
społecznym i kulturalnym. Ważnym aspektem rozważań
jest problematyka alokacji kapitału intelektualnego z punktu widzenia posiadanych umiejętności i kompetencji, a zarazem zwrócenie uwagi na politykę działania rynku pracy
i jego niestabilności. We współczesnych czasach kładzie
się nacisk na społeczeństwo wiedzy, oczekując od pracownika wysokich kwalifikacji i zmysłu twórczego. Dużą rolę
w zdobywaniu takich zdolnych jednostek spełnia Funkcja
Personalna (FP), wykorzystując różne metody wyszukiwania
potencjału ludzkiego oraz kształtowania form motywacji do
bycia pracownikiem XXI wieku.

Rynek pracy a potrzeby rozwoju jednostki
społecznej na bazie zarządzania
zasobami ludzkimi
Rynek pracy jest przede wszystkim areną różnych
sprzecznych i zawiłych niekiedy problemów, co w związku
z obejmowaniem swym zasięgiem obszarów społecznych
i kulturowych jest warte dogłębnej analizy i diagnostyki.
Najważniejszą kwestię stanowi zapewne czynnik ludzki
wraz z całym bogactwem pomysłów, kreatywnością, twórczym myśleniem i umiejętnością wdrażania postępowych
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koncepcji w życie społeczne, w życie instytucji, w postęp
gospodarczy, w szeroko rozumiany postęp cywilizacyjny.
Postęp społeczno-gospodarczy dokonuje się przecież
w wyniku ewolucji instytucjonalnych form społeczeństwa,
co oznacza dostosowanie do tych zmian społeczeństwa
wraz z zapoznawaniem go z nowymi technologiami poprzez
rozwijanie ich wiedzy praktycznej pod pieczą wielu placówek naukowych, szkół wyższych o kierunkach nastawionych
na innowacje w przemyśle. Jeżeli chodzi o pozycję człowieka jako istoty społecznej, wplecionej w struktury instytucji,
organizacji, stawia się go na pozycji osoby kierującej się
instynktami, a także potrzebą akceptacji, wyróżniania się
i prestiżu w grupie społecznej, do której przynależy. Na tym
podłożu kształtuje się instynkt dobrze wykonanej roboty
dla kwestii rozwoju przemysłu, nie zaś działania w kierunku
nastawionym na zachłanny zysk, jak to ma miejsce w świecie interesu, biznesu (Goryszewski 1989).
Konkludując, nierównowaga na rynku pracy może wynikać z późnego wdrażania procesów dostosowujących się
do potrzeb rynku pracy (poszukiwania pracy, kwalifikacji,
kapitału ludzkiego, sztywności płac w rozumieniu teorii efektywnej płacy i podziału na „swoich” i „obcych”).
W aspekcie innowacyjności i rozwoju nowych technologii
informatycznych oraz postępującej automatyzacji procesów
produkcji i usług, mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw.
„ubywania pracy”, co nie jest adekwatne do niewyczerpalnych zasobów ludzkich i intelektualnych w społeczeństwie.
To zjawisko ma wpływ na masowe bezrobocie, z którym
zmaga się większość populacji na globie ziemskim. Dlatego
trwa wciąż ożywiona dyskusja nad rynkiem pracy, a zwłaszcza nad jego niedomaganiem, wręcz niestabilnością. Za
człowiekiem idą jego predyspozycje zawodowe, umiejętności, wiedza, chęć do pracy w zamian za uznanie go jako
jednostki społecznej, która przysłużyła się do rozwoju nie
tylko osobowego, ale i gospodarczego. Warto, by pozostawić po sobie z dorobku pracy to, co najlepsze i owocne.
Zasoby ludzkie (Human Resources) stanowią wyzwanie do budowania wielu organizacji, w których skupiają się
działania człowieka. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowym przedsięwzięciem, które bazuje na teorii zachowań
i natury ludzkiej. Najczęściej inspiracją do badania działań
ludzkich jest koncepcja tzw. piramidy potrzeb A. Maslowa,
amerykańskiego psychologa. Stwierdził on, że także na etapie pracy zawodowej występują różne potrzeby: podstawowe – basic needs i megapotrzeby – meta needs. Te pierwsze
to potrzeby niedoboru (ang. deficiency needs), drugie – potrzeby wzrostu (ang. growth needs). Maslow wyodrębnia
potrzeby ludzkie jako dążenie do prestiżu, dobrego statusu
społecznego, uznania, co wzmacnia poczucie godności osobistej, przyrodzonej. Potrzebą samorealizacji jest przecież
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dążenie człowieka do rozwoju swych potencjalnych możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Według Maslowa, to
pragnienie samourzeczywistnienia i zrealizowania swoich
celów rodzi też inne potrzeby: do zaspokojenia wiedzy, zrozumienia, ciekawości, sprawiedliwości i dobra. Potrzeby są
zmienne w czasie i wpływają na kształtowanie osobowości
ludzkiej do odpowiedniego rozwoju, który ewoluuje w kierunku pozytywnych przemian.

Rynek pracy – arena równych szans
Wracając do definicji rynku pracy – to miejsce, w którym dokonują się transakcje wymiany usług pracy między
pracownikami a pracodawcami, a ceną za te usługi jest
płaca. Rynek ten jest rynkiem czynników produkcji, gdzie
głównym czynnikiem jest właśnie siła robocza, mająca specyficzne znaczenie dla jego funkcjonowania. Z ekonomicznego punktu widzenia można to zdefiniować w następujący sposób: pracodawcy zgłaszają popyt na usługi pracy, zaś
pracownicy decydują o podaży tych usług.
Przedmiotem wymiany na rynku pracy są cechy siły roboczej, tj. możliwość świadczenia usług pracy, zaś kwalifikacje
i umiejętności dają jedynie podstawę do wykonywania danego zawodu. Kapitału ludzkiego w tym znaczeniu nie można
zatem oddzielić od człowieka dostarczającego pracę czy usługę. W zamian pracownik uzyskuje płacę oraz ma prawo pracować w dogodnych warunkach pracy, związanych z porządkiem, czystością, nowoczesnością wyposażenia stanowiska
pracy, przyjazną atmosferą i innymi ważnymi elementami.
Ważna jest w tym decyzja o podjęciu lub nie podjęciu pracy
przez zainteresowanego. Determinantem okazuje się osobista motywacja do pracy, punktualność, staranność jej wykonywania, dlatego naprzeciw tym wymaganiom pracodawcy
starają się stworzyć i wprowadzić w życie pracownicze środki
motywujące, zarówno pieniężne jak i niepieniężne. Poza tym
usługa pracy przybiera formę kontraktu zindywidualizowanego między pracownikiem a pracodawcą. Czasami, choć
dość rzadko, wszyscy pracownicy reprezentowani są przez
związki zawodowe, a warunki pracy ustalane są w układach
zbiorowych między pracodawcą a związkiem zawodowym
(Kryńska, Kwiatkowski 2013).
Rynek pracy stanowi więc obszar wzajemnego oddziaływania popytu i podaży siły roboczej, na którym kształtuje
się zapotrzebowanie na pracę, zależne w głównej mierze od
wielkości nakładów na inwestycje, jako głównego stymulatora budowania miejsc pracy, jak i „opuszczania” miejsc
pracy z powodów naturalnych (zgon, emerytura), czy potrzeby skorzystania z urlopów. Realizacja potrzeb związanych z jakością pracy i posiadanymi kwalifikacjami jest wy-

znacznikiem popytu na pracę. Z kolei podaż uwarunkowana
jest czynnikami demograficznymi i zależy od wielkości przyrostu naturalnego, co określa liczbę osób zdolnych do pracy przy zaoferowanych, godnych warunkach płacowych czy
socjalnych. Dlatego poziom płac, i związana z tym polityka
wewnątrzzakładowa, ma duże znaczenie w perspektywach
szukania pracy. Należałoby więc uznać, że do utrzymania
równowagi na rynku pracy popyt na siłę roboczą musi być
równy podaży, by uniknąć bezrobocia (Szydlik, Leszczyńska
2012). We współczesnym świecie zaostrzyło się występowanie zjawiska zmniejszonego zapotrzebowania na pracę,
co skutkuje kryzysem zatrudnienia w aspekcie ekonomicznym, politycznym, demograficznym, kulturowym, a przede
wszystkim instytucjonalnym, co rodzi problemy związane
z czynnikami pozarynkowymi i działaniami władz publicznych (obciążenia podatkowe) (Kwiatkowski 1980).
Przeobrażenia, jakie zaszły w światowej gospodarce,
zwłaszcza proces globalizacji, zlikwidowały bariery międzyrynkowe, dzielące rynki lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe. Przepływy kapitału są tak silnym bodźcem
ekonomicznym, że wielkie koncerny skupiają się na analizie
rynku pracy, opierając się na strukturze podaży i stopie bezrobocia w kwestii opłacalności siły roboczej. Wadliwością
takiego podejścia jest, w krajach o wysokiej podaży i niskiej
cenie niewykwalifikowanej siły roboczej, obniżenie popytu
na ten rodzaj pracy w krajach wysoko rozwiniętych (Szul,
Dobroczyńska 1997).
Z punktu widzenia polityki rynku pracy jako ogółu
środków zmierzających do takiego ukształtowania rynku
pracy, by umożliwić po pierwsze, osobom ubiegającym się
o nią, zatrudnienie, aby w ten sposób osiągać cele rozwoju
społeczno-gospodarczego poprzez zwiększenie mobilności w kierunku zatrudnienia (cel strukturalny), a po drugie
w razie potrzeby zapewnić ochronę bytu (cel socjalny) (Wiśniewski 1994; Dolny, Meller, Wiśniewski 1989). W pierwszym przypadku chodzi o prowadzenie aktywnej polityki
pracy zmierzającej do zwiększenia szans na rynku pracy
osób czynnych zawodowo do pracy trwałej, wykonywanej
do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz wyszukiwania
osób gotowych podjąć pracę. W drugim przypadku, w ramach pasywnej polityki pracy, państwo musi wspomagać
bezrobotnych poprzez programy i wszelkiego rodzaju projekty nastawione na utrzymanie rozwoju jednostki, by nie
dopuścić jej do marginalizacji i wykluczenia społecznego
(Kryńska, Kwiatkowski, Zarychta 1998).
Bariery utrudniające dostęp do lepszych miejsc pracy,
do awansu społecznego, wynikają z postaw, wykształcenia,
zwyczajów, zdrowia, płci, wieku, poziomu kultury i życia rodziny, itp. Tym podziałom i marginalizacji można przeciwdziałać poprzez zwiększenie mobilności społecznej i dostęp
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do wszystkich segmentów rynku pracy. Dlatego skutecznym
narzędziem na tej drodze byłoby zmniejszenie elastyczności
pracy, która pogłębia proces jej segmentacji, czyli podział
na dobrą i złą. W szerszym znaczeniu – z jednej strony –
praca stabilna, dobrze płatna, dająca możliwość awansu
i podnoszenia kwalifikacji, z drugiej – zatrudnienie tymczasowe, niska płaca, niekiedy szkodliwe i niesprzyjające zdrowiu warunki pracy. Potęguje to zjawisko nierównych szans
dostępu do dobrych miejsc pracy oraz niepewność, konflikty
i niepokoje społeczne (Firlit-Fesnak, Szyszko-Skoczny 2007).

Rozwój kapitału ludzkiego jako siła napędowa
współczesnego rynku pracy – teoria a praktyka
Od rewolucji przemysłowej z XIX wieku nastąpił gwałtowny postęp techniczny i technologiczny, związany z automatyzacją i komputeryzacją , połączone z możliwością
przepływu informacji, co wymaga wyższego poziomu kwalifikacji. Nowe technologie w dziedzinie mikroelektroniki,
Internetu, Intranetu, biotechnologii, wymuszają na kadrach poszukiwania pracowników z odpowiednią wiedzą
i umiejętnościami, co z kolei stwarza konieczność zmian
w sferze zatrudnienia i co za tym idzie, likwidację starych
stanowisk kosztem tworzenia nowych. Rewolucja naukowo-techniczna jest motorem rozwoju i innowacyjności
w wielu dziedzinach gospodarki, ale jakby usuwa człowieka od wykonywania swej pracy i tym sposobem obniża
się popyt na pracę w wielu działach przemysłu. Ujmując
te sugestie w ramy praktycznego myślenia, współczesny
postęp techniczny i cywilizacyjny sprawia, że mniej ludzi
potrzeba do pracy w warunkach zautomatyzowanych, czy
zinformatyzowanych stanowisk pracy, maszyny zastępują
pracę ludzką, zatrudnienie zostaje ograniczone i tworzy
się bezrobocie technologiczne (Firlit-Fesnak, Szyszko-Skoczny 2007).
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie przekonują do wdrażania w systemy zatrudnienia społeczeństwa
informatycznego, nastawionego na wiedzę i umiejętność
pozyskiwania informacji potrzebnych do prosperowania
wielu firm czy urzędów. Nauka ma dziś duże znaczenie
jako nadrzędna wartość wzmacniająca konkurencyjność
pracownika i jest jego siłą napędową. Jest „(...) generatorem informacji jako zasobu produkcyjnego, co przekształca naukę w zasadniczą siłę wytwórczą” (Wierzbołowski,
Zacher 1999: 178). Tą siłą napędową jest kapitał intelektualny wiedzy i pomysłów jako potencjał naukowy i informacyjny (Rifkin 2003). Współczesny rynek pracy stawia
coraz większe wymagania, dlatego zasoby wiedzy i kwalifikacji są priorytetem, co jest wyzwaniem dla ludzi wy50

kształconych. A przecież nie na próżno się mówi, że nauka
i kształcenie nie idzie w las, a „(...) biznes podobnie jak
życie wymaga ciągłej nauki i rozwoju”(Krames 2005: 71).
Kapitał, wieloznaczne pojęcie, zwłaszcza ludzki, osobowy jest pojęciem szczególnie wyjątkowym w świetle
wielu rozważań. Debatuje się powszechnie nad koniecznością jego podwyższania, choć w dobie bezrobocia
i upadających miejsc pracy w polskiej rzeczywistości, nie
docenia się najzdolniejszych jednostek, które po uzyskaniu wykształcenia wyższego i zawodowego lub z doświadczeniem, emigrują z kraju. Politycy w swoich programach
często wypowiadają się na temat polityki budowania kapitału ludzkiego dla wymagań rynku pracy. W 2003 roku
Donald Tusk w swym expose wyraził: „solidarną politykę
społeczną oprzemy o długoterminową strategię. Będzie
ona wyprzedzać możliwe zdarzenia i procesy społeczne,
będzie aktywna i sama będzie także aktywizowała ludzi,
całe społeczeństwo, bo musimy zbudować kapitał ludzki
i społeczny”(Tusk 2003).
Czy zasoby ludzkie to kapitał ludzki? Otóż człowiek
jest zasobem w znaczeniu materialnym, świadczy swoją
obecnością i fizycznością w tego słowa znaczeniu. Kapitał ludzki jest częścią człowieka, jest w nim ucieleśniony
i pozostaje w nim do końca życia. Jest zasobem wiedzy,
umiejętności, zdrowia, energii witalnej, pozwalających na
zdolność do wykonywania pracy, do przystosowania się do
niej i w pełni realizowania powierzonych zadań. Dotyczy
jednostki i całego społeczeństwa, które wciąż doskonali się przez szkolenia zawodowe, kształcenia w systemie
edukacji, poszukiwanie informacji o perspektywach zawodowych, udział w badaniach naukowych. Zasób człowieka
w tej materii polega na alokacji w całości mając zastosowanie w danym czasie do interpretacji wielu zjawisk i procesów ekonomicznych (Domański 1990).
Mówi się powszechnie, że każdy posiada wrodzone
zdolności, które pozytywnie mogą wpływać na wydajność
i efekt pracy. Inteligencja emocjonalna jest bazą do budowania odpowiednich relacji z otoczeniem poprzez umiejętność rozumienia drugiego człowieka, jego sfery emocjonalnej. Jest to możliwe tylko przez posiadanie zdolności
do rozpoznawania także własnych uczuć i świadomego
kierowania emocjami. W dzisiejszych czasach zestresowanego społeczeństwa, ważne jest radzenie sobie ze stresem
i przeróżnymi problemami oraz otwarcie na zmiany.
Kluczowym składnikiem potencjału człowieka są: postawa, wiedza, talent, zdolności, zdrowie, energia życiowa, kompetencje jako zintegrowanie wielu umiejętności
opanowanych dość sprawnie, by posłużyły do odpowiedzialnych i mądrych działań i skutecznego radzenia w rozwiązywaniu problemów. Parlament Europejski w 2006
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roku uznał jako kluczowe na liście kompetencji, których
trzeba uczyć się prze całe życie (Kompetencje kluczowe
w uczeniu… 2006: 13-18):
1. Znajomość języków obcych, a dobra komunikatywność w ojczystym;
2. Podstawy dziedzin nauki, matematyki, techniki;
3. Korzystanie z technologii społeczeństwa informatycznego w pracy, rozrywce, komunikowaniu;
4. Zdolność uczenia się;
5. Zdolności interpersonalne, społeczne, międzykulturowe pomocne w życiu towarzyskim i przy rozwiązywaniu konfliktów;
6. Przedsiębiorczość połączona z inicjatywą;
7. Twórcza ekspresja idei, emocji, doświadczenia;
8. Aktywne uczestnictwo w demokracji i udział w życiu publicznym.
Potrzeba kształcenia powinna być czymś naturalnym
i inwestycją na przyszłość. Na tym polu działania przebiega ścieżka kariery człowieka, której cele zgodne będą
z jego wartościami i założeniami. Obecnie pasywny model
kariery odchodzi w zapomnienie, kosztem aktywnego rozwoju zawodowego, nastawionego na utrzymywanie wysokich kompetencji i efektywnej pracy dzięki szkoleniom,
treningom, potrzebie dobrze wykonywanej pracy. Klucz
do samorealizacji tkwi w samym człowieku, który najlepiej zna swoje mocne i słabe strony, i może tym samym
budować autorytet na silnych podstawach osobowości.
Zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie, związane
z globalizacją i nie tylko, sprawiają, że osoby chcące zaistnieć na rynku pracy, muszą mieć świadomość rozległych
kwalifikacji, by być dostrzeżonym w tłumie. W prawach
zatrudnienia ważne jest, by mieć właściwych ludzi na
właściwych stanowiskach we właściwym czasie (Ściborek 2010).

Rynek pracy powinien być doskonałym obszarem rozwoju jednostki ludzkiej pragnącej realizować swoje potrzeby, które spełniają rolę motywatora do zaspokojenia
coraz wyższych, według przyjętej hierarchii, potrzeb. Oddziaływania w tym kierunku zależą od wielu czynników, jak
kultury i środowiska pracy. System kar i nagród stosowany
w firmach może być skutecznym narzędziem rozwoju, ale
i jego hamowania. Ma to miejsce wtedy, gdy zmusza się ludzi do pracy wbrew ich lenistwu i braku zaangażowania, co
może wywołać brak zamiłowania i chęci do pracy. Według
dualistycznego modelu teorii X i Y McGregora (tabela 1),
istota ludzka ma dwa oblicza, pierwsze – lenistwo do pracy,
drugie – spełnienie się poprzez pracę. Inne teorie, jak V.
Vrooma, J. S. Adamsa, B. F. Skinnera dotyczą motywowania
do osiągnięć i pracy oczekując nagrody, wzmocnienia i równowagi (Rostkowski, Danilewicz 2012).
Tu rodzi się przekonanie, że pracownik lub osoba szukająca pracy nie będzie ideałem. Aczkolwiek niektórzy uważają, że zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM, ang. human
resource management) uznaje ludzi za czynniki w produkcji
uznanymi za kapitał ludzki. Firma zatrudnia je tam, gdzie
inwestycja będzie opłacalna i pod presją zysku eksploatuje jako zasoby. Lepiej dostosować pracę do człowieka, niż
odwrotnie, bo wtedy poprzez prowadzenie polityki permanentnego rozwoju i szybkiej adaptacji, zachętą będzie możliwość rozwoju talentu na danym stanowisku (Armstrong
2007; Robertson, Smith 1985).
Rynek to też niedoskonały obszar występowania fluktuacji, kryzysu, ograniczeń instytucjonalnych. Elementy
te w różnym stopniu przyczyniają się do marnotrawstwa
zasobu uważanego za potencjał osobowy, co jest efektem
bezrobocia długotrwałego osób z wyższym wykształceniem.
Bariery najczęściej dotykające niepełnego wykorzystania
kapitału ludzkiego tkwią w problematyce społecznej, edukacyjnej, demograficznej, prorodzinnej (Moroń 2012), co

Tabela 1. Teorie motywacyjne
Teoria McGregora
Teoria X

Teoria Y

– człowiek z natury jest
leniwy, motywacją są
pieniądze

– praca stanowi
przyjemność i szczęście,
człowiek chętnie bierze
zadania do wykonania,
jest odpowiedzialny, nie
potrzebuje kontroli, jest
twórczy i z pomysłami

Teoria V. Vrooma

– ludzie podejmują
wybory oparte na
oczekiwaniu, że
po konkretnych
zachowaniach otrzymają
nagrody

Teoria J. S. Adamsa

Teoria B. F. Skinnera

Teoria wymiany społecznej

Teoria wzmocnienia

– ludzie potrzebują
równowagi
(sprawiedliwości)
pomiędzy nagrodami,
jakie otrzymują,
a osiągniętym wynikiem
pracy

– jeśli określone
zachowanie przyniosło
nagrodę, ludzie powtórzą
zachowanie, jeśli
zostaną ukarani, unikają
zachowań zakończonych
nieprzyjemnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rostkowski T., Danilewicz D., (red.), (2012) Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim
w doradztwie zawodowym, Warszawa: Difin, s. 163-165.
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Tabela 2. Problemy dotyczące niepełnego wykorzystania potencjału
Lp.

Problem

Lp.

Problem

1

niewykorzystanie potencjału młodej generacji na rynku
pracy

8

słabe i nieefektywne formy uczenia dorosłych i trudność
dostosowania ich do zmiennych potrzeb rynku

2

trudna sytuacja rodzin wielodzietnych i popadanie w skrajne
ubóstwo

9

niedocenianie edukacji w pracy dorosłych i praktycznego
wykorzystania wiedzy

3

późne macierzyństwo lub rezygnacja z dzieci

10

mierne efekty działania służb społecznych wspierania osób
w trudnej sytuacji życiowej

4

brak wsparcia i zły system transferów społecznych, brak
zachęty do pracy

11

słabo rozwinięty system usług publicznych zapewniający
wsparcie osób z deficytami i dysfunkcjami, niezdolnymi w pełni
do pracy zawodowej

5

niska aktywność zawodowa i społeczna osób starszych

12

niewystarczający dostęp do kluczowych usług medycznych
wysokiej jakości

6

niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych bez
dostępu do edukacji i rehabilitacji (w toku dyskusji)

13

niewystarczająca promocja zdrowego trybu życia i nadwyżka
śmiertelności także osób młodych

7

mało rozbudowany system kształcenia zawodowego

14

ograniczenie aktywności na rzecz biernego spędzania wolnego
czasu ze skutkiem zatrzymania rozwoju intelektualnego
i potencjału zdrowotnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Moroń D., (2012) Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 39.

zostało przedstawione w tabeli 2.
Zwróćmy uwagę na człowieka, który posiada słabe,
ale również mocne strony, nie widzi własnych korzyści, tylko widzi potrzeby i problemy innych. Jest nastawiony na
kontakty z ludźmi, które sprawiają mu przyjemność oraz
ma pozytywne nastawienie (Armstrong 2007; Robertson,
Smith 1985). Homo cooperativus, bo o nim mowa, to człowiek, który wyróżnia się i jest ponad innymi gatunkami,
który działaniem zorientowanym na współpracę oraz empatię, uwzględnia potrzeby innych ludzi (Moro 2012).

Strategia personalna inwestycją
w wartość dodaną kapitału ludzkiego
Zawsze stawianie na odpowiednich ludzi wyznacza kierunki zarządzania personelem. Wiek XX, zwłaszcza II połowa, to wiek ewolucji funkcji personalnej dotyczącej organizacji pracy, wynagradzania, ochrony prawnej, wydajności
pracy, rozwoju kwalifikacji, humanizacji pracy (Pocztowski
2003; Moroń 2012). Stawianie na rozwój kapitału ludzkiego, na wiedzę, umiejętności, zdolności, postawy, motywację i zdrowie, spełnia kluczową rolę. W erze wiedzy, zdobytego wykształcenia, aspiracji, wzrostu kultury organizacyjnej, skutecznym narzędziem w walce z konkurencją jest
strategia personalna. Zręczna rekrutacja, a potem selekcja
pozwala na wyłonienie najlepszych, zaś odpowiednie kryteria oceny w obiektywie współpracowników w informacji
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zwrotnej pozwala na opracowanie rzetelnej strategii ścieżki
rozwoju przez przełożonego (Moroń 2012).
Funkcje personalne często bazują na zastosowaniu zaawansowanych narzędzi IT – systemów klasy HRMS (ang.
human resource management systems), które wspierają
rozwój pracowniczy w ramach tzw. twardego i miękkiego
HR. Celem nadrzędnym jest wydobywanie wartości dodanej. Wartością tą jest kapitał intelektualny, nazywany skarbem firmy, który napędza globalną gospodarkę XXI wieku.
To także wiedza chroniona: własność intelektualna, np.
wynalazki, oprogramowania, bazy danych. Jest zmaterializowanym efektem określonego oddziaływania kapitału
ludzkiego. Kapitał ludzki to część niematerialnych wartości,
które pracownik zabiera ze sobą w przypadku opuszczenia
firmy. Kapitał ludzki to przede wszystkim wiedza członków
organizacji, ich umiejętności, podatność na tworzenie
i wprowadzanie innowacji. Odnosi się do know-how, umiejętności, zdolności i doświadczeń (Jarugowa, Fijałkowska
2002; http://www.sbc.org.pl 2016 ).
Specjalne programy zarządzania zasobami ludzkimi
– HRMS są rozbudowane w moduły kadrowo-placowe,
elektroniczną obsługę kadr, szkoleń (e-learning) oraz inne
narzędzia, m.in. do obsługi umów cywilnoprawnych, działalności socjalnej, BHP, zarządzania rozwojem pracownika,
itp. Wyżej wymienione systemy pomagają w procesach rekrutacji zarówno wewnętrznej, np. e- recruiter, humanway
oraz zewnętrznej, planowanie ścieżek kariery wraz z oceną
pracowniczą. Dany system sprawia, że za pomocą tabletów
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czy smartfonów pracownicy i menedżerowie poprzez przeglądarkę internetową w intranecie mają dostęp do informacji. Specjalne audyty wspomagają proces korelacji między
ilością zatrudnionych a strukturą organizacyjną w celu analizy deficytów kompetencyjnych przy minimalnych kosztach
funkcji personalnej FP, zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki
(Antczak, Borkowska 2014).
Ważnym spektrum działań przy szacowaniu i potrzebie
pracy ze strony rekrutantów jest motywacja. Według piramidy hierarchii potrzeb Maslowa, których zaspokojenie
wpływa na motywację człowieka, a są to potrzeby, ujmując
od podstawy piramidy:
• fizjologiczne – jedzenie, sen, itp. – zagwarantowanie
odpowiedniego poziomu wynagrodzenia;
• bezpieczeństwa – zapewnienie stabilności i spokoju
– zagwarantowanie ciągłości pracy;
• afiliacji – relacje z otoczeniem, potrzeba przyjaźni, akceptacji – zapewnienie przyjaznej atmosfery
w pracy;
• szacunku, uznania – troska o utrzymanie form nagradzania w pracy, kultura organizacyjna;
• samorealizacji – zaspokajanie własnych ambicji, realizacja celów, wykorzystanie własnego potencjału
(ambicje bez granic), samorozwój.
Można stwierdzić, że wymienione potrzeby łączą się ze
sferą pracy spełniającej względnie oczekiwania osoby pracującej bądź wyrażającej chęć do pracy lub poszukującej takiego stanowiska, które spełni realizację potrzeb wyższych.
Segmentując potrzeby człowieka nietrudno zauważyć, że
praca zawodowa zaspokaja pewne potrzeby. Na tym podłożu rodzi się hierarchia nowych potrzeb związanych z wykonywaniem pracy, a mianowicie:
• potrzeby związane z procesem pracy, zadaniami do
wykonania wyrażane jako chęć rozwoju, zmiany,
osiągnięć, a także niezależności i z potwierdzeniem
swej wartości;
• potrzeby związane z życiem społecznym i środowiskiem pracy poprzez integrację i przynależność do
grupy, możliwość wymiany poglądów, chęci czynnego udziału w zebraniach zakładowych, osiągania
dobrej opinii i akceptacji własnego postępowania,
niekiedy potrzeba dominacji wynikającej z predyspozycji kierowniczych;
• potrzeba uznania i awansu poprzez uznanie osiągnięć i sprawiedliwą ocenę ze strony przełożonego;
• potrzeba zarobku poprzez sięganie po premie, praca
w godzinach nadliczbowych;
• potrzeba stabilizacji bez konieczności zmiany pracy
i bezpieczeństwa wynikające z poczucia pewności

pracy w chwili zagrożenia utratą bądź wystąpienia
trudnej sytuacji życiowej.
Potrzeby stanowią podstawę dla kształtowania motywacji. Każda firma powinna właściwie umieć zidentyfikować te potrzeby i stworzyć w ramach swoich możliwości ekonomicznych warunki do satysfakcjonującego życia
pracownika w danej firmie. Zachęty pozafinansowe (ang.
non-financial incentives) stają się współcześnie, wbrew pozorom, długotrwałym motywatorem w przeciwieństwie do
samej płacy, a obejmują wzbogacenie pracy, rotację stanowiska czy ocenę pracy, które znacząco wpływają na jakość
pracy w opinii pracownika. Mogą to być też miejsca odpoczynku, szkolenia, mentoringu (Sutherland, Canwell 2007).
Rolą mentora, opiekuna o dobrze rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, w nowym miejscu pracy jest
zapewne przekazywanie wiedzy specjalistycznej, związanej
z wykonywaną pracą oraz reguł, standardów pracy i kultury organizacji. Bardziej rozwiniętą formą mentoringu jest
obecnie coaching. Coach, trener posiada wiedzę merytoryczną i zdolności pedagogiczne, poprzez wnikliwą ocenę
umiejętności podopiecznego identyfikuje jego potencjał
i wytycza kierunki rozwoju oraz ścieżki kariery zawodowej.
Cenny coach to ten, który sam przeszedł taką ścieżkę i potrafi przekazać wiedzę oraz sukcesy innym. W konkluzji; nie
każdy mistrz olimpijski byłby dobrym trenerem, nie każdy
specjalista może być skutecznym coachem (Sutherland,
Canwell 2007). W kwestii coachingu leży zatem podniesienie poziomu świadomości i odpowiedzialności drugiego
człowieka. Coachowie wychodzą z założenia, że klient musi
przełamać bariery i wydobyć zasoby jakie w sobie posiada,
żeby dojść do celu. Dzięki tej formie rozwoju zawodowego
osoby pełniej korzystają ze swoich talentów w podejmowaniu trafnych decyzji (Parsloe, Wray 2002; Levine, Kase, Vitale 2006). Celem mentoringu jest doskonalenie wewnętrznej
komunikacji poprzez pomaganie osobie przystosowującej
się do pracy w rozwijaniu swojego potencjału. Przez aktywne budowanie wzajemnego zaufania mentor przyczynia się
do wspierania indywidualnego rozwoju pracownika poprzez
bycie wsparciem, ekspertem, pomocnikiem, wzorcem, słuchaczem, tłumaczem, doradcą, coachem, wyzwaniem, budującym zaufanie.
Rotacja na stanowiskach pracy, wspomniana nieco
wcześniej przy zachętach pracy, służy zachęcaniu pracowników do zdobywania nowych umiejętności, które dodatkowo poszerzą dotychczasową wiedzę i doświadczenie na
innym pokrewnym stanowisku. W świecie wielu możliwości
ta szkoła stanowi swoisty rodzaj wszechstronnego rozwoju
potencjału ludzkiego i wzbogacenia go o nowe umiejętności. Praca i nauka powinny być zintegrowane w ten sposób,
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by móc ocenić swoje wyniki postępu i korzystnie zaplanować rozwój zawodowy. Jest to istotne z punktu widzenia
kształtowania odpowiedzialności za powierzone obowiązki pracownicze. Zdolni pracownicy czy osoby początkujący, niemal raczkujący w firmie, ale z bogatym arsenałem
w postaci aspiracji i talentów zawsze pozostają obiecującymi pracownikami, gotowymi do pełnej realizacji możliwości i osiągania coraz wyższych stopni kariery zawodowej
(Armstrong 2007).
„(...) Rozwój zawsze jest powiązany z samorozwojem.
Nie ma nic bardziej absurdalnego niż podejmowanie odpowiedzialności za rozwój drugiego człowieka. Ta odpowiedzialność spoczywa na nim samym, zależy od jego możliwości
i wyników” (Drucker 2009).
Rotacja, której początki sięgają lat 40. XX wieku, została już wprowadzona w przemyśle, w związku z narastającą
absencją i płynnością kadr. By nie doprowadzać do zastojów
w pracy, zastosowano tzw. uniwersalność pracowników,
kładąc nacisk na wyspecjalizowaną kadrę w kierunku wielu
czynności, co w pewnym stopniu zapobiegało także rutynie pracy. Uobecnia się więc model pracownika o szerokich
kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych, co jest cenne
z perspektywy pracodawcy w planowaniu zatrudnienia i pracy. Na Zachodzie, zwłaszcza w Szwecji, ten rodzaj urozmaicenia pracy spotkał się ze sprzeciwem i zakończył fiaskiem,
z powodu przejścia na stanowisko mniej atrakcyjne i gorsze
w rodzaju wykonywanej pracy. Aczkolwiek w kwestii zmiany
pracy czy stanowiska, to metoda wzbogacania treści pracy
stała się bardziej motywująca. Przydzielenie pracownikowi
szerszego pola działania wraz z całokształtem odpowiedzialności owocuje wykorzystaniem ambicji i wiedzy oraz daje
poczucie satysfakcji z pracy. Stanowi źródło integracji z firmą (Janowska 2010). Takie podejście niekiedy może rodzić
alienację, jeśli chodzi o podejmowanie pracy na konkretnym
stanowisku, a okazuje się, że przy nieuniknionej absencji tkwi
potrzeba przesunięcia osoby na inne stanowisko. Powoduje to narastający niepokój i stres, czy na pewno praca na
innym stanowisku nie zdeterminuje do pracy w tej firmie.
Z pewnych względów, jeśli wziąć pod uwagę alternatywne
sposoby zatrudniania (ang. alternative work arrangements),
dzięki rekrutacji połączonej ze skuteczną techniką zatrzymania pracownika w firmie poprzez elastyczny czas pracy, dostosowany do pracownika lub zaoferowanie pracy w domu,
w postaci telepracy. Ma to związek z dojazdem do pracy, dostępnością dla klienta, co stwarza możliwość połączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, z pogodzeniem korzyści obu
stron – pracodawcy i pracownika (Schif 1996, Sutherland,
Canwel 2007).
Rynek pracy obecnie boryka się z wieloma trudnościami,
przede wszystkim z niedostateczną liczbą miejsc pracy z po54

wodu małej ilości kapitału pozwalającego na ich tworzenie.
Mimo edukacji większości młodych ludzi, z zasobami kapitału
i potencjałem rodzi się bezrobocie strukturalne, gdyż wciąż
istnieje niedopasowanie struktury podaży pracy do struktury
popytu na pracę w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym
czy przestrzennym. Dlatego wyzwaniem polityki państwa
powinno być: poprawa innowacyjności, efektywności i konkurencyjności. Chodzi o eliminowanie nierównowagi na rynku pracy spowodowanej spadkiem zatrudnienia i wzrostem
bezrobocia (Kwiatkowska 2007, Szydlik-Leszczyńska 2012).
Analizując rynek pracy, na którym powinna występować
równowaga, trudno postawić odpowiednią diagnozę bez
analizy informacji na temat problemów dotyczących dostępności siły roboczej. Nie mniej istotna jest kwestia trendów,
czy oczekiwanych zmian w nadchodzącej przyszłości w skali
lokalnej, regionalnej, krajowej lub międzynarodowej. Przeprowadzona odpowiednio analiza rynku pracy (ang. labour
market analysis) może wskazać, czy jest wzrost czy spadek
popytu na pracowników w danej branży. Z punktu widzenia
fluktuacji na rynku pracy, działy personalne po wnikliwej
analizie w tym kierunku pozyskują pracowników o określonych umiejętnościach i wnikliwego przeglądu i kontroli systemu wynagrodzeń oraz premii. W związku z powyższym działy
personalne podejmują się szczegółowej analizy dotyczącej
oceny umiejętności (ang. skills analysis/skills assessment),
kompletności stanowiska pracy (ang. job analysis), potrzeb
szkoleniowych (TNA, ang. training needs analysis) (www.trainingneedsanalysis.co.uk 2016; Sutherland, Canwell 2007).
Kluczową sprawą jest efektywne działanie jednostki społecznej, która musi znać samą siebie i zasoby otoczenia, by
umiejętnie wykonać zadania. Polega to na zdolności tworzenia zadań odległych w czasie, co wpływa na stabilizację życia.
Na podłożu badania efektywności, konieczna jest też analiza
wzajemnych związków człowieka i środowiska, otoczenia.
Przeprowadzenie takiej analizy jest istotne dla osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej i sukcesu firmy. Dział personalny
ma zatem trudne zadanie wyłonienia pracowników, którzy
z efektywną skutecznością zrealizują rzeczowy program działania, oszczędzając zasoby. I tu zaznacza się wartość ludzi jako
wartościowych aktywów firmy, co sprowadza się do oceny
zasobów ludzkich pod kątem korzyści finansowych, osiągnięć
i podtrzymania kultury organizacyjnej. Kolejnym ważnym kierunkiem w kreowaniu rozwoju jednostki w otoczeniu organizacji jest analiza efektywności i programów równowaga praca-życie (WBL, ang. work-life-balance). Pracownik z otrzymanym wsparciem jest bardziej zadowolony z pracy, więc jest
bardziej produktywny, a gdy praca zawodowa jest przyczyną
problemów w życiu osobistym, nie jest efektywny i popełnia błędy. Programy takie obejmują analizę, projektowanie,
wdrażanie z oceną ich efektywności. Pracownik objęty pro-
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gramem musi posiadać wiedzę i umiejętności, które pozwolą
mu godzić pracę z życiem zawodowym, a pozytywna ocena
programu posłuży do wnoszenia nowych idei i integrowania
ich z dotychczasowymi. Lista przedsięwzięć programowych
obejmuje zarówno wybrane aspekty życia zawodowego
i pracy, a także ponoszone w związku z nimi koszty (Antczak,
Borkowska 2014). Zestawienie przedsięwzięć programowych
i kosztów programów przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Przedsięwzięcia i koszty programu WBL
Przedsięwzięcia programowe
Formy zatrudnienia i czasu pracy
(elastyczność i rotacja miejsc
pracy, telepraca)

Poprawa jakości środowiska pracy

Koszty programu
Koszt sprzętu,
oprogramowania, telełącza,
szkolenia i monitorowanie
telepracowników
Koszt zorganizowania
pomieszczeń socjalnych,
zatrudnienia mediatorów do
rozwiązywania konfliktów
pracowniczych

Opieka nad dziećmi i członkami
rodzin

Koszt organizacji i utrzymania
przedszkola lub żłobka w firmie

Szkolenia, np. zarządzanie sobą
w czasie, programy integracyjne,
coaching indywidualny

Koszty szkolenia, koszt
nieobecności w firmie (utracone
wynagrodzenie)

Przeciwdziałanie praktykom
dyskryminacyjnym, kariera kobiet
przy pomocy mentorów

Przygotowanie i wdrożenie
mentoringu

Świadczenia pozamaterialne,
programy ochrony zdrowia,
rekreacja, pomoc indywidualna

Koszty z tym związane

Systemy wynagrodzeń

Koszty z tym związane

eksperci wszelkich specjalności, którzy kształcili się w renomowanych uczelniach. Typowymi cechami wyróżniającymi
ich od przeciętnych jednostek są:
• posiadanie fachowej wiedzy akademickiej i specjalistycznej, zawodowej;
• umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu;
• niezależność, swoboda i samodzielność pracy;
• rozwinięta inteligencja emocjonalna;
• specyfika zachowania i kultury osobistej;
• permanentny rozwój w warunkach zmiany;
• świadomość swoich mocnych i słabych stron;
• niepopadanie w rutynę pracy;
• zaangażowanie w realizację zadań i projektów w zamian za wynagrodzenie i w poczuciu potrzeby wykorzystania wiedzy dla firmy.
Z. Lachowicz przedstawił metody inne niż w ramach
studiów wyższych czy rozwoju kompetencji i pogrupował
je w sposób przedstawiony w tabeli 4.
Tabela 4. Metody rozwoju zasobów ludzkich
Indywidualne
W miejscu pracy

Poza miejscem pracy

- przyuczenie
- instruktaż
- asystentura
- zastępstwo
- następstwo
- patronat
- powierzanie zadań
specjalnych
- konsultacje z przełożonym
- mentoring

- zajęcia szkolne
- studia zaoczne
- indywidualny tok nauczania
- nauka korespondencyjna
- programowany instruktaż
- indywidualna analiza
przypadków

Źródło: Antczak. Z., Borkowska S., (2014) Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi-dylematy i wyzwania, Warszawa: Difin, s. 87.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza kapitałem nieodłącznie związanym z człowiekiem, skupia się na
jego ścieżce kariery. Wysokie technologie wymagają często
megamózgów, opartych na wiedzy, gdzie najważniejszym
atutem jest talent. Ważnym spektrum działania jest umiejętność jego pozyskania i rozwijania poprzez dodatkowe
szkolenia oraz rozmowy o planach rozwoju zawodowego.
Cały kapitał intelektualny (ang. intellectual capital) to nic
innego, jak: „kombinacja genetycznego dziedzictwa, edukacji, doświadczeń, postaw wobec życia i biznesu” (Hudson
1993). Wszelkie przepływy kapitału maksymalizują potencjał organizacji do tworzenia wartości dodanej.
We współczesnym świecie wzrasta znaczenie pracowników wiedzy, więc edukacja i doskonalenie się jest pożądane przez całe życie. Nietrudno stwierdzić, że będą to osoby
z wykształceniem wyższym, technicznym, menedżerowie,

Grupowe
- coaching
- e-learning
- blended-e-learning
- prace projektowe
- metody aktualizowanych
przypadków
- koła jakości
- ośrodki uczenia się
- inkubatory talentów
- wielostronne kierowanie

-konsultacje eksperckie
-wykłady
-warsztaty, w tym twórcze
-konferencje
-wymiana doświadczeń
-symulacje ekonomiczne
-treningi
-grupy zadaniowe
-grupowe studia przypadków

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lachowicz Z.,
(1995) Trening potencjału kierowniczego, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 18-38; Listwan T.,
(1995) Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław: Wydawnictwo Kadry, s. 84-93.

Nowoczesną, a zarazem charakteryzującą się najlepszymi efektami nauczania, jest forma e-learningu i jego inne
odmiany:
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• uczenie na odległość (ang. distance learning);
• uczenie się wspierania przez technologię;
• uczenie się za pomocą Internetu (ang. web-based-learning);
• uczenie się z wykorzystaniem komputera (ang. computer-based-learning).
E-learning jest wygodną i interaktywną formą rozwoju kompetencji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii
w rozwoju zasobów ludzkich to obszar, który będzie rozwijał się w najbliższych latach niezwykle dynamiczne w związku z potrzebami rynku pracy nastawionego na innowacyjność i poszukiwania zdolnych ludzi. Oby tylko nie brakło
miejsc pracy dla ludzi wykształconych w obliczu zagrożeń
bezrobociem.

Podsumowanie
Reasumując, zmiany na współczesnym rynku pracy
związane z ilościowymi i jakościowymi przeobrażeniami
popytu i podaży, uwarunkowane rozwojem technologii
i postępu techniczno-naukowego oraz globalizacją zjawisk
gospodarczych, spowodowały szybki przepływ kapitału
pracowników, towarów i informacji. Zwiększona presja
konkurencyjna rodzi nowe oczekiwania wobec człowieka,
wymagając od niego coraz większych predyspozycji i kompetencji, a firmy tworzą oddziały w rejonach, gdzie jest
tania siła robocza, ale więcej osób będzie zatrudnionych.
Wiąże się to ze wzrostem mobilności kapitału i umiędzynaradawiania rynku pracy. Dynamiczny, zmienny, otwarty,
elastyczny, międzynarodowy – oto kilka trafnych określeń
współczesnego rynku pracy dotyczących raczej pracownika
niż pracodawcy i w coraz większym stopniu zależą od zdolności przystosowania się pracownika do zmieniającego się
rynku pracy oraz jego gotowości do podejmowania pracy
w nowych branżach.
Według opinii Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania
Kadrami, szczególną uwagę pracodawcy zwracają na zdolności komunikacyjne z kompetencją znajomości języków
obcych oraz umiejętność pracy w zespole. O sukcesie kandydata w dużym stopniu decyduje również motywacja do
dalszego rozwoju, aktywność pozauczelniana, staże i praktyki międzynarodowe oraz doświadczenie w branży czy jej
znajomość (zob.: http://www.konstelacjalwa.pl 2016).
W obliczu zmian demograficznych i zjawiska starzenia
się ludności, obserwuje się na rynku pracy konieczność
zatrudniania osób starszych, z możliwością przekwalifikowania się do zawodów możliwych do wykonywania w późnym wieku, wykształcenia postawy uczenia się przez całe
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życie a także sprostania zmianom, jak: przejście od systemu
permanentnego zatrudnienia do ruchomego czasu pracy,
dominacja zatrudnienia zadaniowego, przymus mobilności w realizowaniu zadań (https://www.ur.edu.pl 2016).
Współczesny rynek pracy stawia wobec pracowników wysokie wymagania w coraz bardziej nieprzewidywalnych warunkach, dlatego ważne jest strategiczne podejście do planowania kariery zawodowej. Składa się na to szereg czynników, jak kompetencje, zainteresowania, aspiracje, oczekiwania, system wartości, itp. (Wrótniak-Terlecka 2016).
W dzisiejszym świecie sukces rynkowy przedsiębiorstwa zależy w coraz większym stopniu od efektywnego zarządzania wiedzą. Wiedza jest obecnie postrzegana jako zasób o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą jest więc umiejętnością prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi i informacją, przy jednoczesnym
najefektywniejszym wykorzystywaniu dostępnych na rynku
innowacji. P. Drucker wprowadził pojęcie „praca z wiedzą”
(ang. knowledge work) oraz „pracownik wiedzy” (ang.
knowledge worker), a akcentował, że „(...) istotą zarządzania jest produktywne wykorzystywanie wiedzy”. Zdaniem
W. R. Bukovitza i R. L. Williamsa „jest ono procesem, przy
pomocy którego organizacja generuje bogactwo w oparciu
o swoje intelektualne lub oparte na wiedzy aktywa organizacyjne”. Zarządzanie wiedzą jest swoistą strategią, w której przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje działania w celu
realizacji planów, osiągnięcia celu przy jednoczesnym podniesieniu konkurencyjności na rynku (Drucker 2011: 406;
Bukovitz, Williams 2000: 2).
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Szkolnictwo wyższe
a rynek pracy
Higher education
and the labour market

Celem artykułu jest przedstawienie opinii na temat zdolności
polskich uczelni wyższych do przygotowania studentów na wyzwania rynku pracy. Ankietowani wyrazili swoją opinię na temat czynników mających decydujący wpływ na zdobycie zawodu, najlepszy
sposób poszukiwania pracy oraz umiejętności, jakich wymagają
współcześni pracodawcy. Dodatkowo, pokrótce omówiono poziom
bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym i porównano
go z bezrobociem wśród osób z innym rodzajem wykształcenia.
Co więcej, zaproponowano przeprowadzenie reformy polskiego
szkolnictwa wyższego i wprowadzenie zmian, które zapewnią lepsze przygotowanie studentów do potrzeb rynku pracy i tym samym
przyczynią się do rozwoju gospodarczego oraz naukowego kraju.

The aim of the presented article is to explain the abilities
of Polish Universities to prepare students for the challenges of
the labour market. The respondents gave their opinion about
the decisive factors for the profession conquest, the best way
to find a job as well as the skills required by the employers.
Additionally the paper discusses the theme of unemployment
among people with higher education and compares them to
people with another type of education. Moreover the author
proposes the reforms of Polish Higher Education, that may
ensure the better preparation of students to make the labour
market needs and thus contributing to economic and science
development of the whole country.

Słowa kluczowe: rynek pracy, szkolnictwo wyższe, bezrobocie,
absolwenci, studenci.

Keywords: labour market, higher education, unemployment,
graduates, students.

Wstęp

nim ogólnokształcącym (10,6% wszystkich). Z kolei osoby
z wykształceniem średnim zawodowym stanowią 21,6%,
zasadniczym zawodowym 27,1% oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym 28%. Dodatkowo
można zauważyć, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych
z wyższym wykształceniem, których liczba sięga 203,9 tysięcy, mężczyźni stanowią jedynie 33%, zaś pozostałe 67% to
kobiety (odpowiednio: 66,8 tysięcy i 137,2 tysiące) (Główny Urząd Statystyczny 2016). Z powyższych danych wynika,
że pomimo licznych wad polskiego systemu szkolnictwa
wyższego warto studiować, gdyż liczba osób bezrobotnych
z wykształceniem wyższym jest jedną z najniższych. Co więcej, D. Piróg zauważa, że prawdopodobieństwo znalezienia pracy zgodnej ze ścieżką edukacyjną, krótszego czasu
poszukiwania pracy oraz wyższych zarobków zwiększa się
wraz ze wzrostem poziomu ukończonych studiów (Piróg
2013). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że liczba studentów w Polsce jest stosunkowo wysoka. Przykładowo,
w roku akademickim 2011/2012 sumaryczna liczba studentów w kraju wynosiła 1,764 miliona osób (Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013), z czego na uczelniach
publicznych edukowano około 1,269 miliona, w tym 895
tysięcy w trybie stacjonarnym (51% całkowitej liczby stu-

W Polsce od dłuższego czasu uczelnie wyższe muszą
zmagać się z krytyką zarówno ze strony pracodawców, jak
i absolwentów, a nawet ze strony własnych pracowników.
Panuje bowiem powszechne przekonanie, że polski system
kształcenia wyższego nie przygotowuje studentów do potrzeb rynku pracy. Wśród zarzutów stawianych uczelniom
wyższym wymienia się takie czynniki jak: zbyt niski poziom
interdyscyplinarności, zbyt niski poziom finansowania badań, testologia obniżająca jakość kształcenia, brak pomocy
w zakresie układania planów i podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych czy brak zajęć praktycznych,
które rozwijałyby samodzielność i kreatywność studentów.
Można nawet spotkać opinie, według których studiowanie
w Polsce jest całkowicie nieopłacalne i zbędne. Twierdzeniu takiemu zaprzeczają jednak statystyki opracowane
przez Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy
Głównego Urzędu Statystycznego (z I kwartału 2016 roku),
zgodnie z którymi osoby z wykształceniem wyższym stanowią drugą najmniej liczną grupę wśród wszystkich bezrobotnych (12,7% wszystkich bezrobotnych). Absolwenci
uczelni ustępują jedynie osobom z wykształceniem śred58
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diujących) i 374 tysiące niestacjonarnie. Na uczelniach prywatnych, w tym samym okresie, kształcono zaledwie 495
tysięcy studentów, podejmując przede wszystkim studia
niestacjonarne (425 tysięcy studentów) (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013). Liczba osób w poszczególnych województwach posiadających wyższe wykształcenie i zarejestrowanych we właściwym dla danego rejonu
urzędzie pracy przedstawiona została w tabeli 1.
Tabela 1. Bezrobotni z wyższym wykształceniem oraz osoby
bezrobotne z wyższym wykształceniem na obszarach wiejskich
według województw

Województwo

Liczba osób
bezrobotnych
z wykształceniem
wyższym
(w tysiącach)

Osoby bezrobotne
z wykształceniem
wyższym na
obszarach
wiejskich według
województw
(w tysiącach)

lubuskie

3,9

1,0

opolskie

4,2

1,5

warmińskomazurskie

7,7

2,3

podlaskie

7,9

2,0

zachodniopomorskie

8,5

2,0

kujawsko-pomorskie

9,3

3,1

pomorskie

9,8

2,3

świętokrzyskie

10,5

4,7

dolnośląskie

11,8

2,8

wielkopolskie

12,0

4,1

łódzkie

12,8

3,5

lubelskie

16,5

7,0

podkarpackie

17,7

8,9

małopolskie

18,5

7,6

śląskie

19,6

3,9

mazowieckie

33,3

9,0

Razem

204,0

65,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, (2016) Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2016 roku, Warszawa: Zakład Wydawnictw
Statystycznych.

Najniższą liczbą osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem może pochwalić się województwo lubuskie
i opolskie (odpowiednio 3,9 i 4,2 tysiące osób). Sytuacja
wygląda dobrze także w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim, w których liczba osób bezrobotnych
nie przekracza 10 tysięcy. W kolejnych województwach, takich jak województwo świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie
i śląskie, liczba osób pozostających bez pracy waha się od
10 do 20 tysięcy.
W zaprezentowanym rankingu najgorzej wypada województwo mazowieckie. Główny Urząd Statystyczny wymienia także liczbę osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, które zamieszkują obszary wiejskie. Na terenie całej
Polski obszary wiejskie zamieszkuje 65,8 tysiąca osób, które posiadają tytuły naukowe, a mimo to nie mogą znaleźć
zatrudnienia. Stanowią oni 32% wszystkich bezrobotnych,
w swojej kategorii, w całym kraju. W tym zestawieniu,
w wartościach bezwzględnych, najniższą liczbą mieszkańców wsi, którzy ukończyli studia, a pozostają bez pracy,
może pochwalić się województwo lubuskie – jest to jedynie
około tysiąca osób, czyli nieco ponad 25% wszystkich niezatrudnionych. Osoby bez pracy zamieszkujące obszary wiejskie stanowią około 25% wszystkich osób niepracujących
także w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim,
pomorskim, dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim. Odsetek
tych osób wynosi około 33% w: opolskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
Największa część wszystkich niepracujących mieszkająca na obszarach wiejskich (40-50%) znajduje się w województwach: świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim
i małopolskim.
Warto jednak pamiętać, że na ilość bezrobotnych
w tym zestawieniu wpływa nie tylko zapotrzebowanie na
dany rodzaj pracowników w poszczególnych województwach, ale także poziom urbanizacji. Tłumaczyłoby to najlepszy wynik województwa śląskiego, które na obszarach
wiejskich posiada jedynie 19,9% wszystkich bezrobotnych
(3,9 tysięcy), podczas gdy w całym województwie jest to już
19,6 tysiąca osób (drugi najgorszy wynik po województwie
mazowieckim).
Przeciwna sytuacja panuje na Podkarpaciu, gdzie liczba bezrobotnych z dyplomami wyższych uczelni na wsiach
wynosi 50% wszystkich niepracujących w województwie.
Wynika to ze znacznie niższego poziomu urbanizacji, jak
i ogólnie słabego rozwoju gospodarczego. W liczbach bezwzględnych najgorzej ponownie wypada województwo
mazowieckie, które ma 9 razy więcej niepracujących niż
pierwsze w zestawieniu – województwo lubuskie.
59
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Mimo, że problem bezrobocia wśród osób z wyższym
wykształceniem określić można jako stosunkowo niewielki, nie zmienia to faktu, że jest on realny. Ze względu na
dużą liczbę osób obecnie studiujących (około 50% młodych ludzi) grupa ta może w ciągu najbliższych lat stać się
grupą dominującą, co wynika z masowości kształcenia na
poziomie wyższym (Buchner-Jeziorska 2011; Ludwikowska
2013).
Odpowiednie reformy szkolnictwa wyższego mogą
zmniejszyć liczbę ludzi bezrobotnych po zakończeniu studiów i w ten sposób zapobiec realizacji wspomnianego
czarnego scenariusza. Jednakże, aby można było wprowadzić odpowiednie środki zaradcze, należy w pierwszej
kolejności dokładnie zdiagnozować przyczynę. W tym
przypadku jest to zastanowienie się nad czynnikami, jakie
mają wpływ na zdobycie pracy. Z tego względu, w prezentowanych badaniach przeprowadzono anonimową ankietę wśród osób aktualnie studiujących oraz absolwentów
uczelni wyższych.

Badania własne
Celem badania ankietowego było ustalenie co, zdaniem respondentów, w głównej mierze decyduje o zdobyciu pracy przez studentów i absolwentów uczelni
wyższych. Z tego względu, do badań wytypowano osoby
w przedziale wiekowym 18-26 lat. Sześćdziesięciu respondentów odpowiedziało na następujące pytania:

Wykres 1. Procent osób posiadających określony typ wykształcenia [%]
Wyższe

54

Średnie ogólnokształcące

31

Policealne

7

Średnie zawodowe

3

Zasadnicze zawodowe

2

Gimnazjalne i niższe

2
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza wyników wykazała, że ponad połowa ankietowanych ma wykształcenie wyższe. Z kolei ponad 30% może
pochwalić się wykształceniem średnim ogólnokształcącym.
Wyniki przedstawiają wyraźną przewagę osób z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym nad osobami
z niższym poziomem wykształcenia, co może wynikać w dużej mierze z doboru grupy ankietowanych.
Na wykresie 2 zaprezentowano odpowiedzi ankietowanych na pytanie drugie, które dotyczyło istotności trybu
studiów, jakie ukończono (tryb stacjonarny/niestacjonarny).
Wykres 2. Znaczenie systemu nauczania na otrzymywane zatrudnienie – procentowy udział ankietowanych [%]
11%

1. Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?
2. Czy według Pana/Pani system ukończonej nauki
ma istotny wpływ na otrzymanie zatrudnienia?
3. W jakiej firmie podjął/podjęłaby Pan/Pani pracę?
4. Czy w trakcie studiów podejmował/a Pan/Pani
pracę?

48%
41%

5. Co według Pana/Pani decyduje o otrzymaniu pracy?
6. Jaki jest według Pana/Pani obecnie najskuteczniejszy sposób na znalezienie pracy?
7. Co według Pana/Pani wpływa na to, że młodzi ludzie mają trudności w znalezieniu pracy?
8. Jakich umiejętności według Pana/Pani pracodawca oczekuje od przyszłego pracownika?
Odpowiedzi na pytanie dotyczące poziomu wykształcenia wśród osób w przedziale wiekowym 18-26
lat przedstawiono na wykresie 1.

60

Tak, jest to istotne

Nie jest to istotne

Nie mam zdania

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Według badań, prawie połowa ankietowanych (48%)
uważa, że tryb studiowania ma ogromne znaczenie dla
znalezienia pracy (wykres 2). Przeciwną opinię wyraziło
41% respondentów, natomiast 11% nie miało zdania na
ten temat. Istnieją zasadnicze różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi a niestacjonarnymi. W tym drugim przy-
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padku liczba zajęć bywa znacznie ograniczona. Rezygnuje
się między innymi z nauki informatyki oraz języków obcych, co sprawia, że jakość kształcenia w systemie zaocznym jest znacząco niższa od kształcenia w systemie
dziennym (Orczykowska 2006). Ponadto, na przyszłą karierę zawodową może istotnie wpłynąć typ studiów (jednolite/uzupełniające). Przykładowo, wyniki badań nad losami absolwentów kierunku geografia opracowane przez
D. Piróg (2013) ukazują, że osoby, które ukończyły studia
magisterskie jednolite, szybciej znajdowały zatrudnienie
związane z ich kierunkiem wykształcenia, a także otrzymywali wyższe pensje niż osoby, które zdobyły tytuł magistra
na studiach magisterskich uzupełniających (Piróg 2013).
W dalszej kolejności respondenci udzielili odpowiedzi
na temat rodzaju najchętniej wybieranej firmy na rynku
pracy. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresie 3.

Zgodnie z wynikami raportu z badań studentów
i analizy kierunków kształcenia z 2010 roku, własna
działalność gospodarcza cieszy się największą popularnością wśród mężczyzn studiujących kierunki związane
ze świadczeniem usług dla ludności, budownictwem,
a także wśród kierunków artystycznych i ekologicznych
(Jelonek 2011).
Odpowiedź na nurtujące pytanie „Czy w trakcie studiów podejmował/a Pan/Pani pracę?” ujęto graficznie
na wykresie 4.
Wykres 4. Podejmowana praca przez osoby uczące się –
procentowy udział ankietowanych [%]

24%

Wykres 3. Rodzaje najchętniej wybieranych firm na rynku
pracy – procentowy udział ankietowanych [%]
Własna ﬁrma
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samorządowa

14

Firma państwowa

14

Tak, pracowałem

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Za najlepszą opcję znalezienia pracy po studiach,
ankietowani uznali samozatrudnienie we własnej firmie
(wykres 3). Z kolei dla prawie 13% osób obojętnym wydawał się rodzaj wykonywanej pracy, natomiast zatrudnienie w administracji państwowej lub samorządowej było
porównywalne z zatrudnieniem przez firmę państwową
(14%). Najmniej odpowiadających było zainteresowanych
pracą w firmie rodzinnej lub w gospodarstwie rolnym (odpowiednio 6% i 2%).
Cały czas wzrasta zainteresowanie własnym biznesem
jako alternatywą dla klasycznego zatrudnienia. Spowodowane jest to niechęcią pracodawców do zatrudniania
osób o niskim doświadczeniu zawodowym i niewielkim
poziomie wiedzy praktycznej.

Zdecydowana większość ankietowanych, bo ponad
trzy czwarte osób, podejmowała pracę podczas studiów
(wykres 4). Na tej podstawie można stwierdzić, że we
współczesnym świecie jednoczesna praca i nauka jest
czymś naturalnym i stosunkowo łatwym do pogodzenia.
Ponadto jakość kształcenia polskich uczelni w zakresie
praktycznym ocenia się nisko (Jeruszka 2011).
Studenci starają się uzyskać zatrudnienie lub praktykę
w instytucjach związanych z ich kierunkiem kształcenia,
ponieważ umożliwi im to zdobycie wiedzy praktycznej,
która znacząco zwiększy prawdopodobieństwo zatrudnienia w przyszłości. Nie bez znaczenia pozostaje także
przymus ekonomiczny.
Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługują studenci studiów niestacjonarnych. Zdobywają oni mniejszą
wiedzę niż na studiach dziennych, jednak braki te rekompensuje większe doświadczenie praktyczne. Niestety we
współczesnym świecie, coraz częściej względy materialne
przewyższają korzyści płynące z podjęcia przez studentów
pracy zgodnej ze studiowanym kierunkiem (Orczykowska
2006).
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Na wykresie 5 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych na temat czynników wpływających na otrzymanie
pracy.
Wykres 5. Czynniki decydujące o otrzymaniu pracy – procentowy udział ankietowanych [%]
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Biorąc pod uwagę czynniki decydujące o zdobyciu
pracy, największą popularnością wśród ankietowanych
cieszyły się znajomości i układy (27%), podczas gdy kierunek studiów i specjalizacja wpływają na przyszłość zawodową jedynie według 22% ankietowanych, natomiast sam
poziom wykształcenia uznawany był za stosunkowo mało
istotny (tylko dla 10% ankietowanych) (wykres 5).
Podobną do rodzaju wykształcenia liczbę głosów
uzyskano przy odpowiedzi „doświadczenie zawodowe”
(20%). Wśród istotnych czynników, ankietowani zwrócili
także uwagę na znajomość języka obcego (15%).
Następnie ankietowani udzielili odpowiedzi dotyczących najskuteczniejszego ich zdaniem sposobu na znalezienie pracy. Uzyskane wyniki zaprezentowano na wykresie 6.
Wykres 6. Najskuteczniejszy sposób znalezienia pracy według
ankietowanych [%]

Ponad połowa ankietowanych (52%) wskazała wykorzystywanie znajomości jako najskuteczniejszą metodę
otrzymania pracy (wykres 6). Prawie jedna trzecia (30%)
wykorzystuje do szukania pracy narzędzie, jakim jest Internet. Ciekawym wydaje się fakt, że tylko niecałe 10%
ankietowanych opowiedziało się za takimi sposobami, jak
korzystanie z usług prywatnych biur i agencji pośrednictwa
pracy, telefonowania do firm lub składania w nich wizyt,
a także korzystania z ofert urzędów pracy. Oznacza to, że
żyjemy w okresie dominacji, gdzie jak się okazuje, najskuteczniejszym sposobem na otrzymania pracy są znajomości
oraz nepotyzm, który – w przypadku pracy w instytucjach
publicznych i spółkach Skarbu Państwa – jest sprzeczny
z prawem.
Warto w tym miejscu zauważyć, że Internet może być
wykorzystywany nie tylko jako narzędzie do poszukiwania zatrudnienia, ale także jako narzędzie służące edukacji. Podniesienie znaczenia e-learningu w polskim szkolnictwie wyższym
będzie ułatwieniem w procesie zdobywania wykształcenia
nie tylko przez Polaków. Pozwoli ono także na pozyskanie
studentów spoza terytorium kraju, co poprawi wizerunek
i sytuację finansową uniwersytetów (Wodecki 2010).
Na wykresie 7 przedstawiono przyczyny powodujące
trudności w znalezieniu pracy, o które zapytani zostali respondenci w dalszej części ankiety.
Wykres 7. Przyczyny powodujące trudności w znalezieniu
pracy – procentowy udział ankietowanych [%]
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Zdaniem ankietowanych, złe warunki zatrudnienia
oraz zbyt niskie zarobki stanowią największą przeszkodę
w podjęciu pracy. Aż 15% osób w badanej grupie wiekowej
żywi przekonanie, że największym problemem są zbyt duże
oczekiwania w stosunku do pracy i płacy (15%) lub/i nie posiada odpowiednich kwalifikacji (12%). Na uwagę zasługuje
fakt, że 8% ankietowanych za niepowodzenie w znalezieniu

Rafał Sadłowski, Szymon Malik – Szkolnictwo wyższe a rynek...

pracy obwinia niewłaściwą politykę rządu, która nie skupia się na tworzeniu nowych miejsc pracy, czy też zmianie
wartości płacy.
Na koniec respondenci podzielili się swoją opinią na
temat oczekiwań pracodawcy względem pracownika. Ich
odpowiedzi zaprezentowano na wykresie 8.
Wykres 8. Oczekiwania pracodawcy względem pracownika –
procentowy udział ankietowanych [%]
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Spora część ankietowanych, bo aż 35% osób uważa,
że pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej zwracają
uwagę przede wszystkim na doświadczenie i wiedzę praktyczną. Podobna liczba osób (21%) wskazała zaangażowanie pracownika jako czynnik pożądany przez pracodawców,
natomiast 14% ankietowanych jako cechę istotną w poszukiwaniu pracy wymieniło odpowiednie wykształcenie.
Oznacza to, że wśród osób studiujących i absolwentów
wciąż panuje przekonanie o konieczności zdobywania kolejnych umiejętności na drodze edukacji, jeśli chcą oni uzyskać
wyższą pensję, awans lub lepszy zawód. Jednak klasyczna
edukacja coraz bardziej ustępuje zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego, co potwierdzają wyniki
ankiety. Dyspozycyjność i komunikatywność uzyskały po
11% odpowiedzi. Zaledwie 5% osób dostrzegło przydatność
pewności siebie. Ponadto 3% respondentów wskazało inne
oczekiwania pracodawcy względem osoby zatrudnianej.

Propozycje poprawy obecnej sytuacji
w szkolnictwie wyższym w kontekście
wymagań stawianych przez rynek pracy
Większość młodych osób w przedziale wiekowym 1826 lat ma negatywny stosunek do obecnej sytuacji na rynku

pracy, uznając własną działalność gospodarczą za najlepszy
sposób podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów. Wiele osób dostrzega konieczność doskonalenia umiejętności
praktycznych, zdobywania doświadczenia jeszcze przed
ukończeniem studiów, jako czynnika warunkującego podjęcie w przyszłości dobrze płatnej, zgodnej z wykształceniem
pracy. Z tego względu, polskie uczelnie powinny położyć
większy nacisk na praktyczny aspekt zajęć, co mogłoby dać
wymierne efekty w postaci zmniejszenia liczby osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, zwiększenia efektywności pracowników, a w konsekwencji poprawy opinii
na temat polskiego szkolnictwa wyższego. Aby polepszyć
sytuację w tej sferze, należałoby wprowadzić jako standard
na uniwersytetach, aktywnie działające doradztwo zawodowe, zatrudniać nie tylko pracowników naukowych, ale także
praktyków, w końcu rozwijać potencjał biur karier funkcjonujących na uczelniach. Zwłaszcza realizacja ostatniego
punktu połączona z aktywną współpracą z organizacjami
pozarządowymi, administracją państwową oraz sektorem
prywatnym, przyniosłaby wymierne korzyści w zakresie
walki z bezrobociem wśród absolwentów studiów wyższych. Pozytywny wpływ mogłoby mieć również: łączenie
się mniejszych placówek w większe, mocne kadrowo organizmy oraz prowadzenie aktywnej współpracy uczelni
z różnego rodzaju instytucjami od instytucji publicznych,
poprzez stowarzyszenia i fundacje, aż po przedsiębiorstwa
państwowe i prywatne. Działania te pozwoliłyby na podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenia jego aspektów praktycznych, co w końcu zaowocowałoby spadkiem
bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
a uczelniami będzie dodatkowym czynnikiem zachęcającym
inwestorów zagranicznych do lokowania swojego kapitału
na terenie kraju. Poziom współpracy oraz jakość szkolnictwa wyższego są bowiem jedną z głównych determinant
przy wyborze miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (Gorzelak, Jałowiecki 2000).
Wymierne korzyści mogłoby przynieść także konsultowanie planów studiów z absolwentami uczelni. Niestety
obecnie taka forma wpływu na programy praktycznie nie istnieje (Piróg 2011). Inni autorzy wśród proponowanych rozwiązań, które mogłyby polepszyć kondycję polskiego szkolnictwa wyższego, wymieniają między innymi wprowadzenie
odpłatności za studia z uwzględnieniem systemu kredytowego i stypendialnego, zwiększenie autonomii uniwersytetów
w zakresie proponowania kierunków i ich programów, rozbudowę doradztwa zawodowego na wszystkie szczeble edukacji, poszerzenie grona nauczycieli akademickich o praktyków,
prowadzenie badań losów absolwentów oraz monitorowanie sytuacji na rynku pracy (Ludwikowska 2013).
63

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016

Zwracana jest także uwaga na postępującą globalizację
szkolnictwa wyższego, w związku z czym zasadne wydaje
się uruchomienie większej ilości studiów oraz wydawanie
znacznej części publikacji w języku angielskim, a nie polskim. Dotyczy to nie tylko nauk ścisłych, ale także humanistycznych i społecznych. Dzięki temu polskie uniwersytety stałyby się bardziej otwarte, a wymiana doświadczeń
pomiędzy różnymi jednostkami z Polski i z innych krajów,
byłaby łatwiejsza. Jakość kształcenia uległaby poprawie
(Jajszczyk 2009).

Podsumowanie
Niezależnie od podjętych środków zaradczych, bez
wątpienia można uznać, że dalsze trwanie w obecnych rozwiązaniach systemowych przyniesie więcej szkody niż pożytku. Straty te przejawiać się będą nie tylko rosnącym bezrobociem wśród studentów, ale także spadkiem znaczenia
polskich uczelni i polskiej myśli technicznej oraz naukowej,
a co za tym idzie znacząco zmniejszoną konkurencyjnością
i innowacyjnością gospodarki. Wszystkie wymienione czynniki przyniosą negatywne skutki całemu społeczeństwu.
Z drugiej strony nie można zdegradować szkół wyższych do
poziomu jedynie „dostawcy” pracowników na rynek. W ich
modernizacji, poza dostosowywaniem kształcenia do potrzeb rynku pracy, trzeba uwzględnić funkcję kształtowania
potencjału modernizacyjnego społeczeństwa oraz funkcję
stratyfikacyjną (Buchner-Jeziorska 2011).
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Izabella Nabiałczyk – Oblicza wolontariatu

Oblicza
wolontariatu
The visages
of voluntary service

Wolontariat staje się coraz bardziej popularny. W obecnych
czasach pracodawcy od potencjalnego pracownika wymagają prócz
kompetencji zawodowych oraz merytorycznego przygotowania
także doświadczenia i praktyki, którą można zdobyć właśnie dzięki
zaangażowaniu w wolontariat. Jest to także dobra droga do nawiązywania kontaktów, poznawania wartościowych ludzi oraz ciekawy
sposób na życie. Jednak przez niektórych wolontariusze uznawani
są jednak za osoby łatwowierne i naiwne, które dają się wykorzystywać. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie próby ukazania
różnych form i twarzy wolontariatu, a także zwrócenie uwagi na
korzyści z niego płynące oraz zachęta dla szerokiej rzeszy ludzi, do
angażowania się w tę formę aktywności.

Voluntary service becomes more and more popular. Nowadays the employers are demanding from potential employees not
only professional skills and background but also experience and
practices that can be obtained through engagement in voluntary
service. This is also a good way to interact with people and to meet
valuable persons. The voluntary service can also be an interesting
way of live. This article is an attempt to show various forms and visages of the voluntary service and to draw attention to its benefits.

Słowa kluczowe: wolontariat, wolontariusz, wolontariat pracowniczy.

Keywords: voluntary service, volunteer, workers voluntary.

Wstęp
Pojęcie „wolontariat” jest trudne do jednolitego zdefiniowania, dlatego w literaturze spotykamy różne znaczenia tego terminu. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego
i oznacza dobrowolność, dobrą wolę. Założenia wolontariatu mają swoje źródła w klasycznych ideach filantropii wywodzących się ze starożytnej Grecji i Rzymu oraz w chrześcijańskiej idei dobroczynności, polegającej na świadczeniach na rzecz chorych, potrzebujących i biednych. Jezus,
który obiecał swoją stałą obecność w sakramentalnych
postaciach chleba i wina, utożsamił się z najuboższymi:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Pismo Święte 1990: 1153).
Ojciec Święty Jan Paweł II wskazywał na potrzebę „nowej
wyobraźni miłosierdzia”, „której przejawem będzie nie tyle
i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim
dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak
aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.
Jest to jedna z najbardziej szlachetnych postaw człowieka,
a zarazem wzniosłe i bezcenne dzieło jego ducha (List pasterski biskupów polskich…. 2016).
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Międzynarodowy Czerwony Krzyż uznaje, że wolontariusz jest osobą, która „czyni więcej, niż to wynika z jej
płatnego zajęcia i normalnych obowiązków i nie oczekuje
na zarobek lub nagrodę, przyczynia się w różny sposób do
przynoszenia korzyści dla środowisk, osiągając równocześnie
zadowolenie ze swej działalności” (Lewandowski 2001: 86).
Wolontariat pojmowano także jako pracę bez wynagrodzenia w celu praktycznego nauczenia się zawodu, aczkolwiek tutaj korzyści były obopólne.
Zainteresowanie Autorki tematyką wolontariatu wynika z aktualności tego zagadnienia, z osobistych doświadczeń Autorki oraz z realiów współczesnego rynku pracy.
Obecnie pracodawcy od potencjalnego pracownika wymagają oprócz kompetencji zawodowych, merytorycznego
przygotowania oraz doświadczenia i praktyki. Najlepszą
drogą na ich zdobycie może być właśnie zaangażowanie się
w wolontariat. Zaangażowanie w nieodpłatną pracę może
stać się także drogą do jej otrzymania. Jest to też doskonała możliwość nawiązywania kontaktów, poznawania wartościowych ludzi oraz ciekawy sposób na życie.
Zagadnienie to ma także druga stronę. Coraz częściej
na pracownikach wymusza się w ramach stosunku pracy
świadczenia wolontariackie. Niektórzy dostają propozycje
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nie do odrzucenia. Organizacje pozarządowe ubiegające
się o środki na realizację zadań finansowanych ze środków
publicznych, tam gdzie wymagany jest wkład własny, bardzo często wykazują pracę wolontariuszy. Z czasem, gdy
wymagany jest coraz większy wkład własny realizatora
zadania dochodzi do tego, że większość czynności w projekcie powinni wykonywać wolontariusze. Podstawowym
problemem wielu kierowników projektu jest znalezienie
odpowiedniej ilości „bezpłatnej siły roboczej”.

Podstawy prawne polskiego wolontariatu
Sformalizowanie wolontariatu jest w polskim prawie
zjawiskiem stosunkowo nowym. Przed dniem wejścia w życie w 2003 roku Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, był on przedmiotem poszukiwań opartych o odpowiednie interpretacje definicji stosunku pracy, w których akcentowano element nieodpłatności oraz
szczególnego celu wolontariatu (Rycak, Wratny 2011).
Ustawową definicję tego pojęcia znajdziemy w artykule
2: „Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na
rzecz uprawnionych organizacji i instytucji” (Ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie; tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. 1118).
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz:
organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku
publicznego; organów administracji publicznej; jednostek
organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy; podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.
Wolontariat nie może być świadczony na rzecz w/w podmiotów w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (artykuł 42.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
W myśl tego przepisu, nieodpłatna działalność na rzecz
osoby fizycznej, np. chorej sąsiadki, której bezinteresownie
pomagamy w robieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy
posprzątaniu mieszkania, nie jest wolontariatem.
Wobec rozwoju Organizacji Pozarządowych (NGO)
i wzrostu ich znaczenia oraz wobec faktu, że większość NGO
funkcjonuje w oparciu o nieodpłatną pracę swoich członków, szczególnie ważne jest unormowanie stanowiące, że
członek NGO może również wykonywać świadczenia jako
wolontariusz, na rzecz organizacji, której jest członkiem.
Niestety często fakt, że organizacja nie posiada etatowych
pracowników sprawia, że jej funkcjonowanie staje się coraz
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trudniejsze bo jej członkowie, a zwłaszcza zarząd musząc
wygospodarować czas na zarabianie środków utrzymania
i na wolontariat, z czasem mają go coraz mniej właśnie na
angażowanie się w pracę na rzecz swojej organizacji.
Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych
przepisów (artykuł 43 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Podstawą współpracy między wolontariuszem a organizacją pozarządową jest porozumienie, w którym powinny
znaleźć się unormowania dotyczące ilości godzin pracy wolontariusza, zakres czynności, do których jest zobowiązany,
czas na jaki podpisuje się umowę. Jest to dokument bardzo
podobny do umowy o pracę. Wolontariusz powinien dopilnować, by podmiot korzystający z jego zaangażowania
dostarczył mu takie porozumienie tym bardziej, że na korzystającym ciąży obowiązek ubezpieczenia wolontariusza.
W razie wypadku, do którego dojdzie w czasie wykonywania czynności wolontariackich, warto posiadać dokument
poświadczający istnienie tego stosunku prawnego.
Wolontariuszowi przysługuje również prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych i diet. Określa ono zakres,
sposób wykonywania świadczeń oraz czas, na jaki zostało
zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie
o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni,
porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie.
W przypadku porozumień zawartych na okres krótszy niż
30 dni, mogą one mieć formę ustną. Jeżeli porozumienie
dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania
przez niego świadczeń na terytorium innego państwa na
podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach
danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej. Oprócz tego każdy wolontariusz musi być objęty
ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Natomiast
korzystający nie zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenia
zdrowotnego.
Po zakończeniu pracy, wolontariusz nie musi otrzymywać żadnych dokumentów potwierdzających jego działalność, ale może, a nawet powinien domagać się wydania
pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń wolontariackich, gdyż jest to dokument potwierdzający zarówno
jego zaangażowanie, jak i zdobyte doświadczenie. Odrębnie
unormowano rozwiązanie stosunku pracy, gdzie na pracodawcy ciąży prawny obowiązek wystawienia byłemu pracownikowi, świadectwa pracy.

Izabella Nabiałczyk – Oblicza wolontariatu

Wolontariusze
Za A. Kanios możemy wyróżnić kilka grup wolontariuszy. Jeżeli za kryterium podziału przyjmiemy motywację jaką kierują się osoby decydujące się na podjęcie tej
działalności, możemy wskazać wolontariuszy zainteresowanych problemem (np. problemem ochrony środowiska
naturalnego, problemami dzieci z rodzin patologicznych),
zainteresowanych zawodowo (wolontariusze zajmują się
wolontariatem ze względu na chęć poznania przyszłego
zawodu: studenci medycyny, prawa, pielęgniarstwa czy
pedagogiki. Jest to także forma sprawdzenia jak naprawdę
wygląda praca w określonym zawodzie i czy rzeczywiście
do niej się nadajemy). Możemy też wyróżnić grupę ofiarodawców-darczyńców, którzy kierują się troską o innych,
a nie własnymi korzyściami. Do tej grupy można zaliczyć
wolontariuszy zainteresowanych klientem oraz hobbystów. Ci wolontariusze podejmują się ochotniczej pracy
dla własnej przyjemności, znajdując w niej dopełnienie
codziennego życia. W tej grupie mogą być osoby, które
chcą zmienić swoje życie np. pod wpływem jakiegoś doświadczenia życiowego albo uważają, że spłacają dług wobec bliźnich, społeczeństwa (Kanios 2010).
Można także wskazać różne typy wolontariuszy, wyróżniane na podstawie stopnia zaangażowania w pracę
społeczną: okazjonaliści, średniodystansowcy i działacze
permanentni. Tego podziału dokonano na podstawie czasu, jaki wolontariusz poświęca na pracę. Najczęściej, gdy
wolontariat jest autentyczny i zgodny z zainteresowaniami
danej osoby, z okazjonalisty szybko można stać się działaczem permanentnym.
Praca wolontariusza może przybierać różną formę.
Szacuje się, że w Polsce zarejestrowanych jest 40 tysięcy
Organizacji Pozarządowych i działa w nich około 2 miliony
wolontariuszy. Przeważają wśród nich kobiety. Tylko 8%
ogólnej liczby wolontariuszy stanowią mężczyźni. Głównie
są to emeryci i renciści (13,5 %), studenci (9,6%) oraz osoby
bezrobotne (7,4%). W większości są to osoby posiadające
wyższe wykształcenie, zamieszkujące w miastach. Wolontariusze najchętniej angażują się w bezpośrednie działania na
rzecz osób potrzebujących (PCK, Caritas, PAH, praca w hospicjach, szpitalach, domach pomocy społecznej), uczestniczą w zbieraniu funduszy i datków rzeczowych (Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bank Żywności, PCK), zajmują się organizowaniem imprez, spotkań, kampanii lub
poświęcają swój czas wolny na pracę zarządów, rad, komitetów. Rzadziej wykonują prace wymagające specjalistycznej
wiedzy np. poradnictwo, doradztwo, ekspertyzy (np. Kliniki
Prawa, bezpłatna pomoc prawna), ratownictwo (Lekarze

bez Granic). Wolontariusze chętnie angażują się w akcje ratownicze i humanitarne (Kanios 2010). Zatem statystyczny
wolontariusz jest kobietą posiadającą wyższe wykształcenie,
emerytką, rencistką lub studentką zamieszkującą w mieście.
„Wolontariat w Polsce nie jest działaniem popularnym
w porównaniu z krajami dojrzałej demokracji. Być może
zbyt często kojarzył się z wszechobecnymi w PRL-u czynami
społecznymi, które jak wiemy z przekazów starszego pokolenia oraz z literatury, z dobrowolnością niewiele miały
wspólnego. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej
i tąpnięciu na rynku pracy związanego z migracjami, poziom
wolontariatu według badań Klon/Jawor oscylował wokół
15%. Według badań GUS za 2010 rok zaangażowanie w wolontariat w organizacjach, grupach lub instytucjach deklarowało tylko 1% badanych. (http://kalor.vot.pl/2016/07/09/
obowiazkowy-wolontariat-szansa-nieporozumienie/ 2016).
Fenomenem polskiego wolontariatu jest działalność
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wpisanej do KRS
w 2004 roku. Ma ona swoich gorących zwolenników oraz
zagorzałych oponentów. Celem tej Fundacji jest „działalność
w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia
chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną „Finałem WOŚP”. W pierwszą niedzielę stycznia
na ulice wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków,
by wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację, medyczny cel. Do tej pory zbierano
fundusze między innymi dla: kardiochirurgii dziecięcej, ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, życia
niemowląt i dzieci młodszych, dzieci z chorobami nerek oraz
dla dzieci z wadami wrodzonymi. Zbierano także fundusze
dla seniorów. Dużo emocji budzi wynagrodzenie pobierane
przez Zarząd Fundacji oraz fakt, że zakup sprzętu medycznego dokonywany jest pod koniec roku tuż przed kolejnym
finałem WOŚP, a przez ten czas pieniądze są lokowane na
kontach fundacji. Bywa, że zakup sprzętu jest niedostosowany do realiów konkretnej placówki (nie ma przeszkolonego personelu obsługującego te urządzenia lub funduszy
na materiały eksploatacyjne niezbędne do ich działania).
Zasadniczo uważa się, że WOŚP wyręcza Państwo w dbaniu
o zapewnienie opieki zdrowotnej swoich obywateli. Jednak
bezspornym faktem jest że: od 2004 funkcjonuje Centrum
Wolontariatu – Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Szadowo-Młyn, gdzie prowadzone są szkolenia
z pierwszej pomocy. W styczniowy Finał WOŚP angażuje się
ponad 1 700 sztabów, kwestuje 120 tysięcy wolontariuszy,
nie tylko w Polsce, ale na całym świecie (http://www.wosp.
org.pl, 2015).
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Cele wolontariatu
Mówiąc o wolontariacie, należy zastanowić się nad
jego celami. Nie budzi oczywiście wątpliwości cel formalnie
wyeksponowany, czyli wsparcie podmiotów realizujących
ważne zadania społeczne. Jednak praktyka wskazuje, że jest
on traktowany, zwłaszcza przez ludzi młodych, jako źródło
doświadczeń życiowych i zawodowych, związanych z wykonywaniem odpowiedzialnej pracy. W obecnych czasach,
gdy do znalezienia pracy nie wystarczy już tylko wykształcenie, ale również niezbędna jest praktyka, wolontariat
jest tą możliwością, która wzmacnia szanse na znalezienie
odpowiedniego zatrudnienia oraz możliwości rozwijania
swoich zainteresowań i zdobycia doświadczenia. Podczas
pracy wolontariusz nabywa często umiejętności, które stają się bardzo przydatne w późniejszej karierze zawodowej,
np. ceniona jest praca wolontariusza w szpitalu, hospicjum,
wśród adeptów zawodów medycznych. Czasami nawet są
czynnikiem decydującym o przyjęciu do pracy przy ubieganiu się o konkretne zatrudnienie. Pomoc wolontariacka jest
popularnym sposobem odbycia praktyk studenckich oraz
staży zawodowych. Coraz częściej poszukujący pracowników biorą pod uwagę ewentualne doświadczenie w pracy
na rzecz np. NGO-sów. Praca taka wiąże się bowiem z kreatywnością, odpowiedzialnością, umiejętnością samodzielnego myślenia i pracy w grupie.
Drugą stroną medalu jest ryzyko, że pracodawca znający „przeszłość wolontariacką” swojego pracownika, będzie
w przyszłości próbować go wykorzystać. Należy podkreślić
fakt, że jakakolwiek praca na rzecz swojego pracodawcy,
wybiegająca poza zakres obowiązków, nie może być traktowana jako wolontariat.
Ciekawy, ale i kontrowersyjny pogląd na pobudki kierujące osobami, które niosą pomoc innym, przedstawiono
w 1997 roku. Zdaniem autorów Psychologii społecznej –
serce i umysł, jednym z psychologicznych aspektów działalności ludzkiej jest to, że bardzo często człowiek podejmuje
działania i się w nie angażuje, gdy widzi, że wszystko co
czyni przyniesie mu określone korzyści oraz być może uznane w społeczeństwie. Według autorów „osoba pomagająca
ponosi koszty, ale otrzymuje w zamian nagrodę. Koszty to
wysiłek, praca, czas, a nagroda to aprobata, wdzięczność,
szacunek, uznanie, satysfakcja, itp. Osoba pomaga dopóty, dopóki nagroda przewyższa koszty” (Aronson, Wilson,
Akert 1997).
W ekonomicznym ujęciu wolontariat można przedstawić jako dobro konsumpcyjne. Wolontariusze czerpią korzyści ze swojej działalności. Wolontariat może być także inwestycją. Wolontariusze, w związku ze swoja działalnością
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ponoszą koszty, które w przyszłości mogą przynieść korzyści
np. we wzmocnieniu pozycji na rynku pracy (Butller 2011).
Wolontariat wytycza drogę postępowania ludziom,
dostarcza pozytywnych wzorców zachowań, uczy wartościowych, prospołecznych form i metod spędzania wolnego czasu. Działalność wolontariacka kształci podstawowe
cechy altruisty i jest sensem życia człowieka pracującego
prospołecznie.
W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja rozpętana przez
minister Annę Zalewską nad celowością wprowadzenia
„przymusowego wolontariatu” dla uczniów. Pani minister
jest przerażona biernością młodzieży oraz ciągle spadającą
liczba wolontariuszy. Według pomysłodawczyni taka forma
aktywności młodzieży ma ich uczyć pożądanych postaw. Podzielam zdanie autora felietonu Karola Krzyczkowskiego, że
w tej dyskusji nie powinno się mówić o wolontariacie, ale
o działaniach młodych ludzi na rzecz swoich społeczności
(http://kalor.vot.pl/2016/07/09/obowiazkowy-wolontariat-szansa-nieporozumienie/ 2016).
Oryginalną formę przybrał wolontariat w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Szacowana liczba wszystkich wolontariuszy (krajowych i zagranicznych) pomagających przy ŚDM to 20 tysięcy. Wolontariat znamy jako
bezpłatną i dobrowolną pracę. W przypadku Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie, wolontariusze nie dość, że nie
otrzymywali żadnego wynagrodzenia to musieli oficjalnie,
za przywilej zastania wolontariuszem, zapłacić. Pakiet wolontariusza kosztował od 50 do 300 zł i obejmował: wyżywienie, nocleg, transport, plecak pielgrzyma oraz ubezpieczenie. Taki sam wariant dla pielgrzymów kosztował od 150
zł do 760 zł. Wolontariusze zostali oddelegowani do pracy
przy punktach informacyjnych m.in. na lotnisku, dworcu.
Pracowali na trzy zmiany po sześć godzin. Oprócz tego
pełnili rolę służby porządkowej i brali udział w organizacji
różnych wydarzeń (http://www.gazetakrakowska.pl/swiatowe-dni-mlodziezy-2016/a/na-sdm-wciaz-brakuje-wolontariuszy,9904251/ 2016).

Podsumowanie
Na zakończenie artykułu, mając nadzieję, że właśnie
takie oblicze przyjmie polski wolontariat, Autorka pragnie
przytoczyć słowa Papieża Jana Pawła II: „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych?
Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla
każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym
coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego
dokonał” (Wojtyła – Jan Paweł II 2001).

Izabella Nabiałczyk – Oblicza wolontariatu
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Niestandardowe formy zatrudnienia:
wyzwania dla pracowników i pracodawców
na przykładzie sektora sprzedaży bezpośredniej
Untypical forms of employment:
challenges for employees and employers
illustrated by the example of direct selling sector

Upowszechnienie się niestandardowych form zatrudnienia,
stanowi jedną z charakterystycznych cech polskiego i światowego rynku pracy w dobie nowego kapitalizmu. Oprócz możliwości
łatwiejszego dostosowywania się do zmieniających się warunków
ekonomicznych, dostarczają także różnego rodzaju wyzwań, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Celem artykułu jest
identyfikacja tych wyzwań i wskazanie możliwych sposobów radzenia sobie z nimi. Jako ilustracja posłuży przykład sektora sprzedaży
bezpośredniej, łączący w sobie wiele cech charakterystycznych dla
różnych niestandardowych form zatrudnienia.

The growing popularity of untypical forms of employment is
one of the distinguishing features of the Polish as well as the global
labour market of the new capitalism. Flexible employment can be
seen as the strategy of adjustment to changing economic conditions but at the same time they result are new challenges for both
the employees and employers. The aim of this article is to identify those challenges and point at various possible ways of tackling
them. They will be illustrated by the example of direct selling sector, as is puts together all the main features of different forms of
untypical employment.

Słowa kluczowe: sprzedaż bezpośrednia, marketing wielopoziomowy, elastyczne formy zatrudnienia, telepraca.

Keywords: direct selling sector, multi-level marketing, flexible
forms of employment, teleworking.

Wstęp
Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i w Europie
Jedną z dominujących tendencji na światowym rynku pracy jest wzrastająca elastyczność zatrudnienia, a wraz
z nią – upowszechnianie się jego niestandardowych form.
Pęd ku elastyczności uchodzi za zjawisko charakterystyczne dla „nowego kapitalizmu” – czasów kryzysu finansowego, braku stabilności i pewności zatrudnienia, a z drugiej
strony oczekiwania natychmiastowych zysków i możliwości
dostosowywania do zmieniających się warunków ekonomicznych (Sennett 2010). Przyczyny, dla których elastyczność zyskuje tak duże znaczenie, mają charakter globalny
i wynikają z procesów zachodzących na wielką skalę. Mowa
między innymi o: (1) upowszechnianiu się nowych technologii informatycznych umożliwiających świadczenie pracy
na nowych warunkach, na przykład zdalnie; (2) globalizacji
i coraz większej otwartości międzynarodowego rynku pracy, a co za tym idzie – postępującej mobilności społecznej;
(3) wzroście konkurencji wymuszającej na firmach poszuki70

wanie nowych, bardziej elastycznych, rozwiązań; wreszcie
(4) „intelektualizacji” pracy wynikającej z wyższego poziomu wykształcenia pracowników oraz ich wzrastającej potrzeby samodzielności w pracy (Jeleniewska i inni 2008).
Istotę elastycznych (niestandardowych, nietypowych) form
zatrudnienia najłatwiej opisać przeciwstawiając je formom
uważanym za tradycyjne, typowe pod względem kilku wymiarów. Należą do nich: (1) forma zatrudnienia (umowa o pracę);
(2) rodzaj umowy (umowa na czas nieokreślony); (3) wymiar
czasu pracy (praca na pełny etat); (4) miejsce zatrudnienia
(siedziba pracodawcy); (5) regularność zatrudnienia (praca
w określonych godzinach) oraz (6) długość okresu zatrudnienia (długoletnie zatrudnienie o charakterze ciągłym) (Bąk
2009). Formy różniące się od standardowych, pod względem
przynajmniej jednej z wymienionych cech, można uznać za
nietypowe. O ile typowe formy zatrudnienia zawsze oznaczają, że osoba świadcząca pracę jest związana z zatrudniającym
stosunkiem pracy, o tyle niestandardowe formy zatrudnienia nie muszą mieć charakteru pracowniczego (na przykład
w przypadku samozatrudnienia lub umów cywilnoprawnych).
Pełną klasyfikację form zatrudnienia obrazuje rysunek 1.
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Rysunek 1. Klasyfikacja form zatrudnienia
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W Polsce, w porównaniu do innych
krajów Unii Eurozysk
Sprzedawca kupuje
Cena katalogowa
sprzedawcy
produkt od ﬁrmy
pejskiej, elastyczne formy zatrudnienia
wykorzystywane
są
dość często. Szczególnie popularne okazują się umowy na
czas określony – jak wskazują dane z wykresu 1, osoby zaCena zakupu
trudnione na mocy umów terminowych stanowią 27%
ogóFirma
osiąga zysk
łu zatrudnionych, co daje Polsce pierwsze miejsce wśród
wszystkich krajów UE.
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Znacznie rzadziej stosuje się formy elastyczne pod
względem wymiaru czasu pracy. Z danych zawartych na wykresie 2 wynika, że na tym polu dominuje Holandia, gdzie
odsetek osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin
wśród ogółu zatrudnionych wynosi 77% dla kobiet i 26% dla
mężczyzn. W Szwajcarii i Niemczech analogiczne odsetki wy-

Za znamienny można uznać fakt, że w każdym badanym
kraju praca w niepełnym wymiarze godzin jest charakterystyczna dla zatrudnienia kobiet. Stosowanie elastycznych
form zatrudnienia, w stosunku do tej grupy, bywa uważane
za sprzyjające jej aktywizacji na rynku pracy (Skórska 2008).
Dotyczy to zwłaszcza młodych matek, w szczególnym stopniu borykających się z problemem zachowania równowagi
między życiem rodzinnym a zawodowym.
Przedsiębiorstwa stosują różne typy strategii zwiększających elastyczność zatrudnienia (Atkinson 1984). Elastyczność ilościowa – oznacza uzależnienie liczby zatrudnionej
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w organizacji osób od natężenia obowiązków. W obliczu
spiętrzenia prac, przedsiębiorstwo zatrudnia dodatkowe
osoby, zwykle na mocy umów cywilnoprawnych lub czasowych, by odciążały regularnych pracowników (tzw. „trzon
zatrudnienia”). Elastyczność funkcjonalna – polega z kolei na przystosowywaniu pracowników firmy do częstych
zmian zakresu obowiązków czy charakteru pracy. W warunkach nowego kapitalizmu tendencje na rynku dynamicznie
się zmieniają, a wraz z nimi cele przedsiębiorstw i zadania stojące przed ich pracownikami (Sennett 2010). Jeśli
w firmie stosowana jest elastyczność płacowa – oznacza
to, że dochody pracowników (lub ich część) uzależnione są
od ilości wykonanych zadań lub czasu pracy. Mamy wówczas do czynienia z płacą zmienną, charakterystyczną dla
systemów prowizyjnych, akordowych lub pracy na godziny
(Robbins, Judge 2012). Elastyczność może mieć również
charakter czasowy – wówczas pracownicy zatrudniani są
na czas określony. Niejednokrotnie firmy stosują więcej niż
jedną zasadę elastyczności (na przykład elastyczność ilościową i elastyczność czasową). Przyjęcie niektórych strategii zwiększających elastyczność może wpłynąć na specyficzną strukturę organizacji (podział na „trzon zatrudnienia”
i pracowników dodatkowych).
W świetle koncepcji czterech zasad elastyczności Atkinsona, za doskonały przykład przedsiębiorstw elastycznych
można uznać firmy zajmujące się sprzedażą bezpośrednią.
Sprzedaż bezpośrednia oznacza oferowanie produktów lub
usług potencjalnym klientom z pominięciem pośredników
handlowych (na przykład sklepów), za to z wykorzystaniem
własnej sieci sprzedawców (Kotler 2005). Szczegółowe cechy tego modelu biznesowego oraz jego główne warianty
zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. Tytułem
wstępu, warto jednak zaznaczyć, że zarówno specyfika
pracy sprzedawcy, jak i struktura przedsiębiorstw, mają
charakter niestandardowy. Celem niniejszego artykułu jest
identyfikacja wyzwań związanych z elastycznymi formami
zatrudnienia – zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców – oraz możliwych sposobów radzenia sobie z nimi.
Ponieważ sektor sprzedaży bezpośredniej skupia w sobie
wiele różnych cech i problemów charakterystycznych dla
niestandardowych form zatrudnienia, posłuży jako przykład
dla omawianych zagadnień.

Sprzedaż bezpośrednia
– charakterystyka modelu
Najważniejszą, zasygnalizowaną już wcześniej, cechą
strategii sprzedaży bezpośredniej, jest rezygnacja z dystrybucji produktów za pomocą sieci handlu detalicznego na
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rzecz bezpośredniego docierania z ofertą do potencjalnego nabywcy (Kotler 2005).
Głównym narzędziem, za pomocą którego tego typu
przedsiębiorstwa komunikują się z klientami nie są reklamy i promocje, lecz sieć własnych sprzedawców. Ogromny
nacisk kładzie się w tym kontekście na kontakt osobisty,
który daje sprzedawcy możliwość rzetelnej prezentacji
towaru, a nabywcy – dokładnego zapoznania się z nim,
zadawania pytań, przetestowania produktu. W związku z tym, prezentacji i ewentualnej transakcji dokonuje
się zazwyczaj w domu klienta (na takie spotkania często
zaprasza on swoich znajomych, potencjalnie zainteresowanych ofertą), jego miejscu pracy czy podczas spotkań
w miejscach publicznych (hotele, sanatoria, itp.) (Rutkowski, Wrzosek 1976). Sprzedawcy bezpośredni stosują również takie formy komunikacji jak telefony czy wysyłanie
katalogów pocztą (także elektroniczną), są to jednak narzędzia służące nawiązaniu kontaktu osobistego (twarzą
w twarz) i temu celowi podporządkowane (Kotler 2005).
Sprzedawcy stanowią kluczowy zasób przedsiębiorstw
stosujących sprzedaż bezpośrednią, bardzo często są bowiem jedynym kanałem dystrybucji i promocji towarów.
Relacja, jaka łączy ich z organizacją, odbiega jednak od
klasycznej umowy o pracę. W zależności od struktury
sprzedawców i systemu wynagrodzenia, strategie sprzedaży bezpośredniej można podzielić na marketing jednopoziomowy (SLM, ang. single-level marketing) i wielopoziomowy (MLM, ang. mult-level marketing).
W systemie marketingu jednopoziomowego (SLM)
przedsiębiorca, aby sprzedać swoje towary, zatrudnia
(najczęściej na mocy umowy agencyjnej lub umowy zlecenia) dystrybutorów (sprzedawców, konsultantów), którzy
działają w jego imieniu. Dokonując transakcji z klientami,
przedstawiciele firmy nie otrzymują z tytułu sprzedaży
żadnych prowizji – ich wynagrodzenie stanowi kwota zawarta w umowie z pracodawcą. Prowadzą swoją działalność w ramach struktur firmy i na jej rachunek, a zyski ze
sprzedaży trafiają bezpośrednio do przedsiębiorcy (UOKiK
2013).
Marketing wielopoziomowy (MLM) różni się od opisanego wyżej modelu pod kilkoma względami. Przede
wszystkim, sprzedawcy działają nie jako przedstawiciele
firmy, której produkty dystrybuują, lecz we własnym imieniu i na własny rachunek. Stanowią niezależne jednostki,
zaś z przedsiębiorstwem łączy ich zwykle umowa handlowa (Koehn 2001).
Ponadto, zarówno przedsiębiorca, jak i sprzedawca,
osiągają zysk w inny sposób niż ma to miejsce w systemie
SLM. Aby sprzedać produkt, sprzedawca musi wcześniej
kupić go od firmy po ustalonej cenie (cena zakupu). W na-
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Rysunek 2. Schemat osiągania zysku przez firmę i sprzedawcę
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W systemie MLM dochód sprzedawców zależy wyłącznie od ich indywidualnego wysiłku – umowa podpisywana
z firmą nie gwarantuje żadnego stałego wynagrodzenia
(Biggart 1990). Zarabiać można wyłącznie poprzez kupowanie towarów od przedsiębiorstwa i sprzedawanie ich
po wyższej cenie oraz poprzez budowanie własnej sieci
sprzedawców. Każdy dystrybutor może bowiem zapraszać
do współpracy z firmą inne osoby, od obrotu których otrzymuje potem prowizję (UOKiK 2013). Ci zaś, z czasem, rekrutują kolejnych konsultantów i w ten sposób tworzy się
wielopoziomowa struktura. Cechuje ją przy tym wyraźna
hierarchiczność – sprzedawcy zajmują zróżnicowane „stanowiska”, uzależnione od wartości sprzedanych towarów
oraz ilości zaproszonych konsultantów. Na rynku sprzedaży
bezpośredniej w Polsce działa kilkudziesięciu przedsiębiorców (UOKiK 2013), skupiających blisko milion dystrybutorów (http://pssb.pl 2016). Mimo że globalne przedsiębiorstwa sektora sprzedaży bezpośredniej istnieją w Polsce dopiero od lat 90., zajmuje ona piąte miejsce wśród
największych europejskich rynków sprzedaży dla tego typu
firm (jak wskazują dane z wykresu 3).
Praca sprzedawcy może stanowić zasadnicze (a nawet
jedyne) źródło dochodu lub też mieć charakter pracy dorywczej (Pratt, Rosa 2003). Według danych zebranych przez
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, w Polsce
działalność w charakterze dystrybutora dla 66,3% konsultantów stanowi pracę dodatkową. Podejmują się go przede
wszystkim pracownicy biurowi, nauczyciele, studenci czy
uczniowie, a więc osoby osiągający niewielkie dochody
i mające czas na pracę dorywczą. Uwagę zwraca bardzo wy-
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Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
SELDIA, http://pssb.pl [22.07.2016].

Sprzedaż bezpośrednia
jako elastyczna forma zatrudnienia
Praca sprzedawcy bezpośredniego ma niewątpliwie
charakter niestandardowy. Elastyczność zatrudnienia stanowi istotę modelu marketingu wielopoziomowego, lecz
pewne jej formy są również stosowane przez przedsiębiorstwa SLM. W sprzedaży bezpośredniej mamy do czynienia
z formami zatrudnienia, które można uznać za niestandardowe pod względem więcej niż jednego czynnika. Oprócz
rodzaju umowy, od standardu odbiegają między innymi
takie kwestie jak miejsce czy czas pracy.
Dystrybutorzy stanowią niezwykle cenny zasób firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, jednak nie są de facto
ich pracownikami w klasycznym tego słowa znaczeniu. Niejednokrotnie nie są nawet przez przedsiębiorstwo zatrudnieni (jak współpracujący w oparciu o umowę handlową konsultanci w systemie MLM), a jeśli już, to zwykle nie na mocy
umowy o pracę (umowy zlecenia w modelu SLM). Zadaniem
sprzedawców jest wyłącznie realizacja celów egzekucyjnych
– dystrybucja produktów wśród klientów. Nie biorą oni jednak udziału w ustalaniu tych celów, opracowywaniu polityki
cenowej, oferty produktowej firmy czy wysokości prowizji.
Tego typu kwestie rozstrzygane są w organizacji na innym poziomie – w działach odpowiedzialnych za finanse, zarządzanie
zasobami ludzkimi czy marketing, zatrudniających na stałe
pracowników, których zgodnie z terminologią Atkinsona można nazwać „trzonem zatrudnienia”. W tym kontekście da się
zauważyć, że firmy stosujące różne modele sprzedaży bezpośredniej wprowadzają rozwiązania podobne do elastyczności
liczbowej – sprzedawcy SLM zatrudniani są na mocy umowy
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– zlecenia, łatwo więc regulować ich liczbę, zaś konsultanci
MLM praktycznie nie generują żadnych kosztów dla przedsiębiorstwa (nie otrzymują pensji), więc ich ilość może być niegraniczona. Jedynie odpowiedzialny za strategiczne kwestie
„trzon” zatrudniany jest w klasyczny sposób – nie dotyczy to
łatwo zastępowalnych sprzedawców. Struktura omawianego
typu przedsiębiorstw ma więc charakter dualny i elastyczny.
Dodatkowo, w modelu MLM mamy do czynienia również z elastycznością płacową. Dochód sprzedawcy zależy
bowiem wyłącznie od jego indywidualnego wysiłku włożonego w dystrybucję produktów, rekrutację nowych konsultantów i motywowanie ich do efektywnej pracy tak, by
otrzymywać jak najwyższe prowizje od ich obrotu.
Zatrudnienie w firmach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią może mieć także elastyczny charakter pod względem długości okresu zatrudnienia. Elastyczność czasowa
dotyczy przede wszystkim sprzedawców w przedsiębiorstwach SLM – stosowane przez pracodawców umowy zlecenia mają z definicji charakter terminowy, w związku z czym
po ich wygaśnięciu można łatwo zakończyć współpracę ze
sprzedawcą. Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku
konsultantów MLM – ponieważ nie łączy ich z organizacją
ani klasyczna umowa o pracę, ani formy stosowane często
jako jej substytuty (wspomniana umowa zlecenie czy umowa
o dzieło), sprzedawcy w tym systemie nie można w zasadzie
zwolnić. Rozwiązanie umowy handlowej jest dopuszczalne
pod pewnymi warunkami, jednak przedsiębiorcom zwykle
na nim nie zależy – sprzedawcy nie generują kosztów, jedynie potencjalne zyski (nawet gdy kupują od czasu do czasu
produkty na własny użytek, firma zarabia).
Jedną z charakterystycznych cech sprzedaży bezpośredniej jest elastyczność pod względem wymiaru czasu
pracy i regularności zatrudnienia. Obowiązki zarówno
konsultantów SLM, jak i MLM polegają przede wszystkim
na umawianiu i przeprowadzaniu spotkań z potencjalnymi
klientami, by zaprezentować produkt i zawrzeć transakcję.
Godziny pracy są w związku z tym uzależnione od ilości
umówionych spotkań i dyspozycyjności klientów. Dodatkowo, w modelu marketingu wielopoziomowego sprzedawca – jako całkowicie niezależna od przedsiębiorstwa
jednostka – sam decyduje o tym, ile czasu ostatecznie
poświęca na działalność.
Ponieważ praca konsultanta zdecydowanie odbiega
od pracy biurowej, zazwyczaj wykonywana jest poza siedzibą organizacji, co również stanowi o jej elastyczności.
Miejscem pracy sprzedawcy mogą być hotele czy sanatoria, w których organizuje się prezentacje dla wielu potencjalnych nabywców czy dom klienta, jako miejsce bardziej
kameralnych spotkań. Znaczną część obowiązków, na przykład telefony, organizowanie spotkań, składanie zamówień,
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sprzedawca wykonuje jednak we własnym domu. Działalność w charakterze konsultanta można rozumieć jako rodzaj telepracy, ponieważ wykonywana jest zdalnie, a w dodatku dużą rolę odgrywają w niej rozmaite media (przede
wszystkim Internet, służący jako narzędzie do składania
zamówień, lecz także komunikacji z klientami oraz innymi
konsultantami, zwłaszcza w systemie MLM).
Elastyczność zatrudnienia jest wpisana w charakter
sprzedaży bezpośredniej i przejawia się na wiele sposobów. Ponieważ działalność w charakterze sprzedawcy bezpośredniego daje dużą swobodę, szczególnie w zakresie
samodzielnego regulowania swojego czasu pracy, może stanowić dodatkowe źródło dochodów. Mówi się o nim również w kontekście pracy kobiet i wskazuje na możliwość łączenia życia zawodowego z prywatnym (Pratt, Rosa 2003).
Jak wskazują przytoczone wcześniej dane PSSB, specyfika
sprzedaży bezpośredniej rzeczywiście sprawia, że zajęcia
tego podejmują się głównie kobiety oraz osoby mające czas
na dodatkową działalność. Pracę konsultanta cechuje nie
tylko elastyczność, lecz także relatywnie niewielkie bariery
wejścia – aby rozpocząć działalność w systemie MLM wystarczy zostać zaproszonym przez innego sprzedawcę i kupić „zestaw startowy” składający się z materiałów szkoleniowych oraz kilku produktów (Koehn 2001). Z uwagi na te
dwie kwestie, w omawianym sektorze dostrzega się szansę
wejścia na rynek pracy dla osób wcześniej nieaktywnych
zawodowo (http://pssb.pl/pssb/news/details,1,,180,prof–
leszek–balcerowicz–o–roli–sprzedazy–bezposredniej–na–
rynku–pracy.html 2016).
Elastyczne formy zatrudnienia, w tym sprzedaż bezpośrednia bywają postrzegane jako korzystne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców (optymalna strategia w warunkach zwiększonej konkurencyjności, możliwość szybkiego dostosowywania się do wymogów rynku), jak i pracowników
(mobilność, możliwość łączenia życia zawodowego z prywatnym, samodzielne kształtowanie swojego czasu pracy). Nie
należy jednak zapominać o tym, że elastyczność niesie ze
sobą również liczne wyzwania dla obu grup.

Wyzwania dla pracowników
Ponieważ sprzedaż bezpośrednia łączy w sobie bardzo
wiele cech charakterystycznych dla różnych niestandardowych form zatrudnienia, osoby trudniące się tym zajęciem
muszą na co dzień mierzyć się z całym szeregiem rozmaitych trudności. Niektóre z nich wiążą się bezpośrednio ze
specyfiką modelu SLM lub MLM, inne charakterystyczne są
dla większości nietypowych form zatrudnienia.
Jak zostało wspomniane wcześniej, pracę sprzedawcy
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bezpośredniego można w pewnym sensie określić mianem
telepracy – znaczna część (a niekiedy nawet całość) obowiązków wykonywana jest bowiem zdalnie i z użyciem nowych technologii. O ile ewentualne bariery technologiczne
nie są szczególnie trudne do pokonania (internetowe systemy składania zamówień są dość przejrzyste, zaś pozostałe
formy komunikacji z organizacją i klientami opierają się na
telefonach i e-mailach), o tyle pewnych problemów może
nastręczać fakt wykonywania pracy w domu. Spotkania
z klientami w celu prezentacji produktów i dokonywania
transakcji to bowiem zaledwie część obowiązków sprzedawcy. Konsultantom bardzo dużo czasu zajmują takie
czynności jak koordynowanie i składanie zamówień, zdobywanie wiedzy na temat produktów i technik sprzedażowych
(materiały często są dostępne online), motywowanie zrekrutowanych sprzedawców (w systemie MLM) czy wszelkie
kwestie związane z utrzymywaniem kontaktu z klientem.
Ten ostatni czynnik ma szczególne znaczenie w branżach
oferujących produkty, w oparciu o które łatwo budować
lojalność wobec marki – na przykład w branży kosmetycznej. Konsultantka w firmie sprzedającej kosmetyki powinna prosić klientki o opinie dotyczące działania produktów,
proponować nowości, dbać o to, by we właściwym czasie
zasugerować każdej z nich kupno nowego zestawu. Tego
typu czynności wykonuje się zazwyczaj w domu – szczególnie jeśli mamy do czynienia z matkami godzącymi działalność sprzedażową z opieką nad dziećmi (Pratt, Rosa 2003).
Warunki panujące w takim środowisku nie zawsze sprzyjają
jednak efektywnej pracy, szczególnie wtedy, gdy sprzedawcę rozpraszają dodatkowe bodźce (na przykład obecność
dzieci). Praca w miejscu zamieszkania charakteryzuje się
brakiem różnego rodzaju barier, charakterystycznych dla
tradycyjnych form zatrudnienia. Aby łatwiej rozdzielić obowiązki zawodowe, domowe i czas wolny, sprzedawcy bezpośredni muszą sami je sobie wytworzyć. Mowa o takich
instrumentach jak (Berke 2003):
1. Bariery przestrzenne: związane z faktem, że miejsce pracy jest w fizyczny sposób oddzielone od
miejsc związanych z czasem wolnym. Pracujący
w domu sprzedawcy bezpośredni organizują swoją
przestrzeń pracy poprzez wydzielenie do tego celu
osobnego pomieszczenia lub (kiedy nie ma takiej
możliwości) wprowadzanie w najbliższym otoczeniu
drobnych zmian w momencie rozpoczęcia i zakończenia pracy (wyjmowanie/chowanie komputera,
materiałów szkoleniowych, itp.);
2. Bariery behawioralne: zmiana sposobu zachowania
się podczas pracy. Wytworzenie tego rodzaju barier
jest dla osób pracujących w domu szczególnie ważne, gdyż wykonując swoje obowiązki poza biurem są

często narażone na to, że inni domownicy lub znajomi będą im w tym przeszkadzać. Ważną rolę pełni
więc szczegółowe planowanie działań i ustalanie
zasad obowiązujących w godzinach pracy (dotyczących przerywania, oglądania telewizji) i poza nimi
(odłożenie na bok wszystkich zawodowych obowiązków, wyłączenie służbowego telefonu);
3. Bariery temporalne: dotyczące godzin pracy.
W przypadku pracy w domu, czas poświęcony na
wykonywanie obowiązków zawodowych przeplata
się z czasem przeznaczonym na obowiązki domowe,
przez co łatwo o zaniedbania w każdej z tych sfer.
Pracując w domu, konsultanci starają się kumulować
zadania związane ze sprzedażą w jednym momencie
dnia, zamiast rozbijać je na kilka sesji;
4. Bariery społeczne: wynikające z pełnienia kilku ról
społecznych i zróżnicowanych zobowiązań wobec
rodziny oraz organizacji i kolegów z pracy (w tym
przypadku – innych konsultantów). Kobiety zajmujące się sprzedażą bezpośrednią usiłują zachować
równowagę między tymi sferami poprzez uzależnianie stopnia zaangażowania w działalność zawodową
od cyklu życia swojej rodziny oraz wieku potomstwa.
Matki małych dzieci wchodzą w swoje obowiązki zawodowe powoli, by zająć się nimi „na poważnie”,
gdy dzieci staną się bardziej samodzielne;
5. Bariery psychologiczne: stosowanie wyżej wymienionych barier i wprowadzanie zasad ułatwiających
efektywne wykonywanie pracy w domu wymaga zastosowania barier psychologicznych. Paradoksalnie,
oznacza to włączenie domowników (do pewnego
stopnia) w działalność związaną ze sprzedażą – zapoznanie ich z celami i motywacjami oraz specyfiką
pracy. Dzięki temu łatwiej o zrozumienie z ich strony.
Osoby wykonujące pracę zdalną mogą więc kontrolować między innymi czas, jaki na nią przeznaczają, stosując
bariery temporalne. Specyfika działalności konsultanta
sprawia jednak, że godziny pracy są jedynie częściowo zależne od jego woli i indywidualnej organizacji obowiązków.
Umawiając się na spotkania w celu prezentacji i sprzedaży
produktów należy bowiem wziąć pod uwagę dyspozycyjność klientów, a ci – jeśli pracują w tradycyjnym wymiarze
godzin – są dostępni zazwyczaj wieczorami i w weekendy.
Tym sposobem, sprzedawcy nie zawsze mogą spędzić ten
czas ze swoimi rodzinami, co staje się szczególnie problematyczne jeśli współmałżonek pracuje w standardowych
godzinach (Pratt, Rosa 2003). Teoretycznie, intensywność
spotkań oraz wszelkich wysiłków związanych ze sprzedażą
można samemu regulować (szczególnie w systemie MLM),
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w praktyce jednak, chcąc osiągnąć sukces, trzeba poświęcać na pracę nie mniej czasu niż na tradycyjny etat (Pratt,
Rosa 2003). Wyjątkowa łatwość godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych przypisywana elastycznym formom
zatrudnienia w niektórych przypadkach może więc okazać
się iluzoryczna.
Cechą charakterystyczną nie tylko sprzedaży bezpośredniej, lecz także innych niestandardowych form zatrudnienia, jest brak benefitów związanych z zatrudnieniem na
mocy tradycyjnej umowy o pracę. O ile umowa zlecenie
łącząca z przedsiębiorcą sprzedawców SLM zapewnia opłacenie przez pracodawcę niektórych składek na świadczenia
społeczne, o tyle konsultanci MLM związani z firmą jedynie
umową handlową są de facto osobami samozatrudnionymi
i opłacanie wszystkich składek leży wyłącznie w ich gestii.
Luźny związek z organizacją z jednej strony daje pracownikowi większą swobodę działania, z drugiej jednak sprawia, że nie może się on cieszyć takimi samymi prawami
jak osoby zatrudnione na mocy klasycznej umowy o pracę (Standing 2011). Mowa nie tylko o wspomnianych już
świadczeniach społecznych, lecz także o braku stabilności
zatrudnienia – osobę pracującą na przykład na umowie
zleceniu (sprzedawcę SLM) przedsiębiorca może w każdej
chwili zwolnić nie wypłacając żadnej odprawy i nie zachowując żadnego okresu wypowiedzenia. Zwolnienia nie
dotyczą co prawda sprzedawców MLM, jednak praca wyłącznie na własny rachunek obarczona jest dużym ryzykiem
niepowodzenia. Jedną z niewielu strategii radzenia sobie
z brakiem stabilności, jaką mogą przyjąć osoby samozatrudnione lub pracujące na mocy np. umowy zlecenia, jest
intensyfikacja pracy (Kozek, Radzka 2011). Pracując dłużej
i podejmując większy wysiłek można zarobić więcej (dotyczy to nie tylko sprzedawców, lecz także osób pracujących
w oparciu o stawkę godzinową) i część dochodu przeznaczyć na oszczędności lub opłacenie składek. W przypadku
sprzedaży bezpośredniej, nieco większą stabilność może
dawać łączenie tego zajęcia z inną pracą i angażowanie się
w większym stopniu dopiero wtedy, gdy osiąga się sukcesy
(Pratt, Barnett 1997).
Praca na własny rachunek stawia pracownika przed
licznymi wyzwaniami, czasem niewspółmiernymi do osiąganych korzyści (np. wysokości dochodu). Z tego powodu
często mówi się o zjawisku „pozornego samozatrudnienia”,
dotykającego pracowników nisko wykwalifikowanych (Podawca 2011), lecz także specjalistów w takich dziedzinach
jak ochrona zdrowia, m.in. pielęgniarek (Kozek, Radzka
2011). Osoby te współpracują ze swoimi „pracodawcami”
jako niezależne, samozatrudnione podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, choć specyfika ich pracy wskazywałaby raczej na fakt, że powinni być zatrudnieni na mocy
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klasycznej umowy o pracę. Jest to sytuacja zgoła inna niż
ta, z którą mamy do czynienia w systemie MLM, gdzie formalna niezależność konsultantów stanowi istotę modelu.
Problem „pozornego samozatrudnienia” polega bowiem
na tym, że prowadzenie własnej działalności wypiera umowy o pracę, pozbawiając „pracowników” różnego rodzaju
benefitów, dla „pracodawcy” zaś oznaczając oszczędność
kosztów – opłacanie ubezpieczenia czy składek emerytalnych nie leży już bowiem w jego gestii. Jednocześnie,
wysokość wynagrodzenia „pracownika” nie rekompensuje
kosztów składek oraz samego prowadzenia działalności.

Wyzwania dla pracodawców
Mimo, że dla pracodawców stosowanie elastycznych
form zatrudnienia może oznaczać szereg korzyści (oszczędność kosztów pracy, możliwość łatwego regulowania liczby
pracowników, itp.), bywa też uznawane za trudne zadanie
menedżerskie (Kozek, Kubisa 2011). Sprzedaż bezpośrednia
to sektor, w którym skupiają się różnego rodzaju problemy
związane z niestandardowym zatrudnieniem. Szczególnie
widoczne są one w modelu MLM, charakteryzującym się
wyjątkowo luźną relacją konsultantów z organizacją.
Zasadnicze wyzwanie dla systemu marketingu wielopoziomowego stanowią ograniczone możliwości sprawowania kontroli nad sprzedawcami. Oni sami decydują, jak
dużo czasu poświęcają na działalność i w jakim trybie ją
wykonują oraz czy w ogóle zamierzają odsprzedawać produkty klientom – często zdarza się bowiem, że kupują je
wyłącznie na własny użytek (Koehn 2001). Mimo, że sam
fakt dokonania zakupu przez konsultanta oznacza zysk dla
firmy, w interesie przedsiębiorstwa leży poszerzanie bazy
klientów i sprzedawców, a do tego mogą przyczynić się wyłącznie aktywni dystrybutorzy. Tymczasem, przedstawiciele „trzonu zatrudnienia” nie tylko nie mają jednoznacznych
informacji na temat wymiaru czasowego oraz intensywności pracy poszczególnych osób (mają jedynie dostęp do ich
historii zamówień oraz liczby zrekrutowanych sprzedawców), lecz także nie mogą na nie swobodnie wpływać. Brak
formalnego zatrudnienia konsultantów sprawia bowiem,
że firma nie może stosować wobec nich takich form nacisku, jak w przypadku osób związanych umową o pracę,
czy nawet umową zleceniem lub umową o dzieło. Sankcje
negatywne, takie jak zwolnienia czy redukcja wynagrodzenia, nie mają racji bytu w odniesieniu do niezależnych jednostek samodzielnie kształtujących swoje dochody.
W obliczu tego rodzaju wyzwań, szczególnego znaczenia nabiera motywowanie konsultantów. Firmy MLM
stosują wyjątkowo szeroki wachlarz motywatorów we-
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wnętrznych – związanych z istotą wykonywanej pracy (Katz
1964) – oraz zewnętrznych – wynikających bezpośrednio
z działań przedsiębiorcy (Armstrong 2011). Aby zwiększyć
motywację wewnętrzną sprzedawców, „trzon zatrudnienia” redaguje różnego rodzaju materiały przedstawiające
pracę konsultanta jako ciekawą, przynoszącą satysfakcję
i dającą możliwości rozwoju. Podobną rolę pełnią wypowiedzi sprzedawców zajmujących najwyższe „stanowiska” i stanowiących uosobienie sukcesu. Przemawiając
podczas szkoleń czy większych imprez do zgromadzonych
konsultantów, podkreślają nie tylko finansowe, lecz także pozamaterialne korzyści ze swojej pracy – interesujący
styl życia, możliwość pomagania innym, czas dla rodziny,
niezależność (Pratt 2000). Wspomniany aspekt materialny stanowi z kolei składnik motywatorów zewnętrznych.
Firmy MLM starają się oddziaływać na sprzedawców na
tym polu poprzez oferowanie wynagrodzenia uzależnionego w pełni od indywidualnego wysiłku (płaca zmienna),
możliwość otrzymywania prowizji, nagrody dodatkowe
(na przykład samochód). Istotny jest również fakt, że dochody, które może osiągać konsultant, nie mają wartości
granicznej – łatwo więc przekonać sprzedawcę, że w systemie MLM można zarobić więcej niż na etacie (Pratt 2000).
Motywujący charakter ma również sama ścieżka kariery
w organizacji i sposób jej przedstawiania – ciężko pracując
i rekrutując nowych konsultantów można zajść wysoko.
Awans, po spełnieniu wymaganych kryteriów, osiągany
jest automatycznie, co nadaje karierze sprzedawcy pewien
walor przewidywalności, o którą na elastycznym rynku pracy jest coraz trudniej (Sennett 2010).
Kolejnym ważnym aspektem w obliczu radzenia sobie
z brakiem kontroli jest wzmacnianie zaangażowania. Instrumenty wpływające na zaangażowanie są szczególnie
przydatne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zachowaniem dobrowolnym (Purcell i inni 2003), a taki właśnie
charakter ma praca sprzedawcy MLM. Aby konsultanci nie
wykorzystywali kontroli do bezczynności, lecz sami chcieli
pracować na sukces firmy, w przedsiębiorstwach MLM cele
sprzedawców wyznacza się tak, by były tożsame z celami
organizacji. Obu stronom relacji zależy na uzyskiwaniu jak
największego dochodu – konsultant musi więc kupować
jak najwięcej towarów od firmy i odsprzedawać je potem
z zyskiem (Biggart 1990). Zaangażowanie w systemie MLM
wzmacnia fakt, że konsultant nie ma żadnego dodatkowego źródła zarobku poza sprzedażą i rekrutowaniem nowych
członków – musi więc pozostawać stale aktywny, jeśli chce
odnosić sukcesy. Nawet zajmując bardzo wysokie „stanowisko” i posiadając rozwiniętą strukturę sprzedawców, od
których obrotu otrzymuje się prowizję, nie można spocząć
na laurach – wysiłek powinien być bowiem skierowany ku

motywowaniu zespołu do jak najbardziej efektywnej pracy
(na przykład w ramach szkoleń) (Pratt, Rosa 2003). Przywództwo stanowi z resztą istotny czynnik w kształtowaniu
zaangażowania innych osób (Armstrong 2011).
Nie tylko firmy oparte na modelu MLM, lecz także wiele
innych organizacji stosujących elastyczne formy zatrudnienia,
może borykać się z brakiem lojalności pracowników. Elastyczność sprzężona jest bowiem z mobilnością na rynku pracy
i stałym poszukiwaniem coraz lepszych jej warunków (Kozek
2013). Menedżerowie, nie chcąc ponosić kosztów szkolenia
nowych pracowników oraz ich rekrutacji, stoją w obliczu poważnego wyzwania. W pewnym stopniu dotyczy ono także
sektora sprzedaży bezpośredniej, choć tu koszty szkoleń często ponoszą sami sprzedawcy (na przykład w systemie MLM)
(Koehn 2001). Da się jednak zauważyć dużą fluktuację konsultantów, co nie wpływa pozytywnie na morale osób, które kontynuują współpracę z firmą (Pratt, Barrett 1997). Na lojalność
pracowników w istotny sposób wpływa ich poczucie przynależności do organizacji (Armstrong 2011), wyrażającej się w:
1. Chęci pozostania członkiem organizacji (Mowday
i inni 1982): rekrutacja nowych sprzedawców w systemie MLM nie należy do zadań „trzonu zatrudnienia”,
lecz aktywnych konsultantów. Do zapraszania nowych
osób do współpracy motywuje ich wizja przyszłych
prowizji (Biggart 1990). Mimo, że proces ten pozostaje
poza kontrolą „trzonu”, daje on sprzedawcom wskazówki odnośnie tego, jakie osoby są dobrym „materiałem” na konsultanta. Poleca się więc rekrutowanie
określonego typu osób – lojalnych klientów znających
dobrze produkty; osób nie do końca zadowolonych ze
swojej aktualnej pracy i poszukujących czegoś nowego; matek małych dzieci, szukających takiej formy zatrudnienia, która umożliwi im spędzanie znacznej ilości czasu w domu (Pratt 2000). Łatwość pozyskiwania
nowych członków zwiększa fakt, że bariery wejścia do
organizacji wymagają jedynie inwestycji w produkty
i materiały szkoleniowe (Koehn 2001). Sprzedaż bezpośrednia jest więc dobrą alternatywą w stosunku do
innych typów działalności gospodarczej, wymagających większych nakładów finansowych;
2. Silnej wierze w wartości i cele organizacji oraz ich
akceptacji (Mowday i inni 1982): realizacja tego
aspektu odbywa się poprzez intensywną socjalizację,
tak by wartości organizacji zostały zinternalizowane.
W firmach MLM proces ten przypomina nieco zjawiska zachodzące w sektach – najpierw następuje burzenie dotychczasowego porządku (np. dawna praca
uznawana jest za nie przynoszącą satysfakcji, nie gwarantującą odpowiednich dochodów, życie rodzinne
za niepełne z powodu braku czasu, itp.), a w dalszej
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kolejności zastępowanie go nowym (np. działalność
w firmie umożliwi realizację celów materialnych,
przyniesie satysfakcję, lepsze życie rodzinne, da możliwość poznania ciekawych ludzi, itp.) (Pratt 2000).
3. Gotowości do podjęcia znacznych starań na rzecz
organizacji (Mowday i inni 1982): duże znaczenie
ma tu kwestia więzi społecznych, powstających wewnątrz organizacji i poczucie wspólnotowości. Mimo,
że konsultanci w systemie MLM są niezależnymi od
siebie jednostkami, mają wiele okazji do nawiązywania i podtrzymywania wzajemnych kontaktów: szkolenia w mniejszych i w większych grupach, seminaria,
wyjazdy. Początkujących sprzedawców zachęca się
wręcz do pozostawania w intensywnej relacji z osobami, które zaprosiły ich do firmy – traktuje się je
jako mentorów i źródło różnego rodzaju rad. Podczas
spotkań konsultanci rozmawiają nie tylko o kwestiach
biznesowych, lecz także tych związanych z życiem
prywatnym. Wszystko to prowadzić ma do sytuacji,
w której konsultant postrzega firmę jako swoją „rodzinę” (Pratt, Rosa 2003). Tak silna więź sprawia, że
łatwiej podjąć dobrowolny wysiłek na rzecz organizacji (Purcell i inni 2003).

Podsumowanie
Popularyzacja elastycznych form zatrudnienia, rozumianych jako alternatywne w stosunku do pracy na pełny
etat w oparciu o umowę o pracę, stanowi jedną z najistotniejszych tendencji zarówno na polskim, jak i światowym
rynku pracy. Za jej symptomy można uznać między innymi
wzrost odsetka osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub na umowy czasowe, lecz także rozwój takich
sektorów jak sprzedaż bezpośrednia. Praca sprzedawcy
bezpośredniego w modelu marketingu jedno- lub wielopoziomowego łączy w sobie wiele cech charakterystycznych
dla różnych niestandardowych form zatrudnienia – cechuje
ją elastyczność liczbowa, płacowa i czasowa. Dodatkowo,
nosi w sobie znamiona telepracy, znaczna część obowiązków wykonywana jest bowiem zdalnie. Sektor sprzedaży
bezpośredniej, z uwagi na szczególny stopień wykorzystania elastycznych form zatrudnienia, posłużył za przykład ilustrujący wyzwania związane z niestandardową pracą oraz
możliwe sposoby radzenia sobie z nimi.
Elastyczne formy zatrudnienia, w tym sprzedaż bezpośrednia, bywają przedstawiane jako korzystne zarówno dla
pracowników (ułatwiona mobilność na rynku pracy, niepełny etat dający możliwość godzenia pracy zarobkowej
z życiem rodzinnym, a nawet możliwość wejścia na rynek
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pracy dla osób wcześniej nieaktywnych), jak i dla pracodawców (możliwość dostosowywania strategii zatrudnienia
do wymogów rynku i koniunktury, zwiększona efektywność
w warunkach konkurencyjności). Dostrzegalny jest jednak
również fakt, że wiążą się z nimi różnorakie problemy i wyzwania. W tym kontekście, w literaturze zwraca się szczególną uwagę na położenie pracowników, którzy borykają
się z brakiem stabilności zatrudnienia czy utratą różnego
rodzaju uprawnień (jak w przypadku zjawiska „pozornego
samozatrudnienia”). Warto jednak podkreślić, że z elastycznymi formami zatrudnienia związane są także inne, nie zawsze zauważalne na pierwszy rzut oka, problemy. Mowa
tu, między innymi, o wyzwaniach wynikających z podejmowania pracy zdalnej w nienormowanych godzinach – aby
wykonywać swoje obowiązki efektywnie i jednocześnie zachować równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym, osoby podejmujące się tego typu zajęć (na przykład
sprzedaży bezpośredniej) muszą nauczyć się tworzyć i wykorzystywać liczne bariery rozgraniczające te dwie sfery.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku kobiet wychowujących dzieci – grupy społecznej, dla której niestandardowe formy zatrudnienia mogą wiązać się ze szczególnymi
korzyściami (dlatego to kobiety najczęściej wykonują pracę
sprzedawców bezpośrednich lub zatrudniane są na część
etatu). Wizja posiadania pracy pozwalającej na poświęcanie dużej ilości czasu rodzinie, nie zawsze jest jednak łatwa
do zrealizowania – sam fakt podjęcia zatrudnienia w formie
elastycznej nie wystarcza do zachowania równowagi. Niestandardowe formy zatrudnienia, nie zawsze oznaczają też
korzyści finansowe – w przypadku sprzedaży bezpośredniej
opartej na modelu MLM teoretycznie można zarobić nieograniczoną ilość pieniędzy, w praktyce jednak osiągnięcie
sukcesu materialnego wymaga dużych poświęceń i bardzo
intensywnej pracy – zazwyczaj dochód ze sprzedaży może
stanowić jedynie dodatek do ogólnych dochodów gospodarstw domowych z innych źródeł. Jeszcze gorzej przedstawia się pod tym względem sytuacja pracowników pozornie
samozatrudnionych, którzy również zmuszeni są do intensyfikacji pracy, by poradzić sobie w warunkach niepewności. Potencjalne korzyści płynące z działalności w sektorze
sprzedaży bezpośredniej są przez konsultantów dostrzegane, widać jednak również potrzebę pewnej dozy stabilności – praca sprzedawcy stanowi zwykle zajęcie dodatkowe
obok innej, bardziej standardowej pracy. Na uczynienie
z niej głównego źródła dochodów decydują się jedynie ci
konsultanci, którym udaje się regularnie osiągać sukcesy
finansowe.
Aspektem nieco pomijanym jest fakt, że elastyczne
formy zatrudnienia bywają również wyzwaniem menedżerskim dla pracodawców. Ich popularyzacja oznacza bowiem
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zwiększoną mobilność na rynku pracy. Niestandardowe
formy zatrudnienia stanowią dla przedsiębiorców broń
obosieczną – z jednej strony umożliwiają wprowadzanie
szybkich, nieskomplikowanych i bezkosztowych zmian liczby pracowników czy zakresu ich obowiązków, z drugiej zaś
wiążą się ze spadkiem lojalności pracowników i brakiem
zaangażowania. Duża fluktuacja pracowników staje się
problemem szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z wykwalifikowanymi, doświadczonymi specjalistami
– rekrutacja i wyszkolenie nowego pracownika wymaga
bowiem znacznych nakładów czasu i pieniędzy. W niektórych przedsiębiorstwach, na przykład w firmach MLM,
koszty szkoleń leżą więc po stronie pracowników. Dodatkowo, w tego typu przedsiębiorstwach da się zauważyć liczne rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
mające pozytywnie wpływać na zaangażowanie i poczucie
przynależności do organizacji. Ma to o tyle duże znaczenie,
że praca w charakterze sprzedawcy MLM jest całkowicie
dobrowolna – zarówno w wymiarze czasu, jak i intensywności pracy. Brak możliwości sprawowania kontroli nad
poczynaniami poszczególnych konsultantów i stosowania
form nacisku skutkuje z kolei zwróceniem się ku takim
technikom motywacyjnym, w których główną rolę pełnią
sankcje pozytywne i motywatory wewnętrzne. Strategie
obecne w firmach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych
przedsiębiorstwach i pomóc w rozwiązaniu problemu braku
lojalności tych grup pracowników, którzy stanowią szczególnie cenny zasób organizacji.
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Program „Zwiedzaj i pracuj”
jako szczególna podstawa wykonywania pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
“The Work and Travel” Programme
as the particular legal basis for performing work
in the Republic of Poland

Program „Zwiedzaj i pracuj” jest formą współpracy bilateralnej pomiędzy państwami. Dotychczas państwo polskie podpisało
umowy z czterema państwami: Nową Zelandią, Australią, Japonią
oraz Tajwanem. Program jest skierowany do młodych ludzi, którzy
chcieliby spędzić wakacje w Polsce. Zaletą programu jest przyznawanie wizy na preferencyjnych warunkach, a także możliwość wykonywania pracy podczas pobytu w państwie przyjmującym w celu
uzupełnienia środków finansowych. Program umożliwia poznanie
kultury, społeczeństwa, języka i tradycji państwa przyjmującego.

“The Work and Travel” Programme (Work and Holiday) is
a form of bilateral collaboration between states. So far, the Republic of Poland has signed agreements with the countries as follows:
New Zealand, Australia, Japan and Taiwan. The programme is intended for young people, who are going to spend their holidays in
Poland. It enables a legal stay in Poland with the possibility of performing work in order to supply financial resources for the period
of staying. It gaves also the opportunity to find out more about the
culture, society, language and tradition of the host country.

Słowa kluczowe: program, zwiedzaj, pracuj, praca, cudzoziemcy.

Keywords: work, travel, holiday, programme, foreigners.

Wstęp
Możliwość świadczenia pracy, a także dostępność krajowego rynku pracy dla cudzoziemców stanowi nieodmiennie istotny obszar zainteresowania państwa. Regułą w tym
zakresie jest, że państwa reglamentują wykonywanie pracy
przez cudzoziemców, ustanawiając przepisy mające na celu
ochronę rynku i rodzimych pracowników poprzez ograniczanie możliwości świadczenia pracy przez cudzoziemców oraz
wprowadzanie dla nich różnorakich wymogów szczególnych.
Obcokrajowiec, przed podjęciem legalnej pracy, musi zatem
spełnić szereg kryteriów, aby móc w obcym państwie podjąć zatrudnienie. Jednakże należy zauważyć, że istnieją przypadki, kiedy państwa przyznają określonym cudzoziemcom
przywileje, mające ułatwić im podjęcie zatrudnienia, a nawet
zachęcić ich do wykonywania pracy na swym terytorium.
Regulacje dotyczące wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są złożone
i nacechowane różnorodnością uwarunkowań politycznych,
społecznych i gospodarczych. Analizując sytuację cudzoziemców pragnących zatrudnić się na terytorium RP, w pierwszej
kolejności należy wyróżnić dwie grupy potencjalnych pracowników będących cudzoziemcami: obywateli z państw
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członkowskich Unii Europejskiej1 oraz z tzw. krajów trzecich
(tj. z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej).
Zgodnie z artykułem 45 Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 2012 r. s. 1), a także
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
obywatele państw UE posiadający status pracowników oraz
członkowie ich rodzin korzystają ze swobody przepływu pracowników, która obejmuje m.in. zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na ich przynależność państwową w zakresie
zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy, przyznaje tym pracownikom prawo ubiegania się o rzeczywiście
oferowane miejsca pracy, a także prawo swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich oraz przebywania w jednym z państw członkowskich
w celu podjęcia pracy, zgodnie z przepisami tego państwa
(Skupień 2013: 109-116).
Jednakże tak daleko idące uprawnienia mają zastosowanie jedynie do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państw
Z uprawnień państw członkowskich UE korzystają także kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Konfederacja Szwajcarska.
Umowy stowarzyszeniowe zawierane z krajami kandydującymi mogą
przyznawać określone przywileje – jednak w o wiele mniejszym stopniu
uprzywilejowania – obywatelom tych państw.

1
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trzecich nie korzystają z podniesionych powyżej przywilejów.
Ich sytuacja jest regulowana przez prawo krajowe, a możliwość wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega reglamentacji. Podstawowe akty prawa mające
zastosowanie do cudzoziemców z państw trzecich to Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 645
ze zm.; dalej: u.p.z.) oraz Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku
o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 ze zm.).
Artykuł 87 u.p.z. stanowi, w jakich przypadkach cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium RP. Co do zasady, w celu wykonywania pracy w Polsce, cudzoziemiec winien spełniać dwa warunki: legalnie przebywać na terenie RP,
w szczególności na podstawie wizy, oraz uzyskać zezwolenie
na pracę. Zezwolenie na pracę stanowi formę reglamentacji
dostępu do rynku pracy, która umożliwia organom administracji publicznej kontrolę nad podejmowaniem pracy przez
cudzoziemców (Drabek 2011: 505 i następne). Inną podstawą do zatrudnienia na terenie RP jest uzyskanie zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę (artykuł 114 i następne ustawy
o cudzoziemcach).
W tym miejscu można zauważyć, że istnieją przypadki,
w których państwa ustanawiają preferencyjne reguły traktowania grup cudzoziemców spełniających określone kryteria, w szczególności dotyczące pochodzenia cudzoziemców
z określonych państw. Na gruncie porządku prawnego obowiązującego w Polsce wskazać można, na zasadzie przykładu,
że na podstawie § 1 punkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 588), zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę – po spełnieniu określonych w podnoszonym
unormowaniu wymogów – są obywatele Armenii, Białorusi,
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
Dalej zaś, w płaszczyźnie preferencyjnych reguł traktowania cudzoziemców przez państwo polskie, stwierdzić
należy, że ułatwienia w podejmowaniu zatrudnienia na terytorium RP, w tym także uzyskiwaniu wizy, mogą przewidywać również umowy międzynarodowe. Takie udogodnienia
przewiduje program „Zwiedzaj i pracuj” („Work and Travel”,
„Work and Holiday”), na który składają się umowy bilateralne zawierane przez Polskę z państwami trzecimi. Obywatele
stron umów międzynarodowych uczestniczących w programie otrzymują w ich wyniku sposobność do uzyskania wizy
uprawniającej do pobytu w danym państwie w celach wakacyjnych i turystycznych, natomiast możliwość podjęcia pracy
pozwala im na uzupełnienie środków finansowych podczas
pobytu i przeznaczenie ich na główny cel wyjazdu.

Założenia i cel programu
„Zwiedzaj i pracuj”
Program „Zwiedzaj i pracuj” jest adresowany do młodych osób posiadających obywatelstwo państw, które zawarły z Rzeczypospolita Polską odpowiednie umowy międzynarodowe. Główną ideą programu „Zwiedzaj i pracuj”
jest połączenie wypoczynku z pracą zarobkową. Program
ma umożliwić cudzoziemcom legalny pobyt na terytorium
RP oraz dać możliwość do poznania tradycji, społeczeństwa
i języka polskiego.
Zasadniczo cel pobytu cudzoziemców w ramach programu ma charakter turystyczny i wypoczynkowy. Uczestnicy
programu mogą spędzić w Polsce do 12 miesięcy kalendarzowych w celu lepszego poznania polskiej kultury, a także
zwiedzania i podróżowania po kraju.
Możliwość podjęcia pracy zarobkowej ma zasadniczo
drugorzędny charakter i nie może stanowić nadrzędnego
celu wizyty. Połączenie zatrudnienia ze zwiedzaniem ma
przede wszystkim zagwarantować uczestnikom programu
możliwość do uzupełnienia środków finansowych, które
będą mogły zostać przeznaczone na podróże, bieżące utrzymanie i wypoczynek w kraju przyjmującym. Praca świadczona w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj” na terytorium RP
podlega ograniczeniom i reglamentacji ze względu na możliwość wykorzystywania programu do obchodzenia odpowiednich przepisów imigracyjnych. Z drugiej strony, w umowach
i porozumieniach kształtujących uprawnienia cudzoziemców
w programie, jasno rysuje się przyznanie przywilejów, mających za zadanie ułatwienie uczestnikom programu realizację
zasadniczego – turystycznego i kulturoznawczego – celu ich
wizyty, jak chociażby omawiane już uprzednio zwolnienie
z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
W umowach i porozumieniach definiujących program
„Zwiedzaj i pracuj” znajdują się także klauzule prawne, które
umożliwiają państwu przyjmującemu kontrolę rzeczywistego
celu i warunków pobytu. I tak państwo polskie zachowuje
prawo do odmowy wjazdu uczestnikowi programu, a także
prawo wydalenia takiej osoby m.in. w przypadku, gdy narusza zasady porozumienia albo przebywa na terenie państwa
w celu innym niż wypoczynkowy i kulturoznawczy.

Podstawy prawne funkcjonowania
programu „Zwiedzaj i pracuj”
Obecnie Rzeczpospolita Polska zawarła umowy międzynarodowe i porozumienia dotyczące programu „Zwiedzaj
i pracuj” z czterema państwami: Nową Zelandią, Australią,
Japonią i Tajwanem. Współpraca z Nową Zelandią jest wy81
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konywana w oparciu o umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie
Programu „Zwiedzaj i Pracuj” (ang. „Working Holiday
Scheme”) podpisaną w Warszawie dnia 9 maja 2008
roku (Dz.U. z 2010 r. nr 70, poz. 449) oraz porozumienie
wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Nowej Zelandii dotyczące umowy w sprawie
Programu „Zwiedzaj i Pracuj” między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisane
w Warszawie dnia 18 listopada 2009 roku (Dz.U. z 2010
r. nr 70, poz. 451). Współpraca z Australią przebiega na
podstawie porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie
wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 roku
(M.P. z 2014 r. poz. 872), a z Japonią – w oparciu o porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Japonii w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisanym w Tokio dnia 27 lutego 2015 roku (M.P.
2015 r. poz. 998). Współpraca z Tajwanem odbywa się na
podstawie porozumienia między Warszawskim Biurem
Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczo-Kulturalnym Tajpej w Warszawie, w sprawie programu wymiany
kulturalno-edukacyjnej dla osób młodych (dalej: porozumienie z Tajwanem), które to porozumienie obowiązuje
od 1 grudnia 2014 roku2.

Warunki uczestnictwa w programie
Nie istnieją ogólne warunki udziału w programie
„Zwiedzaj i pracuj”. Program kształtują de facto i de iure
osobne, jednostkowe umowy, zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z czterema różnymi państwami. Każdorazowe warunki uczestnictwa w programie, a tym samym
zasady pobytu w państwie przyjmującym i wykonywania
w nim pracy zależą od poszczególnych umów lub porozumień, uzupełnionych o przepisy państwa przyjmującego.
Jednakże ze względu na podobieństwo klauzul umownych i ich struktury można pokusić się o wskazanie generalnych cech charakteryzujących umowy zawierane
w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj”.
Ze względu na uwarunkowania polityczne i historyczne, tj. konflikt pomiędzy Chińską Republiką Ludową oraz Republiką Chińską (Tajwanem),
dane państwo może utrzymywać oficjalne stosunki dyplomatyczne tylko
z jednym z wymienionych państw (polityka jednych Chin). Uznanie jednego z nich powoduje zerwanie stosunków przez drugie państwo. Dlatego
państwa tworzą w kraju, z którym nie utrzymują oficjalnych stosunków,
quasi misje dyplomatyczne. Od 1949 roku Polska utrzymuje oficjalne
stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, natomiast interesy Polski w relacjach z Tajwanem faktycznie realizuje Warszawskie Biuro
Handlowe w Tajpej.

2
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Na wstępie należy wskazać, że liczba wiz udzielanych
w ramach programu jest limitowana. W poszczególnych porozumieniach zostały określone górne granice liczby uczestników, którzy każdego roku mogą wziąć udział w programie.
Z tego powodu, po wyczerpaniu liczby wiz wynikających
z umów, dana edycja programu „Zwiedzaj i pracuj” jest zamykana, a wszystkie osoby wnoszące o udzielenie wizy w ramach programu, po przekroczeniu przez swój kraj pochodzenia określonego limitu, otrzymują decyzję odmowną. Limity
dla obywateli poszczególnych państw wynoszą: dla obywateli
Nowej Zelandii – 100 wiz, dla obywateli Australii – 200 wiz,
dla obywateli Tajwanu – 200 wiz, natomiast górny pułap wiz,
które mogą zostać przyznane obywatelom Japonii, corocznie
jest uzgadniany pomiędzy stronami porozumienia.
O udział w programie mogą ubiegać się osoby, które
w momencie składania wniosku ukończyły 18 lat, ale nie
ukończyły jeszcze 30 lat (albo 31 lat – obywatele Australii).
Nie powinny im towarzyszyć osoby pozostające na ich utrzymaniu albo od nich zależne (w szczególności dzieci). Powyższe kryteria świadczą o tym, że program „Zwiedzaj i pracuj”
jest skierowany do ludzi młodych, którzy są zainteresowani
poznaniem Polski i spędzeniem w niej wakacji. Dodatkowo
obywatele Australii muszą spełnić przesłankę wykształcenia
– tzn. powinni posiadać wykształcenie wyższe lub ukończyć
przynajmniej dwa lata studiów licencjackich.
Osoby wnioskujące muszą spełnić kryteria określone
w polskich przepisach imigracyjnych oraz przesłanki wynikające z zawartych umów i porozumień. W pierwszej kolejności aplikanci powinni posiadać ważny paszport spełniający
wymagania formalne określone w umowach, a także wnieść
stosowne opłaty (porozumienie z Japonią zawiera zwolnienie
dla cudzoziemców z opłaty wizowej). Wnioskujący muszą dalej spełnić kryteria zdrowotne, określone w odrębnych przepisach prawnych, a także wykupić ubezpieczenie zdrowotne
na czas pobytu za granicą. Osoby biorące udział w programie
powinny również posiadać bilet powrotny lub wystarczające
środki, aby taki bilet móc nabyć. Wynika to z idei zapobiegania sytuacjom pozostania osób objętych preferencyjnymi
unormowaniami w państwie przyjmującym po wygaśnięciu
podstaw obowiązywania norm preferencyjnych. Kolejnym
warunkiem przyznania wizy w ramach programu jest posiadanie wystarczających środków na przebywanie w Polsce,
w szczególności na początku pobytu, gdyż w późniejszym
okresie brakujące środki będzie można uzyskać poprzez wykonywanie pracy w państwie przyjmującym.
Jak zostało wcześniej wskazane, zasadniczym celem
udziału w programie musi być pobyt wypoczynkowy (bądź
kulturalno-edukacyjny, jak stanowi porozumienie zawarte
z Tajwanem). W przypadku innego celu głównego pobytu,
takiego jak pobieranie nauki, wykonywanie (tylko) pracy,
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państwo przyjmujące odmówi wydania wizy, a w przypadku jej przyznania może odmówić takiej osobie wjazdu lub
ją wydalić ze swojego terytorium, jeżeli ta okoliczność stała
się jawna w okresie późniejszym. Taka sytuacja stanowiłaby
bowiem „obejście” przepisów imigracyjnych, w szczególności
zawartych w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia. W tych przypadkach cudzoziemcy powinni
wystąpić o wizy i stosowne pozwolenia na ogólnych warunkach, a nie korzystać z ułatwień w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj”.
Ostatnim założeniem jest zasada jednokrotności partycypacji w programie. Oznacza ona, iż zgodnie z warunkami
określonymi w umowach i porozumieniach, aplikant nie
mógł dotychczas brać udziału w programie „Zwiedzaj i pracuj” i uzyskać w jego ramach wizy uprawniającej do przebywania i pracy w określonym państwie. Tym samym jeżeli cudzoziemiec, który już brał udział w programie, będzie chciał
w przyszłości odwiedzić Polskę, to nie będzie mógł skorzystać z norm preferencyjnych w ramach programu „Zwiedzaj
i pracuj”, tylko będzie zobligowany o ubieganie się o wizę na
zasadach ogólnych.
Warunek jednokrotności partycypacji w programie nie
został wprost wyartykułowany w umowie łączącej Polskę
z Nową Zelandią. Jednakże biorąc pod uwagę cel umowy,
trzeba wskazać, że wielokrotne wnioskowanie o przyznanie
wizy w ramach wymienionej umowy może, czy wręcz powinno, zostać uznane za próbę obejścia przepisów imigracyjnych, co powinno skutkować wydaniem decyzji o odmowie
udzielenia wizy takiemu aplikantowi w ramach programu.

Zasady pobytu, podejmowania
zatrudnienia i inne ograniczenia
Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w ramach programu
„Zwiedzaj i pracuj”, mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od dnia wjazdu.
W tym okresie są obowiązani do przestrzegania wszelkich
norm prawnych określonych w aktach powszechnie obowiązujących, a także wynikających z umów lub porozumień,
na podstawie których mogą przebywać w Polsce.
Wiza udzielana w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj”
to wiza krajowa, która upoważnia cudzoziemca do pobytu
na terenie Polski przez maksymalnie 12 miesięcy. Na podstawie unormowań ogólnych wiza ta upoważnia uczestników programu również do przebywania w strefie Schengen
przez 90 dni w każdym okresie 180 dni, bez uzyskiwania
wizy innego państwa członkowskiego tej strefy.
W związku z głównym celem programu, jakim jest pobyt wypoczynkowy lub kulturoznawczy, umowy i porozu-

mienia zawarte z poszczególnymi państwami zawierają zasady podejmowania zatrudnienia i świadczenia pracy przez
cudzoziemców, a także inne ograniczenia, w szczególności
dotyczące możliwości podjęcia nauki.
Przepisy charakteryzowanych umów i porozumień
ustanawiają ograniczenie okresu zatrudnienia u danego
pracodawcy. Świadczenie pracy jest w zasadzie ograniczone do kilku miesięcy. Obywatele Nowej Zelandii nie
mogą pracować u jednego pracodawcy dłużej niż 3 miesiące. Natomiast okres pracy obywateli Australii nie może
przekroczyć 6 miesięcy, z tym że mogą oni wnioskować
o wydanie zgody na przedłużenie tego okresu. Z kolei,
zgodnie z treścią porozumienia z Tajwanem, okres pracy
w ogólności nie może przekroczyć 6 miesięcy. Porozumienie zawarte z Japonią nie zawiera podobnych ograniczeń.
Jednak artykuł 3 wymienionego porozumienia stanowi, że
zatrudnienie powinno mieć „charakter dodatkowy w stosunku do pobytu wypoczynkowego”, a także doprecyzowuje, iż zatrudnienie winno być podejmowane „w celu
uzupełnienia zasobów finansowych przeznaczonych na
podróż”.
Umowy i porozumienia w omawianej materii nie
wskazują formy prawnej, w jakiej powinno następować
zatrudnienie cudzoziemców. Jednakże, jak zostało wspomniane wcześniej, wykonywanie pracy ma charakter drugorzędny i dodatkowy. W pierwszej kolejności uczestnicy
programu powinni poświęcać czas spędzony w Polsce na
wypoczynek, poznawanie kultury, turystykę, itp. Dlatego
należy w tym miejscu wnioskować, że zatrudnienie w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj” nie może mieć charakteru stałego. Z tego też powodu definitywnie odrzucić
należy możliwość zatrudnienia cudzoziemca na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony, gdyż ta forma zatrudnienia pozostaje w sprzeczności z celem programu,
a także z innymi kryteriami, jak m.in. ograniczenie czasu
świadczenia pracy dla konkretnego pracodawcy.
Co do pozostałych form zatrudnienia raczej nie można zidentyfikować przeszkód do ich stosowania, jednakże
ze względu na czasowy i nietrwały charakter świadczenia pracy dla polskiego pracodawcy przez cudzoziemca
przebywającego w Polsce, w ramach programu „Zwiedzaj
i pracuj”, najwłaściwsze wydawałoby się skorzystanie
z form zatrudnienia niepracowniczego, tj. zatrudnienia
opartego na postawach cywilnoprawnych, np. o umowę
zlecenie lub umowę o dzieło (Musiała 2011: 16-21). Powyższa forma zatrudnienia umożliwia pracodawcom uniknięcia wysokich kosztów i zarazem poddawania stosunku
prawnego kanonom wynikającym z gwarancji przyznawanych przez prawo pracy pracownikom zatrudnionym
w oparciu o umowę o pracę (Seweryński 2002: 323-324).
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Trzeba również zwrócić uwagę, że umowy i porozumienia dopuszczają jedynie możliwość świadczenia pracy przez cudzoziemca na rzecz pracodawcy. Program nie
zezwala tym samym na wykonywanie działalności gospodarczej jako tzw. „samozatrudniony”. W umowach i porozumieniach nie zostały także ustanowione ograniczenia co
do rodzaju pracy, jednakże należy pamiętać, że cudzoziemiec musi spełnić przesłanki wynikające z innych przepisów prawa państwa przyjmującego w przypadku zamiaru
podjęcia pracy wymagającej potwierdzenia posiadanych
kwalifikacji.
Generalnie praca powinna mieć charakter tymczasowy i stanowić element dodatkowy, który umożliwia cudzoziemcowi uzupełnienie brakujących środków finansowych
w celu realizacji głównego, tj. turystycznego i wakacyjnego celu pobytu. Jeżeli właściwy organ dojdzie do wniosku,
że udział w programie jest pozorny, a cel pobytu jest inny
niż wynikający z umowy lub porozumienia albo cudzoziemiec nie przestrzega przepisów prawa obowiązującego
w państwie przyjmującym, organ może nawet podjąć decyzję o wydaleniu uczestnika z kraju.
Zgodnie z artykułem 87 ustęp 2 punkt 9 u.p.z. umowy
międzynarodowe mogą przewidywać wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Stosowne postanowienia zawierają umowy i porozumienia zawarte z Nową
Zelandią, Japonią i Tajwanem. Tym samym uczestnicy programu „Zwiedzaj i pracuj” z wymienionych państw zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
określonego w u.p.z.
Jednakże tego typu klauzuli brak jest w porozumieniu
zawartym z Australią. Należy to – najprawdopodobniej –
uznać za przeoczenie strony polskiej. Nie istnieją żadne
argumenty, dlaczego sytuacja obywateli Australii miałaby
zostać uregulowana w odmienny sposób niż cudzoziemców z pozostałych państw. Według założeń programu
„Zwiedzaj i pracuj” zatrudnienie ma umożliwić cudzoziemcom uzupełnienie środków finansowych na utrzymanie
w czasie pobytu w państwie przyjmującym. Zatrudnienie
w ramach programu ma charakter czasowy i nie jest stałe,
dlatego państwa ustanawiają przepisy ułatwiające podejmowanie zatrudnienia dla uczestników programu. Jednakże w konsekwencji braku zwolnienia obywateli Australii
z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, cudzoziemiec
wraz z pracodawcą muszą podjąć środki w celu uzyskania
stosownej decyzji administracyjnej. Jest to problematyczne ze względu na czas, w którym może trwać właściwe
postępowanie administracyjne, a także fakt, że obywatel
Australii przebywający w ramach programu w Polsce nie
może pracować dłużej u jednego pracodawcy niż 6 miesięcy. Z tego wynika, że podczas swojego pobytu cudzozie84

miec może być zmuszony nawet kilkukrotnie ubiegać się
o stosowne zezwolenie. Czas poświęcony na regulowanie
formalności prawnych mógłby zostać przeznaczony na realizację zasadniczego, wypoczynkowego celu pobytu.
Nie tylko zatrudnienie podlega ograniczeniu w ramach
programu. Doznaje go również możliwość pobierania nauki.
Obywatele Nowej Zelandii mogą zapisać się jedynie na jedno
szkolenie lub kurs, trwający nie dłużej niż 3 miesiące. Z kolei
obywatele Australii nie otrzymają zgody na podjęcie studiów
lub szkoleń na okres dłuższy niż 4 miesiące. Czas przeznaczony na naukę uczestników programu z Tajwanu nie może
przekroczyć 6 miesięcy. Porozumienie zawarte z Japonią nie
zawiera żadnych klauzul w omawianym zakresie.
Powyższe ograniczenie ma uniemożliwić sytuację,
w której cudzoziemcy obchodziliby właściwe przepisy imigracyjne, podejmując studia lub naukę w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj”, zamiast wystąpić o wydanie wizy
na zasadach ogólnych państwa przyjmującego. Jednakże
należy zwrócić uwagę, że restrykcje w niektórych przypadkach uznać należy za „idące zbyt daleko”. Uczestnik
zapewne chciałby zapisać się chociażby na kurs językowy,
a ograniczenia czasu trwania lub liczby kursów lub szkoleń, które może legalnie odbyć biorąc udział w programie,
w rzeczywistości stanowią barierę m.in. w poznawaniu
kultury i języka państwa przyjmującego. Trzeba pamiętać,
że są to umowy bilateralne i ograniczenia z nich wynikające dotyczą również obywateli polskich wyjeżdżających
do wymienionych państw uczestniczących w programie.
Może to skutkować tym, że nie będą oni mogli chociażby
legalnie podejmować nauki języka angielskiego w Australii
lub Nowej Zelandii przez pełen czas pobytu.
Klauzule dotyczące podejmowania nauki w państwie
przyjmującym tym bardziej można uznać za faktyczne bariery, że na użyte w umowach i porozumieniach terminy
„szkolenie” i „kurs” składa się bardzo szeroki krąg desygnatów. Wyczerpują one wiele rodzajów aktywności, które uczestnik programu mógłby podjąć w państwie przyjmującym. W tym miejscu należy uznać za pożądane określenie przez strony porozumień, jakiego rodzaju „szkoleń”
i „kursów” dotyczą ograniczenia wynikające z umów.
Cudzoziemiec nie otrzyma zgody na pozostanie lub
przedłużenie pobytu w państwie przyjmującym na podstawie wizy wydanej w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj” po okresie 12 miesięcy. Ponadto w trakcie pobytu
cudzoziemcy nie mogą zmienić podstawy legalnego pobytu w państwie przyjmującym. Umowy i porozumienia
zawierają przepisy prawne, które w szczególności mają
za zadanie ułatwić readmisję cudzoziemców do państwa
pochodzenia oraz egzekwowanie innych wzajemnych zobowiązań.
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Dwustronność umów i porozumień
konstytuujących program
Program „Zwiedzaj i pracuj” jest oparty na umowach
bilateralnych zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami. Z tego powodu umowy i porozumienia umożliwiają nie tylko obywatelom Nowej Zelandii, Australii, Japonii
i Tajwanu pobyt w celach turystycznych i wypoczynkowych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podejmowanie pracy na
warunkach określonych w tych umowach, ale także przyznają obywatelom polskim możliwość wyjazdu do wymienionych państw w ramach programu. Jednakże w tym
zakresie, umowy mogą przewidywać wymóg spełnienia
dodatkowych kryteriów i przesłanek w stosunku do obywateli polskich, takich jak chociażby znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym, co ma
miejsce w przypadku porozumienia zawartego z Australią.
Należy również pamiętać o wymogu spełnienia kryteriów
określonych w innych aktach normatywnych państwa obcego przyjmującego obywatela RP.

Podsumowanie

Program „Zwiedzaj i pracuj” powinien być odbierany
jako wyraz ustanowienia preferencyjnego sposobu wyrażania zgody na czasowy pobyt na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w celach turystycznych i wypoczynkowych z możliwością podjęcia czasowej i niestałej pracy. Ze strony Rzeczpospolitej Polskiej stanowi on możliwość poznania kultury
i zwiedzenia Polski skierowaną do cudzoziemców pochodzących z wybranych państw. Nie należy jednakże zapominać, że przyznaje on taką samą możliwość obywatelom
polskim, którzy zainteresowani są odwiedzeniem jednego
z państw, z którymi Polska ma podpisaną umowę lub porozumienie w ramach programu.
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Wolność w miejscu pracy: instytucje totalne
wg Goffmana a współczesne standardy
zatrudniania w branży IT
Freedom in the place of employment:
current standards of employment in the IT industry
in the context of Goffman’s idea of total institutions

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że nie konkretne
sposoby organizacji pracy czy rodzaj firmy charakteryzują się większym lub mniejszym podobieństwem do instytucji totalnej, o której
cechach pisał Erving Goffman w latach 60. XX wieku, ale to środowisko pracy jako takie nie może instytucją totalną nie być. Małe firmy,
które oferują dziś ucieczkę od „bezdusznej, krwiożerczej korporacji”, która zamienia ludzi w pensjonariuszy, stosują nie mniej inwazyjne rozwiązania totalne, niż wielkie oddziały firm zagranicznych
zatrudniających tysiące pracowników. Posuwają się nawet dalej,
kwestionując granicę między publicznym a prywatnym, ograniczając wolność w miejscu pracy oraz wkraczając w sferę prywatną
zatrudnionego. Omawiając strategie, jakie stosują instytucje, by
pracownicy uwierzyli w sensowność działania firmy i utożsamiali
się z jej ideami, Autorka ukaże, jak wytwarzanie wewnętrznych rytuałów w obydwu przypadkach – zarówno korporacji, jak i małej
firmy – wpływa na ograniczanie wolności pracownika.

The aim of this paper is to show that not concrete ways of
organizing work or type of business make companies more or less
similar to a total institution, which Erving Goffman described in
the 60s of the twentieth century. The reason is that working environment itself is always a total institution. Small businesses, which
today offer a possibility of escaping from the ‘heartless, bloodthirsty corporation’ that turns people into residents, apply no less
invasive total solutions. They are going even further, questioning
the border between public and private, limiting freedom in the
workplace and beyond it. In process of presenting the strategies
that institutions use to make employees believing in the wisdom
of theirs employer and identify with company’s ideas, the author
shows how production of internal rituals – both in corporations
and small businesses – are absolutely crucial for limiting employee’s freedom.

Słowa kluczowe: instytucja totalna, współczesne firmy informatyczne, badania jakościowe.

Keywords: total institution, contemporary IT companies, qualitative research.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że to nie konkretne sposoby organizacji czy rodzaj firmy charakteryzują
się większym lub mniejszym podobieństwem do instytucji
totalnej, o której cechach pisał Erving Goffman w latach
60. XX wieku, ale to środowisko pracy jako takie nie może
instytucją totalną nie być. Kameralne firmy, które oferują
dziś możliwość ucieczki od korporacji uznawanej za uprzedmiotawiającą i zamieniającą ludzi w pensjonariuszy, same
stosują nie mniej inwazyjne rozwiązania totalne. Posuwają
się nawet jeszcze dalej, zacierając granicę między publicznym a prywatnym. Przedstawienie strategii, jakie stosują
instytucje, by pracownicy uwierzyli w sensowność działania
firmy i utożsamiali się z jej ideami, pozwoli zobaczyć ich
wpływ na stłumienie wolności w miejscu pracy.
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Źródłem wiedzy są – obok literatury, która pozwala odnieść się do modeli teoretycznych – zaprojektowane i wykonane na potrzeby niniejszego artykułu badania dwóch
firm z branży informatycznej w Krakowie. Znajdują się one
na swoich przeciwległych biegunach zarówno jeśli chodzi
o ich wielkość, podejście do pracownika, stopień sformalizowania organizacji, jak i ingerencję w sferę prywatną osób
w nich zatrudnionych. Przedmiotem analizy stały się przede
wszystkim te mechanizmy, które mają utrzymać w pracownikach przekonanie o jednoznacznej przynależności do firmy i nauczyć ich absolutnej z nią identyfikacji.

Metodologia i metoda badawcza
Najbardziej adekwatnym sposobem wnikliwego zgłębienia zagadnienia wolności w miejscu pracy wydaje się połącze-
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nie dwóch metod. Pierwszą jest analiza dyskursu, prowadzonego przez dwie firmy, czyli zbadanie treści, które specjaliści
od kreowania obrazu organizacji umieszczają w Internecie: na
stronach, komunikatorach, forach czy w ogłoszeniach o pracę.
Chodzi o poznanie świadomie wysyłanych informacji, wpływających na kształtowanie spójnego wizerunku w celu wywołania pożądanych przez samą firmę skojarzeń z określonymi
wartościami, postawami czy stylem pracy (Fairclough 2005).
Drugą metodą jest wywiad pogłębiony częściowo ustrukturalizowany z pracownikami obydwu firm. Zapoznanie się z deklaracjami i indywidualnym punktem widzenia tych, którzy znają
kulturę organizacji od wewnątrz, pozwoliło zbudować mapę
problemów związanych z wolnością w miejscu pracy, odbieraną subiektywnie przez osoby z nim związane.
Metody, których użyto do analizy, to krytyczna analiza
dyskursu (KAD) Normana Feirclougha do badania narracji tworzonych przez firmy oraz teoria ugruntowana Kathy Charmaz
w polskiej jej interpretacji Krzysztofa Koneckiego, jako główne
narzędzie metodologiczne, porządkujące uzyskany materiał,
a także stanowiące paradygmat w podejściu do przeprowadzania badania oraz zbierania danych.
Teoria ugruntowana opiera się na przekonaniu, że
w badaniu jakościowym podstawowym celem jest pozostawanie w bliskiej relacji z doświadczeniami uczestników, które oni samodzielnie interpretują i komunikują badaczowi.
K. Charmaz (2009) zajmuje stanowisko, że nie istnieją dane
obiektywne. Jedyne, o czym można mówić w pozyskiwaniu
informacji o świecie to dane konstruowane, a świadomość
tego konstruowania należy do obowiązków badacza. Badacz odpowiedzialny powinien nie tylko znać swoje miejsce w kontekście: uniwersytetu czy też jednostki, z której
pochodzi i którą reprezentuje, ale także zdawać sobie
sprawę z konsekwencji pozycji, którą zajmuje oraz z jakiej
mówi, jaki ma wpływ na badanych, jak nie tylko obserwuje
dane zjawisko czy problem, ale też jak sam wpływa na jego
wzmocnienie i występowanie (Konecki 2000).
Za pomocą opisanych metod oraz w powyższym paradygmacie przeprowadzono 6 wywiadów pogłębionych z badanymi: 3 z pracownikami korporacji oraz 3 z pracownikami
małej firmy. Każdy z wywiadów trwał między 45 a 60 minut.
Analiza dyskursu oparta została na analizie ogłoszeń o pracę, umieszczonych na portalach infopraca.pl i pracuj.pl, stron
internetowych obydwu firm, prezentacji podczas dwóch
konferencji branżowych, a także stron firm prowadzonych
na portalu społecznościowym Facebook oraz portalu pracy
gowork.pl (Chilton 2008).
Pracownicy, którzy udzielali wywiadów, zostali poinformowani o naukowych celach rozmów, natomiast z powodu ich
próśb o nieujawnianie nazw firmy oraz ich personaliów, nie
zostaną one podane w niniejszym artykule.

Wolność pracownika
w amerykańskiej korporacji
Mówiąc o wytwarzaniu relacji między człowiekiem
a instytucją korporacyjną, nie można nie przywołać jednej
z kluczowych – powstałych na gruncie socjologicznym – wypowiedzi naukowych, autorki książki Człowiek korporacji.
Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja Mai Biernackiej. W tekście z 2009 roku zajmuje się ona relacją między człowiekiem a instytucją, wskazując na obowiązujące
ponadnarodowo trendy, które charakterystyczne są już nie
tylko dla obywateli zachodu, ale i dla Polaków (Biernacka
2009). Jako główne wyznaczniki współczesnego związku
pracownika z pracodawcą opisuje autorka pracoholizm
i maniakalne uzależnienie od pracy (Dudek 2011). Wiążą
się one z kapitalizmem, który wymusza, poprzez stworzenie
warunków braku stabilności bytowej, nie tylko ciągłe porównywanie się z innymi, ale i nieustającą konieczność performowania, w znaczeniu, w jakim ujmuje je J. McKenzie
w Performuj albo… Od dyscypliny do performansu (2011).
Chodzi o ciągłe poprawianie swoich wyników, obsesyjne
zwiększanie efektywności, myślenie o sobie w kategoriach
komputera, którego performance musi być odpowiednio
wysoki, aby móc wykazać bycie potrzebnym i najlepszym
na rynku.
Jak widać na dwóch podanych wyżej przykładach, powszechne jest rozumienie służbowych relacji korporacyjnych w kontekście ograniczania wolności pracownika lub
opresyjnego wzmacniania zachowań potrzebnych jedynie
do pomnożenia finansowego kapitału. Należy do nich także
narracja, w której nurt wpisują się niniejsze badania, uznające korporację za instytucję totalną, zdefiniowaną przez
Goffmana (2011: 35). E. Goffman, wskazując na cechy instytucji totalnych, wymienia kilka miejsc, które mogłyby
pełnić rolę pokazowych aren, gdzie obowiązują zasady,
które opisuje. Mówi głównie o czterech: więzieniu, szpitalu psychiatrycznym, wojsku i klasztorze. Wszystkie one
mają zaostrzony rygor, we wszystkich obowiązuje podział
na personel i osoby w nim przybywające, tzw. pensjonariuszy (Goffman 2011: 40-42).
Narracja dotycząca opresyjności korporacji przywołana
wyżej znajduje potwierdzenie w wypowiedziach pracowników, z którymi przeprowadzono wywiady. Są to osoby
pracujące w polskim departamencie amerykańskiego koncernu, który swój oddział w Krakowie utworzył w roku 2002
i obecnie zatrudnia ponad 600 osób.
Jak pisze Goffman (2011: 37), dla dobra instytucji totalnej trzeba zrezygnować w niej ze swojej własności osobistej. Jeśli bowiem interes instytucji stoi w sprzeczności
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z interesem jednostki, wybiera się bezsprzecznie interes tej
pierwszej, czy to wyrywając zęby tym, którzy gryzą w szpitalach, czy to wiążąc tych, którzy mogą sprawiać organizacyjne kłopoty z byciem okiełznanymi, czy to ujednolicając
swoich pracowników, wygaszając jedne typy zachowań,
wzmacniając inne, zmuszając np. do zaangażowania się
w pewne rodzaje aktywności.
Omawiana korporacja oczekuje właśnie tak ujednoliconej
pasji: wciąga swoich pracowników w wydarzenia afirmujące
jej działanie. Przykładem może tu być Kraków Business Run,
w którym wzięcie udziału w barwach firmy i pod jej szyldem
wymuszane jest na pracownikach. Robi się to w kontrowersyjny
sposób: kładzie się na biurku pracownika – na udziale którego
akurat firmie zależy – informację o biegu. Czyni się to podczas
jego nieobecności. Kiedy zatrudniony nie reaguje, tj. nie zgłasza
się do swojego kierownika, znów otrzymuje „anonimową” informację na swoje biurko. Jeśli pracownik jest asertywny i nadal
udaje, że nie rozumie (lub naprawdę nie rozumie) insynuacji,
ulotka kładziona jest przy jego szafce z rzeczami oraz przed jego
oczami w sytuacjach stresowych, np. przed publicznymi wystąpieniami. Nikt nie załatwia nic osobiście, nie pada oficjalna
prośba.
Drugim elementem struktury instytucji totalnej jest wyraźne rozdzielenie kadry zarządzającej i pensjonariuszy (Goffman
2011: 70). Jest to widocznie nie tylko w relacjach badanych, ale
także w analizie dyskursu: wypowiedziach na forach i na stronach internetowych. Tak dzieje się w omawianej korporacji,
gdy przyjeżdżają dyrektorzy z macierzystej jednostki w USA.
Wówczas pracownicy nie tylko są zobowiązani przygotować się
do spotkania, ale też muszą wymyślić całą jego oprawę. Badani
porównują to działanie do przygotowywania przedstawienia
w przedszkolu dla rodziców. Na pytanie o to, dlaczego to oni
mają planować pobyt dyrektorom z zagranicy, nie wiedząc, co
tak naprawdę mają do dyspozycji i co mogą w ramach owej
wizyty zaplanować, spotykają się z oburzeniem kadry zarządzającej, wyrażonej w słowach: „przecież to wasi goście, to są
ręce, które was karmią, nie macie im nic do powiedzenia, ani do
zaoferowania?”. Badani dodają, że spotkania i cały proces wymyślania atrakcji dla przyjezdnych odbywają się po godzinach
i w weekendy.
Instytucja totalna zawsze jest bowiem o krok przed jednostką (Goffman 2011: 87-90). Im wcześniej osoba zorientuje
się w mechanizmie, który pracodawca stosuje, tym szybciej
zrozumie, że i to, że ona ten system pojęła, zostało już przewidziane. Znane są więc scenariusze zachowań i skrypty, wszyscy
wiedzą, co robić i jak się zachować (Goffman 2011: 90-94). Korporacja, o której mowa, również chce być przynajmniej o krok
przed swoimi pracownikami. Dlatego też wprowadza programy
lojalnościowe, co – jak pokazała analiza dyskursu – jest pokazywane jako korzyść dla pracownika. Jeśli zatrudniony chce sko88

rzystać ze szkolenia, które wymagane jest na jego stanowisku,
przedstawia się mu opowieść o gigantycznych kosztach, jakie
pracodawca musi ponieść, by móc „wyjść naprzeciw jego potrzebom rozwojowym”. W ramach tej przysługi, jaką otrzymuje,
musi podpisać tzw. lojalkę, czyli po prostu zobowiązać się, że nie
zakończy współpracy i nie zmieni pracy przez następne kilka lat
pod groźbą wysokiej kary finansowej. W taki sposób firma przywiązuje do siebie pracowników, także ograniczając ich wolność.
Ze względu jednak na obecną powszechność negatywnej
narracji na temat korporacji, upowszechniać zaczyna się przekonanie, że to korporacja ze swej natury tworzy sieć, w którą chce
zatrudnionego złapać, tworząc mu warunki pozornie idealne,
a tak naprawdę żądając rezygnacji z wolności i dopasowania
się do reguł panujących w firmie. Trzeba jednak w tym miejscu
zapytać czy alternatywna oferta rynku pracy nie jest złudna i nie
proponuje czegoś podobnego, tylko wyglądającego inaczej?

Wolność pracownika w małej firmie
Czy to, że korporacja stała się symbolem wszystkiego, co
pozbawione wolności i rozwoju, nie jest uproszczeniem, które
odwraca uwagę od istotniejszego problemu, którym jest specyfika środowiska pracy, które uniemożliwia jej niebycie instytucją totalną? Innymi słowy: czy nie jest tak, że każda instytucja
zatrudniająca we współczesnym w świecie ma wiele cech Goffmanowskiej instytucji totalnej?
Odpowiedzią na atmosferę przesyconą zmęczeniem korporacją są – coraz bardziej modne w krakowskim środowisku
IT – firmy nieduże, zatrudniające nie więcej niż 15-20 osób,
start-upy i niewielkie tzw. domy software’owe. Małe firmy dziś,
w krakowskim sektorze IT, są wymarzonym miejscem pracy specjalistów poszukiwanych i potrzebnych na rynku, którzy z korporacji przenoszą się właśnie tam. Jak wykazała analiza dyskursu,
ich największymi atutami są: twórcza atmosfera, elastyczne
godziny pracy czy brak ujednoliconych zasad w kwestii ubioru.
Druga firma – z której pracownikami przeprowadzono wywiady,
istnieje na krakowskim rynku pracy od 4 lat i zatrudnia 22 osoby,
głównie programistów modnego języka programowania Ruby
on Rails.
Zasady działania i funkcjonowania omawianego zakładu
pracy są nie tylko tożsame z cechami instytucji totalnej, na które wskazuje Goffman (2011: 35-42) – np. także istnieją tu tzw.
lojalki czy podział na kadrę zarządzającą i pensjonariuszy – ale
też idą o krok dalej. Kwestionują bowiem podział na sferę publiczną i prywatną pracownika, dalece bardziej niż korporacje
zagarniając sferę jego wolności i prywatności. Jak opowiadają
badani, także tutaj obowiązują pomysły na ograniczenie możliwości jednostki kosztem firmy. Nie polega to jednak – jak w korporacji – na konieczności udziału w Kraków Business Run czy na
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narzuconym, obowiązkowym ubieraniu dresów. Tu – jak relacjonują pracownicy – obowiązuje bycie „fajnym”. A „fajnym” jest
się przecież cały czas. Trzeba więc: zapraszać kolegów z pracy do
domu (co tydzień pracownicy spotykają się w domu któregoś
z nich, nie ma mowy o zaproszeniu kolegów do restauracji), służyć swoją wiedzą w wydarzeniach organizowanych przez lokalne
środowiska start-upowe, czyli prowadzić kursy programowania
dla kobiet, przewodniczyć szkoleniom i spotkaniom, wykazywać
się zdolnościami organizacyjnymi i dużym talentem towarzyskim. Wypada też co jakiś czas bywać w modnych miejscach,
pojawiać np. na wydarzeniu zwanym „Targami designu” i jeść to,
co jest akurat w modzie, żeby, jak to określił jeden z badanych:
„czuć życie tego miasta”.
Można by pomyśleć, że są to tylko niewerbalizowane oczekiwania, których niespełnienie niczego nie zmienia. Niestety,
w przypadku bycia niedostatecznie „fajnym” można zostać upomnianym, a nawet – za odmowę wzięcia udziału w modnym
wydarzeniu – zostać uznanym za osobę pozbawioną chęci do
rozwoju i... zwolnionym z pracy.
Widać więc, że omawianej firmie nie chodzi jedynie o zdolności programistyczne, ale przede wszystkim o to, by pracownik
utożsamiał się z jej wizją, jak prześmiewczo cytują pracownicy:
„nie szukamy pracownika, tylko człowieka, który chce z nami
zmienić świat”. Można tu więc mówić o zjawisku ujednolicenia
i całkowitego utożsamienia się z odgórnie zaplanowaną wizją
instytucji.

Wnioski
Na podstawie analiz kultur organizacyjnych dwóch – wydawałoby się – skrajnie różnych od siebie firm z krakowskiego
rynku IT, skonkludować trzeba, że ograniczenie wolności na
rzecz porządku instytucji to jeden z podstawowych warunków
sprawnego funkcjonowania instytucji w obydwu przypadkach.
Widoczne jest to nie tylko na poziomie deklarowanych wartości oraz obyczajów określających bieżącą pracę, ale także
w sferze pragmatycznych, codziennych nakazów i zakazów,
np. dotyczących ubioru.
Systemy obowiązujące w obydwu firmach mają całkowicie ujednolicić system myślenia i zachowania pracowników
oraz wskazać im jasno, jakie wyznawać wartości, jak wyglądać i jak spędzać czas. W tym obszarze znacznie bardziej niepokojące są wypowiedzi pracowników niewielkiej, modnej
w Krakowie firmy, ponieważ zacierają granicę i równowagę
między sferą prywatną a publiczną człowieka. Tu pracodawca
nie tylko określa zasady zachowania w miejscu pracy (tak, jak
to czyni korporacja), ale także wymusza pewne postawy życiowe, gusta czy preferencje w życiu prywatnym, czyniąc jeszcze
poważniejszy zamach na wolność jednostki.

Podsumowanie
Koncepcja natury ludzkiej, która wyłania się z pomysłu
przedstawionego przez Goffmana zakłada, że pracownika
trzeba wdrożyć w odpowiedni, czyli zgodny ze strategią instytucji, sposób myślenia, od samego początku uczyć go, jakie
są granice akceptowanego zachowania, na co może on sobie
pozwolić, a na co nie. Dlatego też na początku współpracy
wymusić trzeba posłuszeństwo: to bowiem gwarantuje podporządkowanie sobie pensjonariusza/pracownika na wstępie
i zwiększa możliwość odniesienia sukcesu w późniejszym czasie wspólnego przebywania ze sobą. Dzieje się to dzięki jasnemu i klarownemu zaznaczeniu hierarchii oraz wskazaniu, kto,
za kogo i dla kogo będzie musiał się poświęcać, zmieniać swoje
nawyki i przyzwyczajenia. Istotne jest też wytwarzanie jednego typu pracownika/pensjonariusza.
To, że mamy do czynienia z powszechną falą krytyki wobec korporacji jako miejsca pracy sprawia, że pracownicy poszukują miejsca, które mogłyby być dla niej alternatywą. Tymczasem krytyka jednego typu organizacji i afirmacja drugiego,
pozornie tylko przeciwnego, jest jedynie kwestią momentu
historycznego, w jakim znajduje się polski rynek pracy oraz
tego, jak kształtują się mody i nurty obecnie w nim dominujące. Ciągle bowiem trwa transformacja: Polacy ustalają i negocjują swój stosunek do pracy.
Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań i analiz, to
nie konkretne sposoby organizacji pracy czy rodzaj firmy charakteryzują się większym lub mniejszym podobieństwem do
instytucji totalnej, ale to środowisko pracy jako takie nie może
instytucją totalną nie być.
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Antecedencje i implikacje polskiej polityki
klastrowej w kontekście wyzwań
rozwoju klastrów
Antecedents and implications of polish cluster policy
in the context of clusters development challenges

Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka podstawowych antecedencji i implikacji polskiej polityki klastrowej w kontekście wyzwań rozwoju klastrów. Artykuł składa się z trzech części,
w których przedstawiono strategiczny wymiar polityki klastrowej,
istotę antecedencji na gruncie nauk o zarządzaniu, podstawowe
antecedencje polskiej polityki klastrowej oraz wynikające z niej
praktyczne implikacje dla klasteringu. Podkreślono w nim, że dynamiczny wzrost znaczenia klastrów w procesie rozwoju gospodarczego oraz wzmacniania konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, stał się główną przyczyną powstania polityki klastrowej.
Artykuł odwołuje się do wybranych działań Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w zakresie kreowania polskiej polityki klastrowej,
które uznano za podstawowe antecedencje tej polityki. Tak dokonane rozpoznanie antecedencji dało wgląd w wartość i złożoność
procesu kreowania i wdrażania polityki klastrowej.

The main purpose of this article is the identification and characterisation of primary antecedents and implications of Polish cluster policy in the context of clusters development challenges. The
article consists of three parts, which present a strategic dimension
of cluster policy, the essence of antecedents within management
science, basic antecedents of Polish cluster policy and its practical implications for clustering. It emphasises that the dynamically
growing importance of clusters for the process of economic development and strengthening the competitiveness of regions and
businesses has become the main cause for cluster policy. The article refers to specific actions of the Polish Agency for Enterprise Development to create Polish cluster policy, which were considered
essential antecedents of this policy. The identified antecedents
provided an insight into the value and complexity of the process of
creating and implementing the cluster policy.

Słowa kluczowe: antecedencja, klaster, zarządzanie, polityka klastrowa, rozwój.

Keywords: antecedents, cluster, management, cluster policy, development.

Wstęp

przyśpieszyły proces kreowania i wdrażania założeń polskiej
polityki klastrowej. Jednak jednym z istotnych dylematów
tej polityki wciąż pozostaje otwarte pytanie: jak sprawnie
należy wykorzystać i wzmacniać konkurencyjność klastrów
kluczowych, w układzie krajowym i europejskim, a zarazem
przeciwdziałać nadmiernym dysproporcjom rozwojowym
pozostałych klastrów?
Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka
zasadniczych antecedencji polskiej polityki klastrowej i jej
implikacji dla rozwoju klastrów. Wybór tak określonego problemu badawczego wynikał z faktu, że tego typu rozważania
służą zarówno rozwojowi wiedzy o znaczeniu wartości polityki klastrowej współcześnie, jak i pozwalają porządkować
dotychczasową wiedzę w kontekście ewolucji tego typu
polityki na gruncie doświadczeń polskiego klasteringu. Rozważania bazują na wynikach badań teoretycznych i badań
typu desk research. Interpretacji zgromadzonych danych dokonywano klasyczną metodą analizy, porównania i dedukcji.
Ze względu na przyjęte ograniczenia objętościowe artykułu

Klastry w teorii i praktyce gospodarczej wciąż postrzegane są jako kluczowy czynnik determinujący długofalowy
proces przemian dokonujących się w gospodarce, strategiczny instrument polityki regionalnej i innowacyjnej.
Wynika to z faktu, że skupiska aktywności gospodarczej,
koncentracja przestrzenna działalności biznesowej i badawczo-rozwojowej, ekosystem przedsiębiorczości, kapitał
społeczny, koopetycja, czy też inne integralne atrybuty klastrów, w sposób naturalny sprzyjają synergiczności wspólnie podejmowanych działań.
Wzrost zainteresowania klasteringiem na świecie oraz
potrzeba ograniczania barier rozwoju klastrów przyczyniły
się w sposób bezpośredni do powstania koncepcji polityki
klastrowej. Stopniowy rozwój europejskiej polityki klastrowej i towarzyszące mu nowe wyzwania oraz możliwości,
także w zakresie rozwoju regionalnego, w znacznej mierze
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rozważania skoncentrowano na analizie wybranych antecedencji polskiej polityki klastrowej, w szczególności tych,
które dotyczą aktywności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na rzecz kreowania tej polityki.

Strategiczny wymiar polityki klastrowej
Współczesne klastry to organizacje partnerskie, uczące się, a w niektórych przypadkach też inteligentne, które
powstają w efekcie rozwoju współpracy wokół wspólnych
celów w układach poziomych i pionowych o charakterze
formalnym i nieformalnym, pomiędzy interesariuszami lokalnych procesów gospodarczych, tj. przedsiębiorstwami
danego sektora i sektorów pokrewnych, jednostkami sektora B+R, instytucjami wsparcia biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę ewolucję koncepcji
klastra i uwarunkowań w jakich powstawały i rozwijały się
te struktury, nie sposób nie zauważyć różnorodności definicji klastra. W teorii i praktyce gospodarczej popularnym
podejściem w definiowaniu tego pojęcia jest traktowanie
go jako:
• geograficzne skupisko niezależnych podmiotów,
które reprezentują daną specjalizację gospodarczą,
współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach
łańcucha wartości (Ministerstwo Rozwoju 2016);
• specyficzne ugrupowania strategiczne przedsiębiorstw, pomiędzy którymi występuje jednoczesna
konkurencja i współpraca, silna specjalizacja w oparciu o dominujący typ wiedzy i tradycje w regionie
(Kuczewska 2014: 228);
• forma samoorganizacji działalności gospodarczej autonomicznych, wzajemnie ze sobą powiązanych podmiotów relacjami o różnym natężeniu i charakterze
w danej przestrzeni gospodarczej, tworzących mniej
lub bardziej domknięte skoncentrowane przestrzennie systemy gospodarcze (Brodzicki 2012: 15).
Aktywnie funkcjonujące klastry, zdolne do generowania efektu pozytywnej synergii, stwarzają korzystne warunki do kształtowania dla gospodarki nowych strategicznych
specjalizacji zarówno po stronie podażowej (elastyczność,
kreowanie innowacji, łączenie komplementarnych kompetencji), jak i po stronie popytowej – poprzez angażowanie
klientów i prosumentów do współtworzenia innowacyjnych
rozwiązań (Szymoniuk 2014: 220). Cechy klastrów, takie jak:
koncentracja przestrzenna, koopetycja, kapitał społeczny,
dyfuzja wiedzy, rozwój innowacji i przedsiębiorczości, inwestycje strategiczne, sprawiły, że bardzo szybko struktury te
uznano za strategiczne narzędzie realizowania podstawo-

wych założeń europejskiej polityki regionalnej (Mikołajczyk,
Kurczewska, Fila 2009: 32). Tym samym, by osiągnąć inteligentny rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
niezbędne okazało się opracowywanie polityki klastrowej
(określanej także jako polityka rozwoju opartego na klastrach, polityka oparta na klastrach – ang. cluster-based
policy), w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Władze publiczne na poziomie europejskim, krajowym
i regionalnym wraz z rozwojem koncepcji klasteringu angażowały się w różny sposób we wspieranie rozwoju inicjatyw
klastrowych. Przykładowo, krajowe programy wsparcia np.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Polska
Wschodnia oraz Regionalne Programy Operacyjne, czy
międzynarodowy Program INTERREG, oferowały wymierną pomoc dedykowaną m.in. klastrom. Jednak koncepcja
wspierania klastrów w ramach polityki klastrowej w Polsce,
pomimo szeregu podjętych działań w tym zakresie, wciąż
nie jest ostatecznie precyzyjnie określona instytucjonalnie, ze względu na swój horyzontalny charakter. Na chwilę
obecną, stanowi istotny komponent kilku dziedzin polityki
gospodarczej, w tym przemysłowej, innowacyjnej i regionalnej. Już w 2003 roku eksperci wskazywali, że nasz kraj
jest w tym zakresie nieco spóźniony w stosunku do innych
krajów europejskich. Przykładowo, Komisja Europejska
w jednym ze swoich raportów wskazywała, że Polska obok
Czech, Słowacji i Estonii należy do grupy państw, w których
nie wypracowano i nie wdrożono jeszcze konkretnego modelu polityki klastrowej. Ponadto podkreślała, że Polska
choć stopniowo dostrzega znaczenie potencjału klastrów
dla długofalowego procesu przemian w gospodarce, nie
podjęła jeszcze konkretnych rozwiązań w zakresie wsparcia
finansowego inicjatyw klastrowych (Jankowska 2012: 142).
W tym miejscu należy podkreślić, że jednym z pierwszych
polskich klastrów jakie powstały w Polsce w 2003 roku
o dużym potencjale strategicznym jest innowacyjny klaster
przemysłowy Dolina Lotnicza, który dynamicznie rozwija się
w regionie Podkarpacia, aktywnie wykorzystując szanse jakie stwarza turbulentne otoczenie.
Pojęcie polityki klastrowej bywa definiowane w literaturze przedmiotu w różny sposób, np. jako (Pilarska 2010:
93-94; Brodzicki, Szultka, Tamowicz, Wojnicka 2004: 16; Borowicz, Dzierżanowski, Rybacka, Szultka 2009: 58; Aragon,
Aranguren, Iturrioz 2011: 19):
• aktywne zaangażowanie władz publicznych w proces
rozwoju klastrów;
• aktywne i celowe włączenie się władz publicznych
różnych szczebli w proces identyfikacji i rozwoju
klastrów, z zamiarem uzyskania długoterminowych
społeczno-ekonomicznych korzyści;
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• zespół działań i instrumentów wykorzystywanych
przez władze różnych szczebli do podnoszenia poziomu konkurencyjności gospodarki poprzez stymulowanie rozwoju istniejących bądź tworzenie nowych
systemów klastrowych na poziomie regionalnym;
• zespół działań o charakterze miękkim, które obejmują dostarczenie pewnych dóbr pochodzących ze środków publicznych, ukierunkowanych na zaspokojenie
potrzeb danego klastra, które nie mogą być zaspokojone przez zwykłe mechanizmy rynkowe, a także
wsparcie współpracy i sprawnego funkcjonowania
sieci członków;
• odpowiednie ukierunkowanie i skoordynowanie polityki gospodarczej, w tym działań publicznych w oparciu o aktywną współpracę i dialog z kluczowymi interesariuszami klastrów oraz koncentrację wsparcia
publicznego na projektach realizowanych w klastrach
o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki;
• polityka, która opiera się na współpracy i wspólnych
działaniach partnera publicznego i partnerów klastrowych (w układzie triple helix), kreowaniu wartości, przez co ma charakter strategiczny, pomagając
w tworzeniu strategii rozwoju danego regionu.
Zaprezentowane definicje polityki klastrowej wskazujące na jej przedmiot, podmiot, czy narzędzia, spójne są z co
najmniej pięcioma różnymi podejściami do tej polityki, takimi
jak: kreacjonistyczne, wąskie, odgórne, ewolucyjne i sieciowe
(Borras, Tsagdis 2011: 28-30). Oczywiście sposób postrzegania
istoty polityki klastrowej zmienia się w miarę upływu czasu,
gdyż zmieniają się np. uwarunkowania rozwoju klastrów.
Współcześnie polityka klastrowa bywa definiowana zarówno w szerokim, jak i wąskim ujęciu. W pierwszym przypadku obejmuje ona wiele różnych polityk i instrumentów,
które w skoordynowany sposób wspierają rozwój klastrów.
Z kolei w drugim przypadku dotyczy ona wspierania konkretnych inicjatyw klastrowych i koordynatorów klastrów,
których aktywność przyczynia się do dalszego rozwoju tych
struktur (Dzierżanowski 2012: 16).
Tego typu polityka o charakterze strategicznym, wyznaczając nowy obszar interwencji publicznej, bliższa jest rozwiązaniom wolnorynkowym, gdyż skupia się na kształtowaniu właściwych warunków dla rozwoju współpracy poszczególnych interesariuszy systemu gospodarczego na poziomie
mikro, mezo i makro (Kwietniewska-Sobstyl 2012: 112). Jej
celem jest głównie rozwój klastrów w ujęciu normatywnym, czyli takich skupisk firm i instytucji otoczenia biznesu, które będą charakteryzować się odpowiednią masą
krytyczną, intensywnymi interakcjami oraz wysoką konkurencyjnością i innowacyjnością (Borowicz, Dzierżanowski,
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Rybacka, Szultka 2009: 6). Z założenia, rozwój klastrów ma
przyczyniać się do wzmocnienia poziomu konkurencyjności gospodarki krajowej, regionalnej i lokalnej. Wiąże się
to z postulowaną przez wielu ekonomistów zasadą koncentracji środków publicznych w najbardziej atrakcyjnych
lokalizacjach gospodarczych, biegunach wzrostu, charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju (Kowalski 2011:
86). Polityka klastrowa z założenia musi stawiać sobie cele
realistyczne, zarówno pod względem merytorycznym, jak
i czasowym. Przy czym cele te powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby interesariuszy zaangażowanych w rozwój
klastrów, być jasno określone w drodze konsultacji społecznych i być oparte na konstruktywnym konsensusie (Brodzicki, Szultka, Tamowicz, Wojnicka 2004: 21). W literaturze
przedmiotu podkreśla się, że efektywnie i konsekwentnie
zaprojektowana i wdrożona polityka klastrowa może prowadzić do przekształcenia klastrów w dynamiczne, regionalne systemy innowacji, które wyróżniają się skuteczną
absorpcją innowacji i względnie trwałym wzmacnianiem
swej konkurencyjności (Leśniewski 2012: 72). Tego typu
systemy tworzą środowisko instytucjonalne, w którym
zdolności innowacyjne są wzmacnianie przez współpracę
różnych interesariuszy w obszarze dyfuzji wiedzy. Systemy
te bazując na sieciach innowacji oraz instytucjach zlokalizowanych wewnątrz swego terytorium, mogą stymulować
ostateczny poziom innowacyjności gospodarki w regionie
i kraju (Kwietniewska 2014: 355).
Podstawowym kryterium kreowania polityki klastrowej
jest zdolność klastrów do rozwoju, przy założeniu, że oferowane wsparcie publiczne jest narzędziem wspierania konkretnych pomysłów, projektów i programów, a nie celem
samym w sobie (Knop 2013: 124). Z uwagi, że podejście
do kreowania polityki klastrowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest bardzo różnorodne w zakresie
chociażby: priorytetów, szczebla realizacji polityki, wykorzystanych instrumentów, skali i charakteru interwencji publicznej, celowości wsparcia, tym samym wielu ekspertów
z zakresu klasteringu w Polsce często podkreślało i nadal
podkreśla, że (Wicher-Baluta 2012: 266; Brodzicki, Szultka,
Tamowicz, Wojnicka 2004: 6; Kuczewska 2014: 237; Pilarska
2010: 95; Knop 2013: 140; Piątyszek-Pych 2013: 152):
• nie istnieje jeden powszechnie stosowany model polityki klastrowej;
• wdrożenie polityki klastrowej nie wymaga radykalnych przeobrażeń dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki gospodarczej. Istotna może okazać się
modyfikacja już istniejących instrumentów wsparcia
rozwoju współpracy, ich odpowiednie zintegrowanie,
koordynacja działań i przyjęcie jednolitych zasad implementacji;
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• nie należy ograniczać się wyłącznie do mechanicznego przenoszenia na polski grunt rozwiązań uznawanych w innych krajach za najlepszą praktykę, gdyż
lokalne uwarunkowania wymagają dostosowania
proponowanych rozwiązań do polskiej specyfiki i wypracowania polskiego modelu tej polityki;
• zasadne jest uwzględnienie szeregu problemów
dotyczących np.: mapowania klastrów, poziomu
wdrażania polityki (od odgórnego, narodowego do
najniższego szczebla lokalnego), zakresu oddziaływania (stymulowanie rozwoju tylko firm, czy także
organizacji publicznych i instytucji otoczenia biznesu,
które zapewniają odpowiednie warunki dla rozwoju
klastrów), poziomu partnerstwa w klastrach, sposobu ostatecznego umocowania tej polityki w ramach
polityki przemysłowej;
• zasadne jest w większym niż dotychczas stopniu powiązanie rozwoju klastrów z rozwojem specjalnych
stref ekonomicznych, z uwagi na ich środowisko
sprzyjające sieciowaniu i transferowi wiedzy;
• możliwe jest wspieranie klastrów poprzez bezpośrednią ingerencję (np. znaczny wpływ na zarządzanie klastrem, wsparcie finansowe) lub w sposób
pośredni w postaci działań związanych z promocją
aktywności, monitoringiem, raportowaniem, itp.;
• dla skutecznego pomiaru wpływu polityki klastrowej
na rozwój klastrów, w tym ich członków, ale także
regionu zakorzenienia klastra, konieczny jest dalszy
rozwój narzędzi ewaluacji, monitoringu i oceny aktywności klastrów oparty na triangulacji wielu adekwatnych do tego celu – metod, narzędzi i koncepcji;
• sprawna implementacja polityki klastrowej wymaga
rozbudowanego partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie liderami przedsięwzięć pro-rozwojowych
są klastry i ich członkowie, a partner publiczny pełni
funkcję katalizatora rozwoju;
• zasadne jest dostosowanie narzędzi wsparcia rozwoju klastrów do ich fazy życia, uwzględniając ich
specyficzny cykl życia. Kierunek i intensywność wykorzystanych narzędzi powinny elastycznie zmieniać
się w czasie i być adekwatne do potrzeb klastrów,
wynikających z ich fazy rozwoju.
W opinii B. Szymoniuk (2014: 212) istotnym warunkiem sukcesu polityki klastrowej jest zdecydowane upraszczanie i podnoszenie sprawności wszelkich procedur projektowych, czyli prowadzenie tzw. zdroworozsądkowej polityki wsparcia klastrów, tak aby nie zatracić nadrzędnego
celu europejskiej polityki klastrowej: odważnego stawienia
czoła ekspansywnej, globalnej konkurencji. W realizacji

polityki klastrowej niezbędne jest zrównoważone podejście do wspierania zarówno dojrzałych klastrów, jak i tych,
które znajdują się w początkowej fazie rozwoju (Koszarek,
Kacprowicz 2011: 151). Wciąż bowiem istnieje możliwość
pojawienia się nowych klastrów embrionalnych (inicjatyw
klastrowych) w związku z dynamicznym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz przemysłów
wschodzących (ang. emerging industries). Wspieranie interakcji i transferu wiedzy pomiędzy kluczowymi interesariuszami procesu innowacji w klastrach, w tym współpracy
międzysektorowej i międzyklastrowej oraz łączenie różnych
komplementarnych kompetencji partnerów (w szczególności tych z obszaru biznesu i B+R) współtworzy przedsiębiorczy ekosystem, w którym nowe i perspektywiczne przemysły mogą powstawać i szybko się rozwijać (Frączek 2013).
Polityka klastrowa może być realizowana na dwóch poziomach jednocześnie, zarówno na poziomie centralnym
jako polityka o indywidualnym charakterze lub polityka problemowa (horyzontalna), której fundamentalne założenia
uwzględnione są w polityce gospodarczej, przemysłowej, innowacyjnej, społecznej, itp., jak i poziomie samorządowym,
gdzie stanowić może ważny komponent polityki regionalnej
(Kaźmierski 2013: 151). Należy podkreślić, że legitymizacja
polityki publicznej we wspieraniu klastrów ma swą solidną
podstawę w trzech płaszczyznach takich jak: niedoskonałość
rynku, niedoskonałość polityki publicznej oraz niedoskonałości systemowe, które wiążą się z niespójnością powiązań
instytucji i organizacji (Andersson, Schwaag-Serger, Sörvik,
Wise-Hansson 2004: 48-51). Warto w tym przypadku zwrócić
uwagę na fakt, że podczas gdy w Europie Środkowej oferowane były i są odrębne programy wspierające rozwój klastrów, to w części krajów Europy Zachodniej działania władz
publicznych skoncentrowane są bardziej na horyzontalnych
elementach rozwoju nowoczesnej gospodarki, wspierając
głównie te inicjatywy, które wykazują różnorodne formy
współpracy podmiotów sektora gospodarczego i B+R (Palmen, Baron 2011: 37). To odmienne podejście do polityki
klastrowej w znacznej mierze uwarunkowane jest zróżnicowanym poziomem rozwoju gospodarczego, poziomem innowacyjności gospodarki czy też poziomem kapitału ludzkiego
i społecznego krajów Unii Europejskiej.

Antecedencje polskiej polityki klastrowej
Pojęcie antecedencji na gruncie nauk o zarządzaniu rozumiane bywa w szerszym, jak i węższym znaczeniu, przez
co brakuje jednoznacznej i jasno sprecyzowanej jego definicji. Najczęściej utożsamiane bywa ono z (Wójcik, Czernek
2016: 640; Czakon 2016a: 83; Nijhof, Rietdijk 1999: 42):
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• okolicznościami (zdarzeniami) poprzedzającymi jakiś
konkretny fakt, istotnymi dla jego zrozumienia;
• czynnikami, które w różnym stopniu wpływają na
potencjał danego zjawiska;
• czynnikami, które decydują o kodzie DNA danego
zjawiska;
• czynnikami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni przyczyniają się do wystąpienia danego zjawiska
w danym okresie czasu, decydując o charakterze,
strukturze, dynamice jego ewolucji;
• czynnikami, które poprzedzają dane zjawiska (procesy, zdarzenia, zachowania), które mają wpływ na
charakter zjawiska i jego konsekwencje w otoczeniu
(zgodnie z modelem ABC, gdzie A to antecedencja,
B – wyjściowe analizowane zjawisko, C – konsekwencje zjawiska);
• czynnikami, które traktowane jako „siła napędowa”,
prowadzą do zaistnienia danego zjawiska w danym
czasie i przestrzeni.
Do popularyzacji analizy antecedencji na polskim
gruncie nauk o zarządzaniu przyczynił się ostatnimi czasy
przede wszystkim W. Czakon. W swoich pracach badawczych podkreśla, że antecedencje są kategorią szerszą od
samych przyczyn, gdyż uwzględniają one także sprzyjające czynniki otoczenia i czynniki wpływające na tempo lub
kierunek procesu rozwoju danego zjawiska (Czakon 2015b:
17). Ponadto wskazuje, że w polu znaczeniowym antecedencji znajdują się takie pojęcia jak: czynniki (zjawiska lub
bodźce wpływające na powstanie danego zjawiska, choć
ich wpływ nie jest ściśle ustalony), determinanty (czynniki
o ścisłym wpływie na powstające zjawisko), siła (czynnik
określający kierunek i tempo procesu tworzenia danego
zjawiska), predykatory (czynniki rozpoznawane w wyniku
analizy statystycznej na podstawie kryterium kowariancji),
uwarunkowania i motywy (Czakon 2015b: 18).
Prawidłowe rozumienie antecedencji jest niezwykle
ważne w badaniu zjawisk, gdyż pozwala na koncentrację
na ich chronologicznym aspekcie, unikając problemu znacznie bardziej wymagających badań związków przyczynowych
(Czakon 2013: 10). Antecedencje mogą, ale nie muszą spełniać rygorystycznego wymogu dowodu przyczynowości,
gdyż są obecne w danym ciągu wydarzeń, który doprowadza do pojawienia się konkretnego zjawiska, interesującego badaczy. Sam sposób dowodzenia przyczynowości
może być w tym przypadku oparty zarówno na założeniu
racjonalności podejmowania decyzji, jak i na przesłankach
poznawczych, emocjonalnych, społecznych. Tym samym
samo badanie istoty antecedencji powinno odbywać się
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na poziomach analizy makro i mikro, z zastosowaniem metodologii pozytywistycznej i interpretatywnej, by lepiej zrozumieć genezę danego zjawiska (Czakon 2015a: 90).
Co więcej, zastosowanie koncepcji mikrofundamentów w naukach o zarządzaniu tj. zbioru postulatów metodologicznych, w których m.in. identyfikuje się relacje na
poziomie mikro-mikro oraz agreguje je na poziomie mikro-makro, prowadzi do konstatacji, że analiza antecedencji
zjawisk powinna ograniczać się do badania mikrostanów
tych zjawisk, z pominięciem ich szczegółowych mikrouwarunkowań, zachowując przy tym odrębność badawczą
dwóch podstawowych obszarów, tj. pojedynczych uczestników zjawisk oraz interakcji zachodzących pomiędzy nimi
(Klimas, Wójcik 2016: 249). Według W. Czakona (2016b:
92) mikrofundamenty, które wyrażają stanowisko indywidualizmu, należą do zbioru antecedencji w tym sensie, że
stanowią poprzedniki chronologiczne i pozostają w związku
potencjalnie przyczynowym z badanym zjawiskiem.
Powyższe rozważania skłoniły do konstatacji, że antecedencje polskiej polityki klastrowej stanowią te chronologiczne poprzedniki, którym w zależności od zastosowanych
metod badawczych można przypisać rolę przyczyny albo
warunku. Analiza antecedencji w tym zakresie koncentrowała się na uwzględnieniu specyfiki procesu kształtowania
polityki klastrowej. Pozwoliło to na identyfikację dwojakiego typu antecedencji, tych wynikających z atrybutów
polityki klastrowej, jak i tych stanowiących kontekst dla jej
rozwoju. Bardzo wartościowe było w tym przypadku wnikliwe uwzględnienie uwarunkowań, determinant, czynników,
mechanizmów i zdarzeń, prowadzących do instytucjonalizacji polityki klastrowej.
Dla potrzeb niniejszego artykułu skoncentrowano się
na wybranych działaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), stanowiących istotne antecedencje
polskiej polityki klastrowej. Z kolei inne wybrane antecedencje w tym zakresie przedstawiono w tabeli 1, gdyż
szersza ich analiza nie była możliwa z uwagi na charakter
i rozmiar tego artykułu.
PARP należy do pionierów transferu wiedzy i upowszechniania idei klasteringu w Polsce. Od wielu już lat
prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju klastrów.
Aktywność ta przejawiała się zarówno w udzielaniu bezpośredniego wsparcia na rzecz rozwoju klastrów, jak i w procesie kształtowania polityki klastrowej w Polsce i Europie.
Instytucja ta była inicjatorem tworzenia pierwszych konkretnych rozwiązań systemowych na rzecz rozwoju klastrów
w Polsce, np.: powołania Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej (2011-2012), propozycji mechanizmów koordynacji
systemu wsparcia rozwoju klastrów, opiniowania dokumentów strategicznych i operacyjnych, opracowania systemu
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Tabela 1. Wybrane antecedencje polskiej polityki klastrowej

Egzogeniczne i endogeniczne antecedencje polskiej polityki klastrowej
• Strategia Lizbońska – plan działań z zakresu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Unii Europejskiej przyjęty przez przywódców krajów
UE podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 roku

• Regionalne Strategie Innowacji – pierwsze w Polsce opracowane zostały w 2002-2003 roku, których celem było stworzenie dobrych
warunków do współpracy pomiędzy różnymi partnerami w regionie oraz szukanie specyficznej i niepowtarzalnej metody wzmacniania
procesów innowacyjnych

• działania Komisji Europejskiej (KE) w zakresie: identyfikacji klastrów, analiz porównawczych klastrów, rekomendacje dla kształtowania
polityki klastrowej i zarządzania klastrami, tworzenie ram regulacyjnych wspieranie finansowe klastrów, popularyzacja koncepcji
klasteringu

• raport KE z badań realizowanych w 2001-2002 roku – Regional Clusters in Europe
• dokument KE Industrial policy in an enlarged Europe z 2002 roku, uznający tworzenie innowacyjnych klastrów za kluczowy priorytet
nowej polityki przemysłowej

• komunikat KE Some key issues in Europe’s competitiveness – towards an integrated approach z 2003 roku, podkreślający znaczenie
wzrostu liczby klastrów i poprawy efektywności ich funkcjonowania, potrzeby identyfikacji dobrych praktyk w zakresie ich rozwoju
w Europie oraz karty jakości klastrów

• dokument programowy KE Fostering structural change: an industrial policy for an enlarged Europe z 2004 roku, wskazujący na wartość
klastrów oraz potrzebę przezwyciężania dezindustrializacji Europy

• dokument konsultacyjny KE z 2004 roku Innovate for a competitive Europe. A new action plan for innovation, wskazujący, że fundusze

strukturalne mają wspomagać internacjonalizację klastrów regionalnych, podkreślający znaczenie klastrów w stymulowaniu innowacji,
promowaniu ponadgranicznej wymiany doświadczeń związanych z rozwojem klastrów poprzez internacjonalizację, współpracy
międzyregionalnej oraz międzysektorowej

• program działań Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) zakładający potrzebę stymulowania efektywnego
rozpowszechniania wiedzy i technologii pomiędzy przedsiębiorstwami na bazie klastrów. KE wskazała na potencjał klastrów dla
skutecznego podnoszenia poziomu konkurencyjności gospodarek poszczególnych regionów UE

• powstanie w 2007 roku European Cluster Observatory, platformy wiedzy umożliwiającej dostęp do danych statystycznych, analiz

i efektów mapowania klastrów, charakterystyk polityki klastrowej w Europie istotnych dla władz publicznych na poziomie europejskim,
krajowym, regionalnym i lokalnym, jak i menadżerów klastrów oraz przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP

• dokument strategiczny KE z 2008 roku The European cluster memorandum. Promoting European innovation through clusters,
prezentujący agendę działań politycznych służących innowacyjności w Europie dzięki klastrom oraz wskazujący na potrzebę promocji
inicjatyw klastrowych i tworzenia dogodnych warunków sprzyjających ich tworzeniu

• powstanie w 2009 roku Europejskiej Grupy ds. Polityki Klastrowej (ECPG), która miała pomóc w formułowaniu programu polityki

na rzecz rozwoju światowej klasy klastrów (word-class-clusters) w Unii Europejskiej. W 2010 roku zaprezentowano wyniki raportu
końcowego ECPG: Final recommendations – a call for policy action, wskazujące na rolę klastrów w gospodarce europejskiej i budowaniu
jej konkurencyjności oraz na trzy zasady dedykowane unijnym i krajowym instytucjom realizującym politykę i programy klastrowe
(programy na rzecz klastrów i polityka klastrowa muszą być zintegrowane z działaniami na rzecz poprawy istotnych warunków ramowych
dla prowadzenia działalności gospodarczej w UE; punkt ciężkości programów klastrowych powinien przesunąć się ze wspierania budowy
zasobów na rzecz wspierania doskonałości, przez co wsparcie publiczne powinno koncentrować się na klastrach, które mają zdolność
i chęć do wzmacniania swej konkurencyjności w obliczu globalizacji; działania KE i państw członkowskich powinny być precyzyjnie
określone i skoordynowane, by uniknąć ich powielania oraz uwzględniać specyfikę poszczególnych klastrów na poziomie krajów
członkowskich i regionów)

• certyfikacja jakości zarządzania klastrami – prowadzona przez European Secretariat for Cluster Analysis w skali trzystopniowej (poziom
złoty, srebrny i brązowy)

• Inteligentne Specjalizacje (Smart Specialisation) – ich identyfikacja za pomocą klastrów pozwala uniknąć kopiowania priorytetów
rozwojowych innych regionów i sprzyja efektywnemu inwestowaniu środków publicznych w rozwój gospodarczy kraju i poszczególnych
regionów

• strategia Europa 2020, związana z unijną polityką spójności 2014-2020, która wskazuje na potrzebę rozwoju inteligentnego,
zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu, przez co skłania polskie regiony do jeszcze większej koncentracji działań na
wzmacnianiu ich innowacyjnych kompetencji, i stymuluje aktualizowanie przez władze samorządowe Regionalnych Strategii Innowacji
(RIS3)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., (2004) Polityka wspierania klastrów.
Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 17-18; Mikołajczyk B., Kurczewska A.,
Fila J., (2009) Klastry na świecie. Studia przypadków, Warszawa: Difin, s. 32; European Commission, (2004) Innovate for a competitive
Europe. A new action plan for innovation, Brussels: European Commission, 11-12; Pieńkowski M., (2011) Europejska Grupa ds. Polityki
Klastrowej – zalecenia na przyszłość, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=1208AA7E77BE40EFA614DC1F4C6E20AD
[1.11.2016]; Mempel-Śnieżyk A., (2013) Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji, „Biblioteka Regionalisty”, nr 13, s. 115-118; Dzierżanowski M., (2012) Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020
roku. Rekomendacje Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, Warszawa: PARP, s. 41; Kowalski A.M., (2011) Europejskie inicjatywy na
rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, „Studia Europejskie”, nr 1, s. 87-90.
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wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), co wynikało z określonych pod jej przewodnictwem merytorycznym
kierunków i założeń polskiej polityki klastrowej. Instytucja
ta partycypowała także we współkreowaniu założeń europejskiej polityki klastrowej m.in. poprzez udział w takich
inicjatywach międzynarodowych jak: INNET (2006-2009),
TACTICS (2009-2012), NGPExcellence – Cluster Excellence
in the Nordic Countries, Germany and Poland (2010-2012).
Obecnie jest członkiem wiodącej globalnej sieci współpracy
TCI (The Global Practitioners Network for Competitiveness,
Clusters and Innovation) (PARP 2016).
Rezultatami działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wsparcia klastrów są np.: rozwój
wiedzy i świadomości o klasteringu, promocja i upowszechnianie dobrych praktyk klastrów (konferencje, seminaria
i warsztaty; publikacje, poradniki i raporty, portal innowacji, interaktywna mapa klastrów), wzmocnienie umiędzynarodowienia klastrów (katalogi klastrów dla partnerów zagranicznych, spotkania B2B, matchmaking klastrów, misje
gospodarcze, konferencje i warsztaty z udziałem ekspertów
zagranicznych), permanentne badania i analizy klastrów
(cykliczny benchmarking, ewaluacje, analizy przekrojowe).
Instytucja ta udzieliła bezpośredniego wsparcia dla rozwoju
klastrów na poziomie około 500 mln zł (1,64 mln – pilotaż
na wsparcie klastrów, 1,8 mln – Innovation Express, 440
mln – Działanie 5.1 POIG, 52 mln – Działanie 1.4.3 PORPW).
Z kolei wsparcie pośrednie w wartości blisko 12 mln złotych
dotyczyło: programu szkoleń promujących ideę klasteringu
– 5,76 mln, projektu promocji klastrów i klasteringu – 134
tysiące, projektu „Polskie klastry i polityka klastrowa” –
5,18 mln, opracowania systemu KKK i standardów zarządzania klastrem – 260 tysięcy (Podgórska 2015).
W trakcie opracowywania polityki klastrowej w Polsce
funkcjonowały już na świecie różne modele tego typu polityki, które były w pewnym stopniu inspiracją, gdyż zakładały (Brodzicki, Szultka, Tamowicz, Wojnicka 2004: 17-18):
• orientację na kreowanie przewagi konkurencyjnej
w zakresie kluczowych sektorów gospodarki lub strategicznych łańcuchów wartości dodanej;
• orientację na podnoszenie konkurencyjności sektora
MSP;
• orientację na rozwój regionalny, stymulowanie aktywności poszczególnych regionów, wzmacnianie ich
konkurencyjności i atrakcyjności dla inwestorów;
• orientację na intensyfikację współpracy przemysłu
z sektorem B+R, stymulując innowacje i ich efektywną dyfuzję w gospodarce;
• orientację na wzmacnianie interakcji na poziomie
regionalnym w ramach potrójnej helisy, tj. systemu
powiązań między trzema kluczowymi podmiotami
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systemu gospodarczego: przedsiębiorstwami, sektorem B+R, władzami samorządowymi;
orientację na rozwój powiązań między samymi firmami oraz firmami i sektorem B+R;
orientację na koncentrację na stymulowaniu wszystkich typów interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami
w ramach klastra i jego przedsiębiorczego ekosystemu,
zarówno w układach pionowych, jak i horyzontalnych;
wykorzystanie różnych instrumentów wsparcia klastrów;
umiejscowienie tej polityki jako pewnej agendy polityki naukowo-technologicznej, innowacyjnej, przemysłowej, rozwoju regionalnego, lub nadanie jej
charakteru ściśle horyzontalnego, gdzie jej filozofia
i elementy znajdują się w każdej w wymienionych
polityk, co nie wymaga traktowania jej jako odrębnej
polityki gospodarczej.

Nie tylko klastry, ale i sama polska polityka klastrowa
ma także swój specyficzny cykl życia. Na cykl ten składa się
logiczna sekwencja faz/etapów związanych z instytucjonalizacją polityki klastrowej, obejmująca takie fazy jak: analiza i planowanie, projektowanie, wdrażanie, transformacja.
B. Jankowska pierwszą fazę polskiej polityki klastrowej określiła mianem kreacyjnej, tj. zorientowanej przede wszystkim na pobudzanie wyłaniania się klastrów (Jankowska
2012:175). Generalnie, patrząc na efekty działań różnych
interesariuszy na rzecz kreowania polskiej polityki klastrowej, można przyjąć, że okres 2002-2010 dotyczył fazy analizy i planowania w zakresie polityki klastrowej, 2011-2013
– fazy projektowania, a od 2014 roku – fazy wdrożenia.
Oczekiwania koordynatorów klastrów i ich członków w zakresie polityki klastrowej zostały po raz pierwszy mocno rozbudzone przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w okresie programowania 2004-2006, gdzie
priorytetowym instrumentem stymulującym powstawanie i rozwój klastrów była pomoc finansowa oraz wsparcie
szkoleniowo-doradcze. W kolejnym okresie programowania
2007-2013 oferowane wsparcie finansowe nie było już tak
powszechne, co przyczyniło się do ograniczenia aktywności
niektórych inicjatyw klastrowych. Jednocześnie koordynatorzy klastrów coraz częściej negatywnie zaczęli oceniać oferowaną pomoc władz publicznych we wspieraniu rozwoju
struktur klastrowych (Deloitte 2010: 198; Koszarek, Kacprowicz 2011: 149).
W 2007 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pierwszy pilotażowy Program „Wsparcie na
rozwój klastra”, który dostarczył impulsu do tworzenia kolejnych instrumentów wdrażanych przez PARP oraz inne instytucje na poziomie krajowym i regionalnym. W ramach Programu można było finansować projekty dotyczące rozwoju
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współpracy krajowej i międzynarodowej klastrów, promocji,
doskonalenia kwalifikacji koordynatorów klastrów lub członków klastrów oraz wszelkie działania przyczyniające się do
stymulowania innowacyjności klastrów. O wsparcie publiczne mogli ubiegać się koordynatorzy klastrów. W programie
tym przyjęto, że członkami klastra są podmioty działające na
rzecz rozwoju gospodarczego oraz co najmniej 10 przedsiębiorców wykonujących działalność na terenie jednego lub
kilku województw w tej samej lub pokrewnej branży. Co
najmniej 50% członków struktur klastrowych mieli stanowić
wówczas przedsiębiorcy (PARP 2007).
W fazie analizy i planowania oraz projektowania polityki
klastrowej bardzo aktywnym interesariuszami były w zasadzie trzy główne instytucje: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut badań
nad Gospodarką Rynkową. Ta ostania instytucja już w 2002
roku podjęła się wyzwania analizy i identyfikacji możliwości
oraz sposobu wykorzystania koncepcji klasteringu do poprawy kondycji polskiej gospodarki. W swoich badaniach
bazowała na metodzie przepływów międzygałęziowych
(ang. input/output), metodzie badania skupień oraz studiów
przypadku (Jankowska 2012: 142). Z kolei w 2009 roku zaprezentowała pierwsze podstawowe założenia polskiej polityki klastrowej, które były następujące (Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową 2009: 3):
• wsparcie publiczne powinno zostać skierowane głównie do klastrów o największym potencjale konkurencyjnym, wykazujących się konkurencyjnością międzynarodową, bądź mających realną szansę i możliwość
na wzmocnienie swej konkurencyjności;
• klastry kwalifikowane do wsparcia powinny zostać
wybrane w oparciu o przejrzyste i obiektywne zasady, w drodze konkursowej, przy uwzględnieniu trzech
kluczowych grup kryteriów, np. obecny potencjał gospodarczy i innowacyjny klastra, strategia rozwoju
klastra, jakość partnerstwa członków klastra;
• wsparcie dla klastrów regionalnych i lokalnych powinno być dostępne ze środków regionalnych programów operacyjnych, gdzie poszczególne województwa
mogłyby mieć swobodę wprowadzenia zasady preferencji dla swoich klastrów kluczowych;
• z uwagi na długoterminowy proces rozwoju klastrów,
polityka klastrowa powinna przewidywać wsparcie
minimum w perspektywie średniookresowej – 5 lat;
• wsparcie publiczne dla klastrów powinno być dedykowane konkretnym obszarom ich aktywności np.
działalności B+R, międzynarodowej ekspansji członków klastra, rozwojowi jakości kapitału ludzkiego,
stymulowaniu partnerskiej współpracy i powstawania
nowych firm.

Tak nakreślone kierunki i cele polskiej polityki klastrowej były następnie przedmiotem wielu dyskusji różnych
grup interesariuszy (przedstawicieli klastrów, instytucji publicznych, środowisk naukowych i B+R, instytucji otoczenia
biznesu), bezpośrednio i pośrednio zainteresowanych jej
instytucjonalizacją i poprawną implementacją. Dostarczyły
one solidną podstawę do modyfikacji zasad wsparcia publicznego, oferowanego klastrom na poziomie centralnym
i regionalnym. Jednak o holistycznym kształcie polityki
klastrowej zdecydowały ogólnopolskie konsultacje społeczne w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka
klastrowa”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości z honorowym patronatem Ministerstwa
Gospodarki. Głównym celem tego przedsięwzięcia było
wymierne wzmocnienie rozwoju polskich klastrów, podniesienie poziomu ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz efektywne kształtowanie polityki klastrowej. Dotyczyło ono dwóch
podstawowych komponentów: wsparcia rozwoju polskich
klastrów poprzez działania promocyjno-informacyjne na
rzecz klastrów i wsparcia instytucji kształtujących politykę
klastrową poprzez działania zmierzające do wypracowania
rekomendacji do przygotowania przyszłej polityki klastrowej. Efekty tego przedsięwzięcia są imponujące, gdyż m.in.:
zorganizowano 16 jednodniowych konferencji klastrowych
o zasięgu ogólnokrajowym w poszczególnych miastach wojewódzkich, we współpracy z urzędami marszałkowskimi,
gdzie głównymi prelegentami byli klastrowi eksperci zagraniczni i krajowi, zorganizowano 16 wystaw klastrów (równolegle z konferencjami), wydano 16 katalogów promujących aktywność klastrów z każdego województwa, wydano
katalog zbiorczy klastrów, promujący 55 polskich klastrów
(PARP 2013:23-24).
W okresie od kwietnia 2011 roku do maja 2012 roku
zorganizowano sześć paneli dyskusyjnych, w trakcie których analizowane były przykładowo takie zagadnienia jak:
kierunki, szanse i wyzwania dla rozwoju polskich klastrów;
innowacyjność poprzez klastry; rozwój klastrów poprzez
inwestycje zagraniczne i internacjonalizację; zarządzanie
inicjatywą klastrową i budowanie relacji z otoczeniem;
strategia rozwoju klastrów oparta na współpracy; rola polityki publicznej w stymulowaniu rozwoju klastrów (Szultka
2012:7). Aktywne uczestnictwo w tych panelach dyskusyjnych szerokiej grupy przedstawicieli polskiej społeczności
klastrowej (np. członków i koordynatorów klastrów, interesariuszy klastrów), mających też po części formę konsultacji
społecznych, także w zakresie głównych założeń i zakresu
polityki klastrowej, pozwoliło na wypracowanie szeregu
wniosków i rekomendacji. Te z kolei stanowiły solidny fundament dla Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, powo97
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łanej w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia PARP.
Grupę tą współtworzyli przedstawiciele klastrów, centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend
rządowych oraz przedstawiciele władz samorządowych
i organizacji przedsiębiorców, a także eksperci z zakresu
klasteringu (krajowi i zagraniczni). Ostateczne propozycje
kierunków i założeń polskiej polityki klastrowej w perspektywie do 2020 roku zakładały m.in., że (Szultka 2012: 3135; Dzierżanowski 2012: 11-23):
• głównym celem tej polityki powinno być trwałe
wzmocnienie innowacyjności oraz konkurencyjności
polskiej gospodarki w oparciu o skuteczną intensyfikację partnerskiej współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie
rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych,
biegunów wzrostu i klastrów kluczowych;
• wyboru klastrów o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki powinno dokonywać się w drodze konkursu;
• członkowie klastrów będą mogli korzystać z dostępnego wsparcia publicznego na zasadach ogólnych,
natomiast wybrane projekty klastrów kluczowych,
z uwagi na istotne ich znaczenie dla rozwoju gospodarki kraju lub regionu, będą mogły korzystać niejako z priorytetowej ścieżki finansowania (dzięki dodatkowym punktom w systemie oceny projektów);
• projekty klastrów kluczowych będą przechodzić
standardową procedurę oceny formalnej i merytorycznej, w ramach której będą konkurować z innymi
projektami;
• administracja centralna we współpracy z administracją regionalną powinna wypracować elastyczny program wsparcia dla koordynatorów klastrów;
• niewłaściwie skonstruowane i zrealizowane mechanizmy wsparcia klastrów mogą mieć negatywne skutki,
hamując a nie pobudzając aktywność klastrowego
środowiska biznesowego i badawczo-rozwojowego;
• wsparcie partnera publicznego może mieć formę
nie tylko finansową, ale także bardziej bezpośrednią w zakresie współpracy dotyczącej promocji klastrów, lepszego wykorzystania istniejących zasobów
i kompetencji instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, np. parków
technologicznych;
• wybierając klastry kluczowe na podstawie największego potencjału gospodarczego, nie należy pomijać
w dalszym wspieraniu tych struktur o mniejszym potencjale, przy czym oferowane im wsparcie powinno
mieć inny charakter i być adekwatne do ich potrzeb,
wynikających z fazy życia klastra;
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• bardzo wartościowe jest wypracowanie takiego
mechanizmu w zakresie wspierania koordynatorów
klastrów, który mógłby zostać użyty w 16 województwach, tak by ograniczyć ewentualne ryzyko, że niektóre województwa nie zapewnią żadnych instrumentów wsparcia w tym zakresie;
• implementacja założeń polityki klastrowej powinna
uwzględniać zasady odnoszące się do: szerokiego
wspierania procesów sieciowania i nawiązywania
współpracy w polskiej gospodarce, łączenia podejścia oddolnego i odgórnego w odniesieniu do
wspierania rozwoju klastrów, tworzenia efektywnego ekosystemu instytucji na rzecz rozwoju klastrów,
koordynacji polityk i instrumentów wokół klastrów
kluczowych, prywatnego współfinansowania rozwoju klastrów, koncentracji wsparcia publicznego na
klastrach kluczowych, które mają potencjał rozwoju
regionalnych i krajowych inteligentnych specjalizacji
gospodarczych.
Warto podkreślić, że znaczna część ostatecznych rekomendacji w zakresie polskiej polityki klastrowej była spójna z koncepcją tej polityki, zaproponowaną przez Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową w 2009 roku. Zgodnie
z wizją rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o klastry do
roku 2020 – zdecydowana większość klastrów będzie miała
znaczenie lokalne i regionalne, wszystkie klastry będą wykazywać zdolność do rozwoju dzięki inwestycjom prywatnym członków klastrów i inwestorów zagranicznych, krajowe klastry kluczowe będą konkurencyjne w skali globalnej,
a ich członkowie intensywnie uczestniczyć będą w wymianie handlowej oraz międzynarodowych łańcuchach wartości (Dzierżanowski 2012: 21-22).
W 2011 roku powstał Klub Klastrów przy ówczesnym
Ministerstwie Gospodarki jako forum wymiany poglądów
między przedsiębiorcami, ich sieciami i klastrami, a administracją publiczną, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań systemowych w zakresie polityki klastrowej. Klub
stanowił nieformalną inicjatywę zrzeszającą menadżerów
polskich klastrów. Podczas spotkań omawiano m.in. politykę innowacyjności w perspektywie 2007-2013, ważne
projekty Komisji Europejskiej, dotyczące rozwoju klastrów,
zakres i formy współpracy międzynarodowej klastrów.
W grudniu 2012 roku w Sejmie RP VII kadencji powstał
Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej z inicjatywy
posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej oraz Ruchu Palikota. Celem powołania tego
Zespołu było wspieranie i promocja działalności klastrów
w Polsce. Do głównych zadań Zespołu należało m.in.:
wspieranie i podejmowanie działań na rzecz poprawy
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warunków funkcjonowania klastrów, w celu wzmocnienia
rozwoju lokalnego i regionalnego; występowanie z wnioskami oraz budowanie współpracy z organami władzy
ustawodawczej, administracją państwową, samorządami,
organizacjami branżowymi, uczelniami wyższymi w celu
wspierania i propagowania idei klasteringu; współpraca
z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi, mediami
w celu wspierania i popularyzacji koncepcji klastrów, jako
priorytetowych akceleratorów narodowych i regionalnych
systemów innowacji (http://www.sejm.gov.pl). Efektem
aktywności Zespołu była m.in. współorganizacja trzech
Kongresów Klastrów Polskich w 2013, 2014 i 2015 roku,
które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród
koordynatorów i członków klastrów, gdyż umożliwiły otwartą dyskusję w zakresie kluczowych problemów polskiego
klasteringu i założeń polityki klastrowej.
W latach 2010, 2012 i 2014 Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości zrealizowała trzy edycje ogólnopolskich
badań benchmarkingowych klastrów. Do głównych celów
tego złożonego przedsięwzięcia zaliczono: identyfikację
dobrych praktyk realizowanych w klastrach wzorcowych
(tzw. benchmarki), dostarczenie koordynatorom klastrów
informacji o sprawności zarządzania klastrem w porównaniu z benchmarkami, opracowanie rekomendacji w zakresie rozwoju klastrów zarówno dla koordynatorów klastrów,
jak i przedstawicieli sektora B+R, czy też władz publicznych
na szczeblu regionalnym i centralnym, mających wpływ
na kształt polityki klastrowej. W pierwszej edycji badań
uczestniczyło 47 klastrów, zaś w kolejnych edycjach – po
35 klastrów. W 2010 roku mocno podkreślano, że z jednej
strony zbyt wysoki poziom wsparcia finansowego dla klastrów może powodować tworzenie sztucznych tworów klastropodobnych i sztuczne dołączanie się nowych członków
klastrów, bez prawdziwego zaangażowania i identyfikacji
z klastrem, z drugiej zaś zbyt niski poziom tego typu wsparcia, szczególnie w pierwszych fazach życia klastra i brak
stabilności w tym zakresie może być istotną barierą w sieciowaniu i budowaniu potencjału strategicznego klastra
(Deloitte 2010: 199). Na podstawie uzyskanych wyników
badań eksperci z zakresu klasteringu sformułowali liczne rekomendacje dla wzmocnienia krajowej polityki klastrowej,
przykładowo dotyczące: koordynacji polityk i instrumentów publicznych skierowanych na wspomaganie rozwoju
klastrów kluczowych, w sposób zintegrowany (w różnych
obszarach interwencji), stworzenia systemu ewaluacji podejmowanych działań publicznych na rzecz klastrów (Hołub 2012: 182-184). W 2014 roku w ramach trzeciej edycji
badań benchmarkingowych wskazano m.in., że krajowe
wsparcie klastrów powinno być dedykowane głównie działaniom proinnowacyjnym KKK, tak by poprzez potencjał

innowacyjny tej grupy klastrów, ich projekty innowacyjne
i kapitał intelektualny wzmocnić poziom innowacyjności
polskiej gospodarki (Plawgo 2014: 193).
W 2013 roku w nawiązaniu do interpelacji posłów
B. Rzońcy i J. Warzechy w sprawie założeń polityki klastrowej – G. Henclewska (podsekretarz stanu) podkreśliła, że
planowane na lata 2014-2020 przyjęte założenia krajowej
polityki klastrowej, uwzględniające priorytety europejskiej
polityki innowacyjności i przedsiębiorczości, w sposób bezpośredni i pośredni dotyczą wyzwań rynkowych i oczekiwań
związanych z potrzebą adaptacji do warunków konkurencji
na globalnym rynku. Założenia te wynikają zarówno z obowiązujących, jak i opracowanych w Ministerstwie Gospodarki, dokumentów rządowych o charakterze strategicznym, np.
Strategii innowacyjności efektywności gospodarki”, „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości” (Henclewska 2013).
Zaprezentowane w niniejszym artykule wybrane antecedencje pozwalają na szersze zrozumienie kontekstu polskiej
polityki klastrowej. Jednak zidentyfikowana ich różnorodność
świadczy o potrzebie dalszych badań z uwzględnieniem ich
kategorii i relacji między nimi.

Implikacje polskiej polityki klastrowej
dla rozwoju klastrów
Jedną z ważniejszych implikacji polskiej polityki klastrowej dla polskiego klasteringu było opracowanie w 2014
roku standardów zarządzania klastrami przez grupę ekspertów pod kierunkiem merytorycznym PARP. Standardy
te stanowią zbiór zasad określających pożądane atrybuty
zarządzania klastrem i aktywności koordynatorów klastrów,
uwzględniające m.in. najlepsze zidentyfikowane krajowe
i międzynarodowe praktyki w zakresie ich działalności. Dotyczą one 5 głównych obszarów funkcjonowania klastra,
takich jak (Piotrowski 2014: 4-8):
• organizacja klastra (podstawy organizacyjne działania, strategia działania);
• zasoby klastra (zasoby finansowe, infrastruktura, zasoby ludzkie i know-how);
• procesy w klastrze (marketing, public-relations, komunikacja wewnętrzna, wzrost i rozwój, w tym zrównoważony rozwój);
• usługi na rzecz członków klastra (finansowanie
zewnętrzne, działalność B+R i innowacyjna oraz
transfer technologii, aktywność rynkowa, wymiana
doświadczeń i networking/matchmaking, rozwój kapitału ludzkiego, internacjonalizacja);
• współpraca klastra z otoczeniem (współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami na99

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016

ukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, z innymi
koordynatorami klastrów, budowanie marki klastra
oraz zwiększanie jego rozpoznawalności).
Standardy te, które powstały w odpowiedzi na założenia i rekomendacje polityki klastrowej, dotyczące potrzeby
stymulowania koordynatorów klastrów na rzecz poprawy jakości zarządzania klastrami, pełnią szereg istotnych funkcji
typu: edukacyjna, poznawcza, inspirująca. Nie tylko dostarczają wiedzy o jakości zarządzania klastrami, ale też pozwalają na sprawną samoocenę procesu zarządzania klastrem
pod kątem mocnych i słabych stron oraz na dalsze doskonalenie zarządzania klastrami. Systematyczna autoewaluacja
i monitoring w tym zakresie oraz wdrażanie na tej podstawie konkretnych zmian z pewnością sprzyjać mogą wzmacnianiu konkurencyjności klastrów. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości w okresie październik – listopad 2015
roku przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania
w wybranych 64 polskich klastrach. Z badań tych wynikało, że 30 klastrów spełniło wymagania określone w wyżej
wymienionych standardach, zaś 34 klastry ich nie spełniło
z uwagi chociażby na problemy z formułowaniem i wdrażaniem strategii, implementacją CSR, brakiem trwałego źródła
finansowania swego rozwoju (Frączek, Kryjom 2016: 6).
Kolejną implikacją polskiej polityki klastrowej jest cykliczna identyfikacja Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK).
Klastry te mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki kraju z uwagi na ich wysoką konkurencyjność. Sama
koncepcja wyboru KKK związana jest z wdrażaniem założeń
strategii „Europa 2020” i koncepcji inteligentnych specjalizacji (Hołub-Iwan, Wielec 2014: 3). KKK identyfikowane są
w procedurze konkursowej, organizowanej obecnie przez
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości. W procedurze tej uwzględniane są takie kryteria oceny jak: masa krytyczna klastra, historia działalności klastra, struktura klastra, strategia i plan
działania klastra, zarządzanie klastrem, certyfikacja jakości
zarządzania klastrem, potencjał rozwojowy i intensywność
współpracy w klastrze, wspólne projekty, konkurencyjność
międzynarodowa, współpraca z klastrami zagranicznymi,
rozwijanie kapitału społecznego w klastrze, doświadczenie
i potencjał koordynatora klastra. Jest to dwuetapowy proces
oceny klastrów. Nagrodą w tym konkursie jest status KKK,
nadawany przez Ministra Rozwoju, który obowiązuje od
dnia zatwierdzenia listy KKK do końca okresu 36 miesięcy.
Konkurs w formule otwartej ma być organizowany cyklicznie
w trakcie całej perspektywy finansowej 2014-2020. Udział
w tym konkursie jest bezpłatny, zaś klaster może się ubiegać
wielokrotnie o nadanie statusu KKK. Komisja oceniająca powoływana jest przez Ministra Rozwoju. W jej skład wchodzą
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przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Rozwoju, PARP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Wnioski klastrów w każdej z rund konkursu
poddawane są ocenie formalnej oraz dwuetapowej ocenie
merytorycznej ekspertów zewnętrznych (Ministerstwo Rozwoju 2016). W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lipca 2015 roku w sprawie udzielania
przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR (Dz.U. poz.
1027) KKK traktowane są jako klastry innowacyjne. W pierwszej rundzie konkursu o status KKK złożono 22 wnioski (nabór
wniosków trwał od 12.05-19.06.2015 roku). Po tej rundzie
konkursu analiza potencjału KKK wskazywała, że: 7 KKK zrzeszało 525 członków (w tym 437 firm), badane klastry wykazywały znaczącą aktywność we współpracy z klastrami
zagranicznymi, średnio ponad 30% stanowił udział eksportu
w sprzedaży ogółem w firmach klastrowych, klastry miały
zdefiniowane struktury zarządzania, przedsiębiorstwa z sektorów wysokiej i średnio-wysokiej technologii stanowiły stosunkowo wysoki udział w tych klastrach (średnio w klastrze
ponad 30 firm), klastry te wyróżniał także znaczący udział
finansowania działań ze źródeł prywatnych (średnio ponad
38%) (Szczepańska 2016a). Kolejna, druga runda konkursu
została otwarta w dniu 16 maja 2016 roku (do 15.07.2016
roku złożono 18 wniosków). Po drugiej rundzie konkursu do
grupy wcześniej wybranych 7 klastrów, dołączyło 9 następnych (tabela 2).
Wymierną implikacją polskiej polityki klastrowej jest także to, że koordynatorzy KKK są uprawnieni do aplikowania
o wsparcie publiczne w ramach Poddziałania 2.3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIG), przeznaczonego na wzmocnienie ekspansji międzynarodowej KKK. Celem
tego przedsięwzięcia jest wzrost dynamiki internacjonalizacji
przedsiębiorstw działających w strukturach KKK. Przedmiotem wsparcia jest dofinansowanie kompleksowych usług,
w tym doradczych, które: służą wprowadzeniu na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, w tym w szczególności produktów zaawansowanych technologicznie, związane są z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy
z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową,
zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Projekt powinien być zrealizowany do 24 miesięcy od
daty jego rozpoczęcia. Pomoc operacyjna dla koordynatora
obejmuje koszty wynagrodzeń personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji tego typu projektu. Z kolei
koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio
związane z realizacją projektu mogą dotyczyć: aktywizacji
klastra w celu ułatwienia współpracy, transferu informacji,
marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych członków oraz jego rozpoznawalności w otoczeniu, zarządzania
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Tabela 2. Krajowe Klastry Kluczowe z uwzględnieniem zakorzenienia terytorialnego
Województwo

Krajowe Klastry Kluczowe

Termin ważności statusu KKK

dolnośląskie

NUTRIBIOMED

31.10.2019 r. – II runda

kujawsko-pomorskie

Bydgoski Klaster Przemysłowy

31.10.2019 r. – II runda

lubelskie

Wschodni Klaster ICT

31.10.2019 r. – II runda

małopolskie

LifeScience Kraków
Klaster Zrównoważona Infrastruktura

31.10.2019 r. – II runda
31.10.2019 r. – II runda

mazowieckie

Mazowiecki Klaster ICT

30.09.2018 r. – I runda

podkarpackie

Dolina Lotnicza

30.09.2018 r. – I runda

podlaskie

Klaster Obróbki Metali
Wschodni Klaster Budowlany

30.09.2018 r. – I runda
30.09.2018 r. – I runda

pomorskie

INTERIZON
Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe

30.09.2018 r. – I runda
31.10.2019 r. – II runda

śląskie

Polski Klaster Aluminium
Śląski Klaster Lotniczy
MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych

30.09.2018 r. – I runda
31.10.2019 r. – II runda
31.10.2019 r. – II runda

świętokrzyskie

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

31.10.2019 r. – II runda

zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

30.09.2018 r. – I runda

Źródło: opracowanie na podstawie: (Szczepańska 2016; http://www.pi.gov.pl). [07.11.2016].

zasobami klastra. Projekt może zapewnić szereg korzyści dla
członków klastra np. takich jak: dostęp do zagranicznej infrastruktury B+R, usługi doradcze z zakresu internacjonalizacji,
zapewnienie transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów
w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
rezerwacja miejsca wystawowego na targach, finansowanie
opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego, organizacja stoiska wystawowego na targach
i wystawach, reklama w mediach targowych, itp. Budżet tego
poddziałania to: 133 mln zł. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu – minimun 500 tysięcy zł, zaś maksimum
6 mln zł. Wymagany wkład własny to minimum 50% w części
stanowiącej pomoc publiczną dla koordynatora klastra, zaś
20%, 30% lub 50% w części stanowiącej pomoc de minimis
dla członka KKK. W ramach pierwszego naboru wniosków –
dostępna alokacja to 61 mln zł (Kryjom 2016).
Aktualnie polska polityka klastrowa, ze względu na
swój złożony i horyzontalny charakter stanowi wciąż istotny element składowy kilku dziedzin polityki: gospodarczej,
przemysłowej, innowacyjnej i regionalnej. Na rolę i znaczenie klastrów dla gospodarki Ministerstwo Rozwoju wskazało w najnowszej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”. Wśród zamierzeń na rzecz klastrów w 2017 roku

przewiduje podejmowanie m.in. takich działań jak (Szczepańska 2016b):
• działania szkoleniowe dedykowane Krajowym Klastrom Kluczowym (KKK) – warsztaty skierowane na
wzmocnienie potencjału klastrów w realizacji strategii rozwoju, zapewnienie udziału przedstawicieli
tych klastrów w corocznej konferencji klastrowej TCI
(procedura konkursowa);
• działania skierowane do populacji polskich klastrów
– szkolenia z zakresu zarządzania klastrem, w tym
sprawnego budowania i realizacji strategii rozwoju
klastra, działania informacyjno-promocyjne skierowane do klastrów, promocja aktywności klastrów na
arenie międzynarodowej;
• monitorowanie rozwoju klastrów w Polsce – przeprowadzenie kolejnej edycji benchmarkingu klastrów,
pozyskiwanie informacji bezpośrednio od klastrów
w trakcie warsztatów oraz szkoleń, analiza wyników
internacjonalizacji klastrów kluczowych;
• kontynuowanie kolejnych edycji konkursu o status
Krajowego Klastra Kluczowego – monitorowanie populacji klastrów, aktualizacja kryteriów konkursu (III
runda konkursu w 2018 roku).
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Polska polityka klastrowa jako element prowadzonego
przez centralne władze publiczne dialogu z różnymi interesariuszami klastrów jest płaszczyzną otwartą na dalsze doskonalenie w zakresie dostosowania jej kierunków i instrumentów do faktycznych potrzeb gospodarki oraz członków
struktur klastrowych, w szczególności tych o kluczowym
znaczeniu, ze względu na ich wysoki poziom konkurencyjności. Istotne jest, by polityka ta szczególnie teraz, w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020, zabezpieczyła zrównoważony rozwój nie tylko krajowych klastrów kluczowych,
ale także pozostałych klastrów, które generują wartość dla
swych członków i swego otoczenia.

• partner publiczny powinien w większym stopniu
przyczynić się do eliminacji barier, które uniemożliwiają sprawne korzystanie z dotychczasowych instrumentów wsparcia;
• w Polsce wciąż brakuje konkretnego wsparcia publicznego w zakresie mapowania i wspierania rozwoju klastrów społecznych, a te z uwagi na swoją
naturę mogą przyczynić się do rozwiązania wielu
problemów społecznych i poprawy jakości życia;
• dalsze doskonalenie polskiej polityki klastrowej powinno koncentrować się na zrównoważonym zróżnicowaniu wsparcia publicznego dedykowanego konkretnym potrzebom klastrów z uwzględnieniem ich
fazy życia, branży, aktywności rynkowej, czy nawet
ryzyka inwestycyjnego, które jest stosunkowo wysokie w klastrach embrionalnych, ukrytych i potencjalnych (niezbędna ocena tego ryzyka).

Podsumowanie
Obecna polska polityka klastrowa, w dotychczasowym
kształcie, koncentruje się w zasadzie wokół identyfikacji
krajowych klastrów kluczowych i zapewnieniu im wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia. Z kolei pomija ona
kwestię konkretnej pomocy publicznej dla pozostałych klastrów, znajdujących się na różnym etapie rozwoju. Tym samym konieczna jest dalsza analiza wartości podejmowanej
w tym zakresie interwencji publicznej i określenie bardziej
szczegółowych kierunków rozwoju tego typu wsparcia.
Wyniki przeprowadzonej analizy ewolucji polskiej polityki klastrowej w kontekście wybranych antecedencji i implikacji, a także doświadczenia badawcze Autora artykułu w zakresie klasteringu prowadzą do następujących wniosków:
• zakres oferowanego wsparcia publicznego dla KKK
powinien być znacznie szerszy i precyzyjniej zdefiniowany, by pełnił on funkcję stymulującą do dalszego
rozwoju tych struktur i zachęcającą do systematycznego poddawania się ocenie w procedurze konkursowej o status KKK;
• w związku z tym, że polska polityka klastrowa ma
charakter horyzontalny istotne jest określenie konkretnych instrumentów wsparcia dla KKK w ramach
różnych dziedzin polityki: gospodarczej, innowacyjnej, regionalnej, społecznej;
• wybrane programy dedykowane klastrom powinny
być także efektem współpracy władz publicznych
szczebla centralnego i regionalnego oraz zarządzane
z poziomu regionalnego np. poprzez agencje rozwoju
regionalnego;
• dotychczasowe wykorzystanie formuły partnerstwa
publiczno-prywatnego w zakresie realizacji konkretnych inwestycji sprzyjających rozwojowi klastrów,
w tym szczególnie KKK, wciąż jest niezadowalające;
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Ministerstwo Gospodarki jako instytucje publiczne, wykazały się znaczną aktywnością w poszczególnych fazach opracowywania polskiej polityki klastrowej. Bardzo wartościowe
dla polskiego klasteringu były badania i analizy aktywności
klastrów, włączanie społeczności klastrowych do konsultacji
społecznych w zakresie głównych założeń polityki klastrowej, systemu identyfikacji KKK, czy standardów zarządzania
klastrami. Z pewnością wartością samą w sobie może być
dalsze doskonalenie polskiej polityki klastrowej, zgodnie
z modelem otwartej innowacji i przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym platformy
crowdsourcingowej.
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Perspektywy rozwoju polskich powiatów
w opinii pracowników urzędów powiatowych
The development perspectives of polish counties
in the opinion of the employees of local government offices at county level

Opracowanie niniejsze zawiera wyniki badań empirycznych
dotyczących kapitału intelektualnego powiatów polskich. Badanie przeprowadzono wśród pracowników urzędów powiatowych
(NUTS-4) z całej Polski, w formie wywiadu pogłębionego. Respondenci wyrażali swoje opinie m.in. na temat wpływu poszczególnych
elementów kapitału intelektualnego na aktualną sytuację powiatów, determinantów wzrostu, priorytetów i preferencji inwestycyjnych powiatów, przywództwa oraz hamulców rozwoju powiatów,
a także możliwości poprawy sytuacji. Artykuł kończy się podsumowaniem wyników oraz rekomendacjami dla decydentów.

This research paper is based on empirical study conducted by
the author among employees of local government offices at county level (NUTS-4). The results were collected through in-depth interviews. The respondent expressed their opinions on such issues
as: the impact of intellectual capital on the development of local
economies, drivers of growth, priorities for investment decisions,
leadership and the barriers for growth as well as the opportunities
for change. The paper is concluded by a set of recommendations
for decision makers.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, powiaty, rozwój, inwestycje.

Keywords: intellectual capital, counties, development, investment.

Wstęp
Niniejsze opracowanie jest elementem projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Kapitał intelektualny powiatów polskich realizowanego pod kierownictwem Autora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w latach 2014-2016 (grant numer: 2013/09/B/HS4/00476).
Zawiera wnioski oraz opis wyników badań empirycznych
przeprowadzonych w I połowie 2015 roku.

Metoda badawcza
Prezentowane w niniejszym artykule wyniki zostały
zebrane na podstawie wywiadów pogłębionych z 88 pracownikami urzędów powiatowych z całej Polski, jednak
dominująca grupa respondentów (60%) pochodziła z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, czyli
z zachodniej Polski. Badanie nie jest reprezentatywne, lecz
posiada walory poznawcze, które dotyczą percepcji pozycji powiatu i samooceny szans rozwojowych. Respondentami byli pracownicy urzędów powiatowych zatrudnieni na
wszystkich szczeblach zarządzania. Badanie przeprowadzono w okresie grudzień 2014 roku – maj 2015 roku. Respondenci udzielali odpowiedzi na siedem pytań otwartych lub
półotwartych, które dotyczyły:
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1. Ogólnej oceny jakości życia w powiecie mierzonej
skłonnością do emigracji („Czy ogólnie rzecz biorąc
mieszkańcy cenią sobie życie na terenie powiatu, czy
też raczej zauważalna jest emigracja do innych powiatów/za granicę?”);
2. Relatywnego wpływu kilku wybranych czynników na
aktualną sytuację powiatu (czynniki: mieszkańcy powiatu, lokalizacja, powiat na mapie Polski, mieszkańcy
innych powiatów pracujący na terenie powiatu, instytucje edukacyjne, inwestorzy, inny czynnik – wskazany
przez respondenta);
3. Ogólnej oceny dynamiki zmian w powiecie na podstawie poniższej kafeterii (wraz z uzasadnieniem):
a. Rozwija się dynamicznie i w zadowalającym tempie;
b. Rozwija się, ale zbyt wolno;
c. Ani się nie rozwija ani nie ulega degradacji;
d. Ulega stopniowej degradacji/regresowi;
4. Hipotetycznej sytuacji, w której budżet powiatu wzrósł
pięciokrotnie (np. z powodu opłat za wydobycie gazu
łupkowego). Respondent był proszony o wypowiedź
na temat najbardziej korzystnego sposobu wydania
dodatkowego strumienia pieniędzy;
5. Opinii na temat wpływu na rozwój powiatu kompetencji władz, w szczególności starosty;
6. Największych hamulców dla rozwoju powiatu;
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7. Sugerowanych przez respondenta możliwych sposobów/metod/szans na poprawę sytuacji powiatu związanej z hamulcami rozwoju (pytanie 6) oraz możliwych
sposobów niwelacji wpływu negatywnych zjawisk.

Ogólna ocena jakości życia w powiecie
oraz determinanty sytuacji powiatu
(pytania 1, 2 oraz 3)
Miernikiem ogólnej jakości życia może być skłonność
do emigracji. Duże ruchy ludnościowe w Polsce – kraju
pozbawionym większych napięć społecznych, wolnym
od wojny i prześladowań – mogą być oznaką jakości życia w danym regionie. Powiaty, w których obserwujemy
depopulację, to także powiaty, w których panuje wysokie bezrobocie, szczególnie strukturalne (tzn. wynikające
ze struktury rynku pracy – niedopasowania kompetencji
i aspiracji osób bezrobotnych do ofert ze strony pracodawców). Zdaniem respondentów, którzy źle oceniają
swoje powiaty, głównymi przyczynami stagnacji i niewystarczającego tempa rozwoju są brak lub niewystarczająca
liczba inwestycji. W powiatach, w których sytuacja społeczno-ekonomiczna jest najgorsza, niektórzy respondenci wskazali na zjawisko emigracji nie tylko osób w wieku
produkcyjnym (24-65 lat), ale także na emigrację uczniów:
• „Zauważalna jest także migracja uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, wielu z nich wybiera szkoły
w powiecie gorzowskim lub kostrzyńskim”;
• „Coraz częściej także młode osoby wybierają pracę za granicą z jednoczesną nauką języka obcego
i zawodu w kraju, do którego jadą. Okazuje się, że
studiowanie za granicą przy jednoczesnym zatrudnieniu jest bardziej opłacalne niż w Polsce”.
Pytanie nr 2 dotyczyło perspektyw rozwoju powiatów
ze względu na relatywny wpływ poszczególnych czynników na aktualną sytuację powiatów. W tabeli 1 przedstawiono średnie arytmetyczne wynikające ze wskazań
respondentów.
Respondenci mieli za zadanie wskazać relatywną
wagę każdego czynników w taki sposób, by sumowały się
do 100%. Największą wagę respondenci nadali „lokalizacji”, która stanowi w sumie 28,11% wagi spośród wszystkich czynników.
Łącznie „mieszkańcy” wraz z „lokalizacją” stanowią
prawie 60% wagi wszystkich czynników, a wraz z „inwestorami” te trzy najważniejsze czynniki odpowiadają za
aktualną sytuację powiatu w nieco ponad 75% .

Tabela 1. Wpływ poszczególnych czynników na aktualną sytuację powiatów
Nazwa czynnika

Średnia

1. Mieszkańcy zamieszkujący powiat

20,26%

2. Lokalizacja powiatu na mapie Polski
(np. wynikająca z położenia blisko autostrady,
granicy Państwa, rzeki)

28,11%

3. Mieszkańcy innych powiatów pracujący
na terenie powiatu

5,29%

4. Instytucje edukacyjne
(szkoły, uczelnie, ośrodki badawcze)

12,79%

5. Inwestorzy (średnie i duże przedsiębiorstwa,
w tym zagraniczne)

27,47%

6. Inne

5,90%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych
badań.

Respondenci, którzy nisko oceniali perspektywy rozwoju powiatu wskazywali w przeważającej większości na
odpływ utalentowanych osób do innych ośrodków lub za
granicę, co odzwierciedlają m.in. następujące opinie:
• „Powiat traci wykształconych ludzi, ponieważ emigrują do większych miast lub za granicę. Tym samym
powiat nie wykorzystuje ich potencjału, co skutkuje
tym, że nie jest innowacyjny”;
• „Zauważalna jest emigracja za granicę. Powielany
jest ogólnopolski trend związany ze słabo prosperującym rynkiem pracy w regionach obrzeżnych”;
• „Powiat ulega stopniowej degradacji. Negatywny
wpływ ma emigracja mieszkańców. Powiat cierpi na
wysokie bezrobocie (15%). Z powodu złej lokalizacji
powiat nie nawiązuje ścisłej współpracy z zewnętrznymi podmiotami”;
• „Występuje odpływ mieszkańców z powiatu. Jego
powodem jest problem ze znalezieniem pracy, który dotyczy w szczególności kobiet po 50 roku życia.
Głównym źródłem bezrobocia w tej grupie jest zanik
przemysłu tekstylnego w tym regionie”;
• „Na terenie powiatu funkcjonują zarówno częściowy
przemysł, jak i lokalne gospodarstwa, ale kwestie finansowe zachęcają wielu mieszkańców do emigracji
zarobkowej w sytuacji, gdy nie wszystkie osoby odnajdują się w przestrzeni działalności gospodarczej”;
• „Mieszkańcy nie cenią sobie życia w powiecie. Widoczna jest wyraźna emigracja zarobkowa związana
z bezrobociem strukturalnym, a także odpływ ludzi
młodych”.
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Tylko kilku respondentów wskazuje na znaczenie demokracji, jako systemu, który ma służyć mieszkańcom. Kilku respondentów wskazuje niskie zaangażowanie parlamentarzystów, jako przyczynę niewykorzystania szans. Żaden z respondentów nie wskazuje parlamentarzystów, jako osób współodpowiedzialnych za sukcesy w powiecie („Słabość lokalnych
polityków, w tym parlamentarzystów: kiepskie lobbowanie na
rzecz powiatu”).
W tabeli 2 przedstawiono rozkład odpowiedzi dotyczących ogólnej oceny tempa rozwoju powiatu. Trzeba brać pod
uwagę, że są to subiektywne opinie respondentów. Opinia „za
wolno” jest czasami wygłaszana przez respondentów z dobrze
rozwijających się powiatów.
Tabela 2. Rozkład opinii na temat tempa rozwoju powiatu
Opinia

Liczba
odpowiedzi

Rozwija się dynamicznie
i w zadowalającym tempie

59

Rozwija się, ale zbyt wolno

12

Ani się nie rozwija ani nie ulega degradacji

9

Ulega stopniowej degradacji/regresowi

20

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych
badań.

Wielu respondentów, jako przyczynę rozwoju powiatu wskazuje korzystną lokalizację i walory turystyczne. Co
ciekawe, w powiatach, które są dobrze oceniane, także wymieniane są te same problemy, co w powiatach ulegających
stagnacji lub regresowi:
• „Nie występuje znaczna emigracja mieszkańców i pojawiają się nowe inwestycje, ale problemem jest wciąż
wysoka stopa bezrobocia oraz problem ze starzeniem
się społeczeństwa”.
Respondenci dobrze oceniający perspektywy rozwoju
swojego powiatu wskazują także na takie przyczyny jak:
• lokalizacja w pobliżu metropolii lub na granicy państwa;
• realizacja projektów unijnych.
Wśród respondentów można znaleźć także opinie zdecydowanie pozytywne:
• „Mnogość inwestycji, niskie bezrobocie, szpital, bliskość do autostrady, czy też miast wojewódzkich
sprawiają, że emigracja do innych powiatów, czy też
za granicę, jest minimalna”.
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Na mapie Polski można znaleźć powiaty, które dobrze się
rozwijają. Zwykle są to powiaty o dużych walorach turystycznych np. w górach („Nie występują problemy ze znalezieniem
zatrudnienia, gdyż większość mieszkańców pracuje w małym
biznesie, który ciągle się rozwija. Ogólne warunki życia są
również ocenianie jako dobre”) lub nad morzem („Powiat leży
nad morzem, co zachęca mieszkańców do czynnego udziału
w branży turystycznej oraz innych powiązanych z tą lokacją.
Powiat przyciąga turystów, którzy generują ogromny dochód.
Zwiększa się też liczba mieszkańców”).
Niewiele odpowiedzi zawiera w sobie zarówno szanse,
jak i zagrożenia – większość ma charakter jednostronny – diagnoza jest albo jednoznacznie pozytywna, np. „Mieszkańcy
zostają w powiecie i super im się żyje” lub „Mieszkańcy cenią
sobie życie na terenie powiatu – region rozwija się dzięki rolnictwu (sadownictwu) i turystyce. Mieszkańcy są przedsiębiorczy, aktywnie działają w społeczności lokalnej, powstaje dużo
małych inwestycji. Powstały grupy producenckie sadowników
wspólnie działające na rzecz zwiększenia eksportu i efektywnego wykorzystywania środków unijnych”, albo jednoznacznie
negatywna, np. „Na terenie powiatu widoczna jest wyraźna
emigracja, w szczególności za granicę. […] Dodatkowo powiat
boryka się ze starzeniem się społeczeństwa oraz ujemnym
przyrostem naturalnym”. Wyjątkiem są takie wyważone wypowiedzi, jak:
• „Mieszkańcy powiatu są dosyć zadowoleni z życia w regionie, do czego znacznie przyczynia się jakość opieki
społecznej, a liczba mieszkańców powiatu wzrasta
z każdym rokiem, równocześnie zwiększa się odsetek
osób starszych”;
• „Inwestycje prywatne i publiczne ostatnich lat zdecydowanie poprawiają sytuację powiatu. Niestety, w tym
samym czasie duży problem stanowi starzenie się społeczeństwa, emigracja młodych oraz znaczne wykluczenie
społeczne. Jeżeli sytuacja ta nie zostanie poprawiona,
powiatowi grozi stagnacja”.
Jeśli chodzi o przyczyny stagnacji, oprócz braku inwestorów, wymienia się głównie wykluczenie komunikacyjne.
Polskie powiaty się starzeją. Niski przyrost naturalny połączony z emigracją ludzi młodych sprawia, że średnia wieku
mieszkańców systematycznie rośnie, a wraz z nią odsetek osób
w wieku poprodukcyjnym. Jednak zmiany demograficzne mają
także pozytywne skutki: starsi mieszkańcy są bardziej zadowoleni z życia i w przeciwieństwie do młodych, utożsamiają się
z powiatem oraz województwem.
Niewiele wypowiedzi wskazuje jako przyczynę deficyty
kapitału intelektualnego, jak brak przedsiębiorczości lub niskie kompetencje przywódcze lokalnych liderów. Wyjątkiem
są takie wypowiedzi jak:
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• „Mieszkańcom brakuje środków i pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej”;
• „…niezdolność mieszkańców do pełnego wykorzystania
potencjału turystycznego regionu…”.
Wśród czynników odpowiedzialnych za stagnację, związanych z kapitałem intelektualnym, wymienia się następujące:
• brak koncepcji rozwoju z powodu specyfiki środowiska
społecznego („zaścianek”);
• brak zmian w zarządzaniu, stagnacja i obrona pozycji
przez rządzących;
• niski kapitał społeczny, np. wynikający z dziedzictwa
PGR-ów. Przejawem niskiego kapitału społecznego jest
powstawanie modeli rodzin żyjących ze sobą na odległość (matka z dziećmi mieszka na terenie powiatu, natomiast ojciec pracuje za granicą lub w dużym mieście
i przyjeżdża do rodziny raz na jakiś czas). Powoduje to
osłabienie więzi rodzinnych i stwarza zagrożenie rozpadu rodziny;
• drenaż mózgów i wynikający z niego brak lokalnych elit;
• niska przedsiębiorczość mieszkańców;
• niska zdolność do podejmowania ryzyka przez mieszkańców;
• wyczerpanie dotychczasowych form rozwoju gospodarczego (np. duży przemysł wydobywczy);
• niepewność i nieprzejrzystość otoczenia finansowo-prawnego;
• brak przygotowania do radzenia sobie w biznesie;
• brak dobrych uregulowań i zasad funkcjonowania
przedsiębiorczości;
• brak tanich i dostępnych zachęt do zakładania działalności i rozwijania przedsiębiorczości;
• „Niewystarczająca aktywność ludzi – wszystkich. Właściwie tak samo władze, jak i my mieszkańcy, odpowiadamy za taki bierny kształt powiatu. Jakoś jeszcze
nie wyrosła masa krytyczna zmiany”. Jako dominującą
przyczynę niepowodzeń lub niewystarczającego tempa
rozwoju wskazuje się brak inwestorów.
Jeden z respondentów zdecydowanie zanegował znaczenie kapitału intelektualnego:
• „Trudno wskazać przyczyny niematerialne, gdyż moim
zdaniem głównym motorem rozwoju są pieniądze”.
Wśród czynników odpowiedzialnych za rozwój, związanych z kapitałem intelektualnym, wymienia się następujące:
• wysoki kapitał społeczny – „Duży wpływ na codzienne
życie mają stosunki międzyludzkie – w powiecie ludzie
pomagają innym i często jest to pomoc bezinteresowna (przykładem mogą być ’Rodzinne Miejsca Zabaw

Nivea’. Liczące niespełna 300 osób Stobno Siódme potrafiło zmobilizować przyjaciół oraz znajomych i wygrać
plac zabaw dla swoich dzieci)”; „Widać aktywność społeczności lokalnych oraz wzmocnienie kulturalnej oraz
sportowo-rekreacyjnej aktywności (zespoły sportowe,
stowarzyszenia hodowli np. gołębi, wytyczanie szlaków turystycznych z uwzględnieniem zabytków na ich
trasach), rozwija się sfera kulturalna (biblioteki, domy
kultury), wzmacniany jest system edukacyjny (nowe
szkoły, modernizacja istniejących, podnoszenie poziomu
wykształcenia dzieci i młodzieży). Kultywowanie tradycji
i zwyczajów lokalnych”.
• wzrost populacji powiatu.
Pojawienie się inwestora w powiecie jest utożsamiane
z pewną perspektywą poprawy szans zatrudnienia. Jednak,
jak zauważył słusznie jeden z respondentów: „Praca w pobliskim parku przemysłowym – niestety – jest głównie dla
siły roboczej o niskich kwalifikacjach. Firmy zagraniczne
przywożą na ogół swoją kadrę inżynierską, a naszych młodych mieszkańców potrzebują bardzo niewielu. Nie ma więc
dla nich oferty. No i tracimy najcenniejszych ludzi na rzecz
Poznania, Wrocławia i innych. Starsze pokolenie mieszkające w miastach (Goleniów, Nowogard, Maszewo) owszem,
raczej jest zadowolone z oferty, ale młodzi, ci ambitniejsi
– już nie”.

Projekcja szans rozwojowych
Kolejne pytanie, jakie zadano respondentom wymagało zaangażowania ich wyobraźni. Projekcja szans rozwojowych (pytanie 4) polegała na wyobrażeniu sobie przez
respondenta hipotetycznej sytuacji, gdy niespodziewanie budżet powiatu wzrasta pięciokrotnie (np. z powodu
opłat za wydobycie gazu łupkowego). Respondenci mieli
za zadanie przedstawienie swoich pomysłów na najbardziej korzystny sposób wydania dodatkowego strumienia
pieniędzy (tabela 3). Wnioski, jakie można wyciągnąć na
podstawie odpowiedzi na to pytanie, przedstawiono poniżej. Przy analizie wyników należy brać pod uwagę aktualny stan infrastruktury w powiecie. Jeśli w danym powiecie funkcjonuje już szpital oraz oczyszczalnia ścieków,
respondent nie wskaże takiej propozycji. Odpowiedzi są
więc wypadkową potrzeb, priorytetów, preferencji oraz
stanu posiadania.
Zdecydowana większość wskazań przypada na rozbudowę infrastruktury drogowej (43). Głosy takie, jak poniższy, który wskazuje na odmienne preferencje respondenta, należą do rzadkości:
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Tabela 3. Priorytety i preferencje inwestycyjne powiatów
Priorytety i preferencje inwestycyjne

Liczba wskazań (N=88)
(Liczba wskazań nie sumuje się do 88, ponieważ niektórzy
respondenci podawali więcej niż jedną propozycję)

Twarda infrastruktura (np. drogi, drogi „S”, mosty)

43

Ekologia (np. oczyszczalnia ścieków)

3

Jakość życia (np. służba zdrowia)

9

Kultura

8

Rozwój nieoparty bezpośrednio na innowacjach
(np. turystyka, ulgi podatkowe dla inwestorów)

11

Rozwój oparty na kapitale intelektualnym
(np. inwestowanie w kapitał społeczny – m.in. lokalne grupy działania,
podwyższenie kompetencji mieszkańców, przedsiębiorczość mieszkańców)

16

Pomoc społeczna

4

Promocja powiatu/regionu,
w tym wśród potencjalnych inwestorów

9

Rolnictwo

1

Współpraca z zagranicą

1

Edukacja

14

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

• „Według mojej oceny trzeba zadbać o ‘zaplecze’ dla
życia w tym powiecie tzn. kultura, edukacja, szkoły,
przedszkola, sklepy, apteki. Uważam, że najpierw
trzeba stworzyć możliwość życia i ułatwić zasiedlenie. W następnej kolejności drogi, wodociągi, uregulowanie stanów rzeki”.
Tylko 16 spośród 88 respondentów wskazało bezpośrednio na aspekty związane z rozwojem kapitału intelektualnego, takie jak wspieranie stowarzyszeń, podnoszenie
kompetencji mieszkańców. Edukacja została sklasyfikowana w odrębnej kategorii i zyskała 14 wskazań. Stosunkowo
wiele wskazań dotyczyło turystyki. Niektóre z odpowiedzi
dotyczących rozwoju dróg, dotyczyły także budowy dróg
rowerowych. W Polsce powiatowej droga rowerowa nadal
kojarzona jest z infrastrukturą dla „przyjezdnych”, a nie
stylem życia „miejscowych”. Z dróg rowerowych korzystają
„turyści”, a rower nie jest kojarzony ze środkiem transportu
lokalnego, poprawiającego jakość życia mieszkańców. Sporo
respondentów (9) wskazało na znaczenie promocji powiatu z tym, że widać wyraźne rozróżnienie na promocję do
dwóch grup docelowych: inwestorów oraz turystów. Żaden
z respondentów nie łączy obu rodzajów promocji.
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Znaczenie kompetencji władz powiatu (pytanie 5)
Kolejne pytanie dotyczyło wpływu kompetencji władz
powiatu, a w szczególności starosty, na ogólną sytuację w powiecie. Pytanie to odnosi się pośrednio do kwestii przywództwa. Wypowiedzi respondentów rzucają światło na kwestie
związane z innowacyjnością. Respondenci, którzy wskazywali
np. na wpływ czynników zewnętrznych („Jedyny wpływ na
sytuację powiatu ze strony władz mają posłowie na Sejm pochodzący z powiatu”) wykazują cechy kultury niesprzyjającej
innowacjom – deterministycznej. Z kolei wypowiedzi takie jak:
„Ogólnie osobowość władz ma znaczenie. W każdym powiecie
są jakieś władze i niestety jedne realizują program naprawczy, tak jak nasz realizuje. Ważne są umiejętności zarządzania, głównie budżetem i pozyskaniem środków zewnętrznych.
Dyrektorzy jednostek wydziałów szykują budżety, a rada przyznaje środki i tutaj tylko mogę się poruszać. Rada powiatu zatwierdza, zarząd przygotowuje, więc odpowiedzialność rady
jest co najmniej taka jak zarządu. Rola starosty jest kluczowa,
osoba, która na co dzień kieruje i zarządza, podsuwa radnym
propozycje rozwiązań, które oni zatwierdzają. Jak się podejmie
złą decyzję, to trzeba podjąć kolejną, która to skoryguje. Rola
wszystkich jest ważna, ale starosty w szczególności” wskazują
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na pro-innowacyjne nastawienie – szczególnie w zestawieniu
z poprzednią wypowiedzią innego respondenta.
Jako dowody wskazujące na istotny wpływ władz powiatu
na jego rozwój wymienia się:
1. Angażowanie się we wspieranie regionu pod względem atrakcyjności turystycznej;
2. Dbałość o płynność publicznych inwestycji;
3. Zaangażowanie w pozyskiwanie środków unijnych.
Prezydent odpowiada za kierunek rozwoju miasta, plany
zagospodarowania przestrzennego, drogi, komunikację, budowę i utrzymanie sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, zarządzanie gospodarką komunalną, inwestycje, promocję gminy,
organizację sieci szkół, przedszkoli, bibliotek i instytucji kultury,
służbę zdrowia, ekologię, opiekę społeczną, przeciwdziałanie
bezrobociu na lokalnym rynku i ochronę zabytków. Jeśli chodzi o kompetencje, to oczywiście jest to zarządzanie finansami
i odpowiednie umiejętności komunikacyjne.
Generalnie, najważniejsze są przedsiębiorczość, umiejętność współdziałania, prowadzenia rozmów. Silny starosta
potrafi sprawnie kształtować współdziałanie wszystkich jednostek w starostwie. Wiadomo też, że umiejętności dyplomatyczne są bardzo ważne, żeby przyciągnąć przedsiębiorców
oraz wynegocjować co trzeba.
Przede wszystkim niezbędne kompetencje to wiedza,
rozeznanie możliwości, prowadzenie działań, które mogą być
skuteczne. Jeśli starosta ma te kompetencje, to wszystko jest
dobrze. Starosta z mocy przepisów występuje niejednokrotnie
jako organ, więc ta funkcja jest bardzo ważna.
Respondenci, którzy oceniają negatywnie wpływ władz
powiatu na jego rozwój pochodzą z powiatów, które generalnie ocenili negatywnie.
Ośmiu respondentów wyraziło różnego rodzaju mniej lub
bardziej obszerne opinie, w których negatywnie oceniają znaczenie i wpływ kompetencji władz powiatu na jego rozwój.
Starosta ma bardzo nikły wpływ na rozwój powiatu ze względu
na kompetencje:
• „Co może starosta? Może co prawda koordynować
sprawy pomiędzy gminami, ale tak naprawdę to, co
najważniejsze, to dzieje się właśnie w gminach. Tam
ludzie pracują, czują się ważni, związani z ziemią, z sąsiadami, ze szkołą czy własną ulicą. A starosta – niech
tylko nie przeszkadza i sprawnie prowadzi własne zadania. No może istotne są szkoły zawodowe i powiatowe
urzędy pracy. Gdyby o to zadbać, reszta sama by się
rozkręciła”;
• „Wpływ starosty jest niewielki. Wszystko zależy od dochodów powiatu”;
• „Powiatem nie zarządza starosta, ale Zarząd Powiatu,
Organ Kolegialny i Rada Powiatu. Starosta reprezentuje

Skarb Państwa, a sam niewiele może. Zarząd Powiatu
może podejmować dużo inicjatyw łączących gminy”;
• „Powiat nie ma znaczącego wpływu na rozwój powiatu.
Rozwój powiatu to suma rozwoju gmin”;
• „Żaden organ bez poparcia w instytucjach centralnych
nie ma większego wpływu na rozwój powiatu”;
• „Starosta jednoosobowo nie podejmuje decyzji”.
Każda z tych opinii z osobna wydaje się uzasadniona, lecz
jeśli zestawi się je z przeważającą liczbą wypowiedzi, w których respondenci podkreślają duży wpływ starosty na rozwój
powiatu, ich znaczenie należy interpretować inaczej – jako
przejaw braku zaufania do przywództwa:
• „W powiecie potrzebna jest dobra osoba zarządzająca. To starosta inspiruje do przyciągnięcia inwestorów,
a jego decyzje i polityka mogą albo zachęcić, albo zniechęcić do podejmowania jakichś inwestycji. Poza tym
to on decyduje, na jakie cele przeznaczyć środki. Oczywiście, wpływ mają też radni, ale propozycje starosty,
sposób ich przedstawienia i odpowiednie negocjacje
oddają ostateczny kształt powiatu”.
W tabeli 4 przedstawiono wymieniane przez respondentów atrybuty dobrego starosty w rozbiciu na wiedzę, umiejętności i kompetencje.
Umiejętności nabywamy w trakcie naszego rozwoju ucząc
się i poznając nowe rzeczy. Są one względnie niezależne od
naszych emocji czy przekonań, choć są mocno związane z talentem i predyspozycjami do konkretnych rzeczy. Umiejętność
jest więc czymś, czego się można nauczyć.
Kompetencje będą cechami związanymi ze sposobem myślenia, tworzenia relacji oraz działaniem w określony sposób,
które wpływają na funkcjonowanie człowieka w jego życiu
zawodowym. Na kompetencje ma wpływ motywacja, przekonania, doświadczenie i zdolności, a także emocjonalność.
Kompetencje nie są stałe – można w drodze rozwoju i treningu
wpływać na nie i je udoskonalać. Kompetencje podlegają treningowi i można je rozwijać.

Hamulce rozwoju powiatów
i możliwości poprawy sytuacji
Ostatnie dwa pytania w kwestionariuszu dotyczyły czynników hamujących rozwój powiatów oraz proponowanych
przez respondentów możliwości poprawy sytuacji. Każdy respondent mógł wskazać z podanej listy, a także wskazać własne czynniki, które jego zdaniem hamują rozwój powiatu. Dla
wskazanych hamulców wzrostu respondenci przedstawiali
sposoby i rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji.
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Tabela 4. Uproszczony profil kompetencyjny starosty
Cechy osobowościowe,
postawy

Wiedza

Umiejętności

• znajomość prawa,
zagadnień ekonomii,
rachunkowości, zarządzania,
psychologii społecznej
i wielu podobnych

•

empatia

•

ustalanie priorytetów

•

asertywność

•

•

charyzma

• znajomość problemów
społecznych

umiejętności
organizacyjne, posiadanie
jasnej i przemyślanej
koncepcji działania

•

zapał i zaangażowanie

•

tworzenie planów

•

odporność na stres

•

dostrzeganie innowacji
i ich znaczenia

•

analiza danych

•

pozyskiwanie środków
zewnętrznych

•

analiza potrzeb różnych
grup

• znajomość podstaw
ekonomiki przedsiębiorstw
i wpływu otoczenia na
przedsiębiorstwo
• znajomość Ustawy
o Samorządzie powiatowym
i innych aktów prawnych

•

podejmowanie decyzji

•

delegowanie uprawnień

Kompetencje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

zarządzanie strategiczne
zarządzanie konfliktami
zarządzanie zespołem
zarządzanie projektem
zarządzanie drogami
i sprawowanie nadzoru nad
ochroną zdrowia i edukacją
kreatywność
perswazja
prowadzenie negocjacji
budowanie zaufania,
nawiązywanie partnerstw,
współpracy (z innymi JST,
przedsiębiorcami, NGO, itd.)
inicjowanie powstawania
nowych projektów
pobudzanie innych do
aktywności
koordynowanie
funkcjonowania różnych
jednostek

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród czynników hamujących najczęściej wymieniano
takie jak (w nawiasie podano liczbę wskazań):
• niska przedsiębiorczość mieszkańców (32);
• brak inwestorów (22);
• niekorzystna lokalizacja (15);
• bezrobocie (10);
• niekorzystna struktura demograficzna (5);
• drenaż mózgów (2);
• niskie kwalifikacje pracowników (5);
• konkurencja ze strony innych powiatów (1);
• sezonowość – większość dochodów w powiecie pochodzi z turystyki (1);
• ograniczenia stawiane przez program Natura 2000 (1).
„Niska przedsiębiorczość mieszkańców” jest najczęściej
wskazywana jako hamulec rozwoju powiatu. Drugie miejsce
zajmuje „brak inwestorów”, a następnie „niekorzystna lokalizacja”. W wypowiedziach wielu respondentów zauważalny
jest brak pro-aktywnego i refleksyjnego myślenia, co można zilustrować na podstawie niniejszej wypowiedzi: „Niskie
pensje w Polsce w porównaniu do innych krajów zachęcają
pracowników do emigracji zewnętrznej. Sytuacja powiatu jest
o tyle trudna, że ciężko mu konkurować z innymi powiatami
jako miejsce, gdzie można prowadzić dogodne inwestycje”.
Respondent nie widzi dużego bezrobocia jako szansy na przyciągniecie inwestora, ale jako czynnik „odstraszający”. Wypowiedzi takie jak poniższa, która wiąże słabe strony z szansami,
należą do zdecydowanej mniejszości: „Dobre warunki dla turystyki pozwalają na tworzenie biznesu z nią związanego. Nie110

stety mieszkańcy niechętnie angażują się w działania przedsiębiorcze, nie wykorzystując potencjału regionu. Starzenie
się społeczeństwa jest również negatywnym trendem, który
może doprowadzić do zapaści demograficznej i zmniejszania
się liczby mieszkańców”.
Jeśli chodzi o kwestię bezrobocia, to żaden z respondentów nie wskazał tego jako atut pod nazwą „duża dostępność
siły roboczej”. Problem interpretacji poziomu bezrobocia
wyłącznie jako wskaźnika „problemu”, a nie „szansy”, jest powszechny. Przykładem na potwierdzenie tej tezy jest miasto
Poznań i powiat poznański, które charakteryzuje najniższe
bezrobocie w kraju, co z kolei przekłada się na trudności w pozyskaniu pracowników przez inwestorów (np. uruchomienie
centrum logistycznego firmy Amazon wiązało się z dużymi
kosztami rekrutacji nowo przyjmowanych pracowników).
Analiza porównawcza wypowiedzi prowadzi do ciekawych wniosków: w niektórych przypadkach bariera przedstawiana przez jednego respondenta („jeden dominujący
pracodawca”) jest wymieniana przez innego jako remedium
na poprawę sytuacji („Szansą na poprawę tej sytuacji byłoby
powstanie dużego przedsiębiorstwa, które dawałoby wiele
miejsc dobrze płatnej pracy”).
Wśród bardziej oryginalnych wypowiedzi dotyczących
hamulców wzrostu powiatów warto wymienić następujące:
• „Niedostateczne wykształcenie pracodawców, a przez
to słabość w inwestowaniu we własne przedsiębiorstwo
oraz lokalną społeczność”;
• „Lokalizacja i takie poczucie oddalenia od dużej polityki
i rozwoju powoduje, że ludzie tracą wiarę we własne
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możliwości. To nie przyciąga innych inwestorów. A młodzi nie widzą przez to szans dla siebie”;
„Brak tożsamości ludzi z tą piękną ziemią”;
„Niska samoocena/poczucie własnej wartości mieszkańców (poczucie własnej wartości wzrasta wtedy, kiedy człowiek ma cel w życiu i zostaje doceniony za to,
co robi)”;
„Powiaty mają słabe dochody i są zadłużone. Lepiej je
zlikwidować, a wzmocnić kompetencje i finanse gmin”;
„Zdecydowanym hamulcem jest sąsiadowanie w bliskiej odległości z miastami innych powiatów, które mają
lepszą infrastrukturę, przez co są bardziej atrakcyjne dla
inwestorów”.

Ostatnie pytanie dotyczące rekomendowanych przez respondentów sposobów poprawy sytuacji ujawniło następujące prawidłowości:
• niektóre rekomendacje miały charakter ogólny: np.
„Powiat musi wyróżniać się wśród innych sąsiadów
Warszawy poziomem rozwoju, atrakcyjnością infrastruktury oraz sprawnością instytucji publicznych”,
a inne były bardziej konkretne: „Należałoby dokonać
porozumienia władz miejskich z właścicielami prywatnych posesji. Lokalizacja tych posesji jest o tyle atrakcyjna, że mogłyby powstać na ich terenie nowe inwestycje”. Proporcje rozkładają się mniej więcej po połowie;
• zauważalny jest podział rekomendacji w zakresie poprawy sytuacji na kategorie:
– poprawa w rękach „władz centralnych”, w tym
zmiany w prawie, także podatkowym (np. „Władze centralne musiałyby przekazywać większe
środki celowe na modernizację sektora publicznego”) (10 wskazań);
– poprawa w rękach władz lokalnych (5 wskazań);
– poprawa dzięki nakładom na edukację i wzrost
kompetencji (np. „Mieszkańcy nieposiadający
pracy bądź jedynie niskie kwalifikacje, musieliby
w większym stopniu podejmować działania na
rzecz własnego rozwoju pod kątem kompetencji.
Potrzebna jest większa aktywność z ich strony”)
(9 wskazań);
– poprawa związana z inwestycjami w lepsze skomunikowanie powiatu z innymi ośrodkami (4
wskazania);
– brak wskazania źródła (wypowiedź w formie bezosobowej) (20 wskazań);
– poprawa poprzez promocję powiatu/regionu (6
wskazań);
– inne (15 wskazań).

Wśród najbardziej oryginalnych rekomendacji warto wymienić następujące:
• „Zmiana reformy samorządowej. Silne powiaty – 49 –
czyli byłe województwa przekształcić w powiaty, ograniczając liczbę do 49. Racjonalne dochody”;
• „Trzeba by inwestować w kapitał ludzki, uczyć, rozwijać
i szkolić, pod kątem edukacji i rozwoju przedsiębiorczości”;
• „Większy wkład władz centralnych w rozwój gmin i powiatów (np. zwiększenie subwencji oświatowej do pułapu realnego, likwidacja centralnego ‘sterowania ręcznego’ dotyczącego gospodarki gruntami czy odstępstw
od warunków technicznych pojazdów specjalnych typu
dźwigi samochodowe)”;
• „Finansowanie zadań spoczywających de facto na barkach administracji rządowej, a wykonywanych przez
samorządy”;
• „Większa odpowiedzialność parlamentu w nakładaniu
na samorządy kolejnych zadań, za którymi nie wędrują
fundusze z budżetu państwa”;
• „Większe ulgi dla przedsiębiorców dotyczące zatrudniania pracowników”;
• „Konieczne jest rozwijanie szkolnictwa zawodowego
i średniego – technicznego przy współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Należy także podejmować działania, które spopularyzują
wśród najaktywniejszych – najlepiej wykształconych
osób bezrobotnych – samodzielne tworzenie miejsc
pracy dla siebie, w ramach prywatnych firm. Byłoby to
możliwe dzięki ułatwieniu dostępu do dotacji i niskooprocentowanych pożyczek”;
• „Rozwój e-usług w sferze publicznej”.

Podsumowanie i wnioski końcowe
odnośnie polityki regionalnej w Polsce
Badacz mający do dyspozycji szerszą wiedzę teoretyczną na temat teorii wzrostu gospodarczego i innowacji, może
pokusić się na zrecenzowanie i ocenę jakości wypowiedzi
respondentów, którzy są praktykami i zwykle nie dysponują
pogłębioną wiedzą. Pracownicy urzędów powiatowych funkcjonują w ramach narzuconych przez lokalną politykę, które
w systemie demokratycznym często premiują rozwiązania i liderów mniej refleksyjnych, nastawionych na rozwiązywanie
bieżących problemów.
Powszechnym zjawiskiem jest odpływ młodych ludzi
z wielu powiatów. W niektórych powiatach respondenci wskazują na ucieczkę młodzieży do dużych miast w Polsce, głównie Wrocławia, Poznania i Warszawy. W innych – za granicę,
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głównie do Wielkiej Brytanii. Jeśli w skali kraju opracowano
by politykę migracyjną, można by „uratować” część kapitału
ludzkiego. Jednak z perspektywy powiatu to czy młody człowiek emigruje do polskiej, czy angielskiej aglomeracji nie ma
znaczenia – jest równie dotkliwe. Natomiast z perspektywy
ogólnokrajowej, różnica jest diametralna:
1. Wspieranie i promowanie zjawiska polegającego na
rozpraszaniu (a nie centralizacji) siedzib firm. Wiele powiatów ucierpiało z powodu przeniesienia do Warszawy centrali przedsiębiorstwa. Dobry przykład mógłby
dać rząd rozpraszając w miastach wojewódzkich biura
kosztem urzędów centralnych zlokalizowanych w Warszawie. Przyniosłoby to także oszczędności wynikające
z niższych kosztów utrzymania poza Warszawą, a także
rozproszenia ruchu pasażerskiego i towarowego równomiernie na mapie Polski;
2. Przeważająca większość respondentów widzi w staroście osobę, która może i powinna mieć wpływ na
rozwój powiatu. Mniej niż 10% respondentów wyznaje postawy, które można określić mianem deterministycznych, wedle których los powiatu zależy od czynników, sił i zjawisk znajdujących się poza powiatem
(„władze centralne”, system prawny ubezwłasnowolniający władze powiatu itp.);
3. Jako główną barierę wzrostu wymienia się niską przedsiębiorczość mieszkańców – należy inwestować w edukację na rzecz przedsiębiorczości. Postawy pozbawione
przedsiębiorczości bardzo trudno zmienić u osób dorosłych. Niski poziom przedsiębiorczości jest więc barierą strukturalną, czyli taką, za której niwelację powinno
odpowiadać państwo, a nie tylko samorząd lokalny;
4. W zasadzie niezauważalne jest zjawisko, które można
by określić mianem „przedsiębiorczości władz samorządowych”. Respondenci raczej kontestują i recenzują
sytuację w powiecie, niż przedstawiają własne pomysły. Szczególnie widoczne jest to w interpretacji czynników obiektywnych, takich jak lokalizacja i bezrobocie.
Urzędnicy z polskich powiatów nie mają wizji rozwoju
innej niż ta, polegająca na zniwelowaniu słabych stron
uwidaczniających się obecnie.
Wśród wniosków wynikających z analizy wypowiedzi
można wymienić następujące:
1. Generalnie nie dostrzega się potencjału wynikającego
z aktywizacji zasobów wewnętrznych. Co prawda problem niskiej przedsiębiorczości jest zauważany, lecz nie
są proponowane przez respondentów sposoby aktywizacji społecznej (budowy kapitału społecznego);
2. Nie są zauważane efekty spill-over ze strony inwestorów1;
1
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3. Niewiele wspomina się o współpracy ponadregionalnej i pomiędzy powiatami;
4. Nie dostrzega się znaczenia kapitału społecznego
i możliwości jego rozwoju przez stymulowanie lokalnej
przedsiębiorczości społecznej;
5. Nie widzi się szans, a jedynie zagrożenia, np. emigracja zarobkowa mieszkańców nie jest postrzegana jako
szansa na ich aktywizację i wykorzystanie „powiatowej
diaspory” za granicą do pomocy w rozwoju powiatu
(w tym do przyciągnięcia tak pożądanych inwestorów);
6. Spora grupa respondentów (około 10%) pod różnymi
postaciami wskazuje na państwo/władze centralne,
jako czynnik sprawczy i przyczynę problemów powiatu. Chociaż duże, bogate metropolie są dawcami sporych środków w ramach tzw. „janosikowego”, żaden
z respondentów nie wspomina o tym mechanizmie.
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nym, dzięki pojawieniu się zaawansowanych technologicznie inwestycji.
Z czasem lokalni przedsiębiorcy uczą się i przejmują zwyczaje, nawyki
i kompetencje od inwestora zewnętrznego. W średniowieczu przykładem
spill-over było osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich i dynamiczny
rozwój miast, począwszy od połowy XIII wieku. Osadnicy – wykwalifikowani
rzemieślnicy z Saksonii, Nadrenii, Szkocji, Holandii i innych krajów Europy
Zachodniej przyczynili się do znacznego postępu cywilizacyjnego na ziemiach polskich. Dzisiaj zjawisko to jest generalnie mało doceniane przez
samorządy, które koncentrują się na efektach mnożnikowych, związanych
z napływem inwestycji finansowych. Najbardziej intensywnie zjawisko
„rozlewania się wiedzy” (ang. knowledge spillover) można zaobserwować
w przemysłach kreatywnych i innych branżach intensywnie wykorzystujących wiedzę. Jednak tego typu inwestycje są najtrudniejsze do przyciągnięcia. Centra badawcze są lokowane w Polsce niechętnie i to głównie w dużych miastach, takich jak Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk czy Warszawa.

wewnętrzna część okładki tylnej

