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

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

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

Współczesny świat podejmuje często tematykę rozwoju i regionów w dyskusjach nad swoją przyszłością. 

Rozwój był przedmiotem zainteresowania intelektualistów już od czasów Oświecenia, niemniej jednak prak-

tycznego wymiaru nabrał po II wojnie światowej wraz z procesami unowocześniania świata. Powstałe wów-

czas teorie modernizacji odpowiadały na pytania o drogi rozwoju, kierunki przeobrażeń i skutki. Rewolucja 

mikroprocesorowa końca XX wieku ponowiła pytania o rozwój, który jednakże nie był już oparty na produkcji 

przemysłowej. Pojawienie się gospodarki opartej na wiedzy, modelu społeczeństwa informacyjnego ukazały 

nowe kierunki rozwojowe. W tym samym duchu kreowana jest polityka europejska, która w wyraźny sposób 

podkreśla kwestie rozwoju cyfryzacji oraz elementów innowacyjnej gospodarki.

Problematyka rozwoju jest definiowana i analizowana w perspektywie makrostrukturalnej – na poziomie 

państw czy organizacji ponadpaństwowych – oraz w perspektywie mikrostrukturalnej – na poziomie regio-

nalnym. Rozwój regionalny jest jednym z ważniejszych czynników polityki europejskiej, w kontekście regio-

nów rozwiniętych, tzw. „lokomotyw rozwojowych” oraz regionów ubogich, potrzebujących wsparcia i pomocy 

z poziomu europejskiego. Nie można zapominać, że na regiony oddziałuje bezpośrednio sytuacja gospodarcza 

i społeczno-polityczna w wymiarze globalizacji.

Warto zwrócić uwagę na dwa wymiary współczesności – rozwój i region, ich wzajemne powiązania i od-

działywania, ale również na ich kreowanie w polityce, gospodarce czy świecie społeczno-kulturowym. Rozwój 

i region stał się tematyką wiodącą czwartego już numeru czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. 

Numer otwiera artykuł Mariusza Ratajczaka pt. „Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście rozwoju 

społeczno-gospodarczego”, w którym analizuje on kwestie innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście 

rozwoju Unii Europejskiej poruszając problematykę m.in. badań i rozwoju, gospodarki opartej na wiedzy 

i kontekstu rozwojowego polskiej gospodarki. Malwina Popiołek w artykule pt. „E-gospodarka a wykluczenie 

cyfrowe w Polsce” przedstawia problematykę nierówności społecznych pojawiających się w nowego rodza-

ju typie społeczeństwa, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Przede wszystkim transformacja od modelu 

społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego skutkuje szerokim zakresem nowych proble-

mów związanych z marginalizacją grup społecznych. Z kolei Grzegorz Kubiński w tekście pt. „Wartości a treści. 

Aksjologiczne implikacje Internetu” zastanawia się nad dylematami etycznymi rozwoju najnowocześniejszych 

technologii. Dwa kolejne artykuły poruszają problematykę regionów. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska w ar-

tykule pt. „Region i jego rozwój w warunkach globalizacji – analiza aspektów prawnych” analizuje dokumen-

ty prawne dotyczące problematyki rozwoju regionalnego w strukturach Unii Europejskiej oraz Polski. Nato-

miast Piotr Kowalski w artykule zatytułowanym „Depopulacja Opolszczyzny a perspektywy rozwoju regionu” 

przedmiotem analiz uczynił studium przypadku – region województwa opolskiego – jako region borykający się 

z konkretnymi problemami społeczno-demograficznymi i wynikającymi stąd wyzwaniami politycznymi i go-

spodarczymi.
Zapraszamy do lektury i dyskusji

Robert Geisler
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Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Innowacyjność polskiej gospodarki
w kontekście rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

Innovativeness of the Polish Economy in the Context
 of Socioeconomic Development

The current Polish development model has contributed re-
latively well to the improvement of the socioeconomic situation 
in our country. It has allowed to reduce significantly the develop-
ment gap between Poland and highly developed western Europe-
an countries. It seems that the wholesale import of technologies 
will allow for further dynamic development of the economy, but 
what is innovative and modern for us today, for many countries is 
outdated technology. The internationally recognized innovation 
is a fundamental source of competitive advantage of Polish com-
panies and the whole regions in Europe. Poland is currently in 
the development phase while a wave of crisis is passing through 
Europe affecting with a different force individual countries. Thus 
we need a new model of socioeconomic development that will 
break the development impasse, ensuring at the same time the 
strengthening of innovation and sustained competitiveness.

Dotychczasowy model rozwojowy Polski względnie dobrze 
przyczyniał się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w 
naszym kraju. Pozwolił on na wyraźne zmniejszenie dystansu 
rozwojowego, dzielącego Polskę od wysoko rozwiniętych państw 
zachodnioeuropejskich. Mogłoby się wydawać, że hurtowy import 
technologii pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój gospodarki, jed-
nak to, co dla nas jest dzisiaj innowacyjne i nowoczesne, dla wielu 
państw stanowi przestarzałą technologię. To właśnie innowacyj-
ność na skalę międzynarodową jest fundamentalnym źródłem 
przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw i całych regio-
nów na europejskiej arenie. Aktualnie Polska znajduje się w fazie 
rozwojowego dryfu, w czasie, kiedy przez Europę przechodzi fala 
kryzysu dotykającego z różną siłą poszczególne państwa. Potrzeb-
ny jest więc nowy model społeczno-gospodarczy, który pozwoli 
przełamać rozwojowy impas, zapewniając jednocześnie wzmoc-
nienie potencjału innowacyjności i trwałej konkurencyjności. 
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Wstęp

Od kilku lat funkcjonujemy w realiach światowego kryzy-
su, którego następstwa, choć już widoczne, nadal pozostają 
do końca nieprzewidywalne. Konsekwencją obecnej sytuacji 
jest bez wątpienia zahamowanie rozwoju gospodarczego, 
swoisty impas, który można nazwać dryfem rozwojowym. 
Próba uchronienia Polski przed jeszcze dotkliwszymi skutka-
mi kryzysu koncentruje się niemal wyłącznie na wywołaniu 
efektu popytowego, który w krótkiej perspektywie może 
przynieść chwilowe ożywienie, jednak tego rodzaju działa-
nie z pewnością nie przyczyni się do trwałej poprawy sytuacji 
ekonomicznej w kraju. Wdrażane obecnie środki zaradcze 
należy uznać za doraźne oraz powodujące wzrost deficytu 
budżetowego, co w konsekwencji zwiększa zadłużenie pań-
stwa do niebezpiecznego poziomu. Niemal pewne jest, że 
takie działania zaszkodzą Polsce w dłuższej perspektywie, 
szczególnie w sytuacji, gdy nie widać znamion globalnego 
ożywienia gospodarczego, a wręcz przeciwnie, możemy spo-
dziewać się ekonomicznej, jeszcze głębszej stagnacji mającej 
globalny zasięg (Geodecki 2011: 9).   

Próba wyjścia z rozwojowego impasu poprzez kreowa-
nie nowych perspektyw rozwojowych jest możliwa tylko 
wtedy, gdy będą wdrażane trudne, lecz konieczne zmiany  
o charakterze systemowym, strukturalnym oraz instytu-
cjonalnym. Podstawą tych zmian powinno być wykorzysta-
nie nie tylko szeroko pojętego potencjału innowacyjnego 
polskich przedsiębiorstw, ale także możliwości rozwojo-
wych drzemiących w sferze publicznej i obywatelskiej. Tak 
skonstruowany model rozwoju Polski może przyczynić się 
do wzbudzenia w skali całego kraju potencjału kreatyw-
ności i innowacyjności. Jeśli powyższe działania nie zosta-
ną podjęte lub nie powiodą się, to w rezultacie obecna 
stagnacja rozwojowa naszego kraju jeszcze się pogłębi, 
a Polska w kategorii innowacyjności będzie przegrywała  
z większością europejskich państw, co spowoduje margi-
nalne znaczenie kraju dla światowej gospodarki. Celem ar-
tykułu jest przedstawienie kwestii innowacyjności polskiej 
gospodarki rozważanej w kontekście rozwoju społeczno-
gospodarczego. 
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Innowacyjność polskiej gospodarki na tle 
krajów Unii Europejskiej

Polska zajmuje odległą, dwudziestą drugą pozycję 
w Unii Europejskiej pod względem innowacyjności gospo-
darki (zob. wykres 1). Na dalszych pozycjach znajdują się 
Litwa, Bułgaria, Łotwa, Rumunia i Słowacja, w których to 
rejestruje się najmniej patentów w skali całej Unii. Polska 
przeznacza również najmniejszą część dochodu narodo-
wego na badania i rozwój, a przedsiębiorstwa inwestują 
najmniej w nowe produkty. Takie wnioski zostały przed-
stawione w opublikowanym w lutym 2011 r. w Brukseli 
rankingu innowacyjności w Unii Europejskiej (Innovation 
Union Scoreboard 2011). Tylko Estonia i Czechy zdołały pod 
tym względem wyprzedzić pojedyncze kraje „starej” Unii, 
tj. Grecję, Hiszpanię i Włochy. W skali od 0 do 1, w któ-
rej najwyższa ocena oznacza pełne wykorzystanie poten-
cjału innowacyjności, Polska uzyskała zaledwie 0,25 pkt. 
Z kolei w innych badaniach, opublikowanych również we 
wspomnianym rankingu, Polska wypada w innym świetle. 
Na przykład analizując kryterium umiejętności sprawnego 
czytania przez młodzież poniżej piętnastego roku życia, 
w Polsce 15% nastolatków jest zagrożone wtórnym anal-
fabetyzmem i ma problemy z matematyką oraz naukami 
przyrodniczymi. Mniejszy odsetek jest jedynie w Finlandii, 
Estonii i Holandii. W Niemczech potencjalnych wtórnych 
analfabetów jest 18%, z kolei w Bułgarii i Rumunii aż 40%. 
Dobry wynik Polski w tej kategorii nie przekłada się jednak 
na późniejsze inwestowanie w nowoczesną gospodarkę, 
i co za tym idzie, wykorzystanie potencjału zdolnej młodzie-

ży. Liderami pozostają pod tym względem kolejno Szwedzi, 
Duńczycy, Finowie i Niemcy. Problem braku powiązania 
między uzdolnioną młodzieżą a inwestycjami w innowa-
cje staje się widoczny, gdy kraje europejskie porówna się  
ze Stanami Zjednoczonymi czy też wysoko rozwiniętymi 
państwami z Azji (E-wydanie Dziennika Gazeta Prawna, 2 
luty 2011). Dekompozycja wskaźnika potencjału innowa-
cyjnego wskazuje, że jedynymi parametrami, w których 
Polska nie lokuje się na końcowych miejscach zestawienia 
krajów Unii Europejskiej są jakość kapitału ludzkiego (wy-
kształcenie) oraz inwestycje firm. W pozostałych wymiarach 
takich jak: jakość i finansowanie systemu badań, przedsię-
biorczość i powiązania, zasoby intelektualne, efekty gospo-
darcze, Polska znajduje się na przedostatnim miejscu przed 
Łotwą.

Aspekty społeczno-gospodarczego 
rozwoju Polski 

Podstawową przyczyną niepowodzeń i obaw w naszym 
kraju jest brak kompleksowego modelu prorozwojowych 
zmian funkcjonowania państwa oraz brak zainteresowania 
polityków koniecznością stworzenia nowego modelu spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Polska wyraźnie od-
staje w przemianach, które dokonują się na naszych oczach 
na różnych płaszczyznach światowej gospodarki. Dynamika 
tych zmian pokazuje nasze nieprzygotowanie do skuteczne-
go podejmowania działań prorozwojowych (Kleiber 2011). 
Wystarczy w tym miejscu wspomnieć o częstości nieroz-
sądnego sposobu rozdysponowywania środków unijnych na 
inwestycje, nota bene przeznaczone właśnie na innowacje. 

Wykres 1. Kraje UE według ich potencjału innowacyjnego w 2010 roku1   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010, The Innovation Union’s performance score-
board for Research and Innovation, European Commission, Brussels, 1 February 2011.

1 Średni poziom potencjału innowacyjnego jest wyznaczany na podstawie danych z 24 wskaźników składowych. Zakres danych mieści się w obszarze od 
0 do najwyższego możliwego wyniku wynoszącego 1. Średnia wydajność w roku 2010 odzwierciedla wyniki z lat 2008/2009 ze względu na opóźnienia 
w dostępności danych. Państwa Członkowskie według tego kryterium dzielą się na cztery grupy wydajności innowacyjnej.
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5. Badania naukowe jako niezbywalny element rozwoju 
społecznego i innowacyjnej gospodarki.

6. System wdrażania innowacji.

7. Priorytety i nisze technologiczne, czyli  potrzeba pro-
wadzenia sprawnej polityki przemysłowej

8. Otwarte modele innowacji jako przejaw przemyślanej 
polityki zagranicznej.

9. Kultura jako generator społecznej otwartości i kre-
atywności, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz 
wsparcie dla pozarządowych inicjatyw obywatelskich, 
czyli niezbędne „aktywa uzupełniające” innowacyjnej 
gospodarki.

10. Odwaga do marzeń i konsekwencja w ich realizacji, czy-
li mocna wiara czyni cuda (Kleiber 2011).

Odnosząc się do powyższych postulatów z całą pewno-
ścią można stwierdzić, że skuteczna polityka prorozwojowa 
wymaga zrozumienia faktu, iż rozwój społeczno-gospodar-
czy jest wynikiem procesów zachodzących równolegle na 
wielu płaszczyznach i ma charakter interdyscyplinarny, 
a więc nie dający się uchwycić w jednej skali. Konieczne do 
przeprowadzenia zmiany przenikają się wzajemnie, współ-
zależą od siebie i chociaż wydają się autonomiczne, to jed-
nak nie mogą być implementowane samodzielnie. Zasadną 
reakcją na występowanie wielu i coraz to nowych obsza-
rów aktywności społeczno-gospodarczej nie powinno być 
ich blokowanie, lecz odwrotnie – pobudzanie. To jednak 
oznacza, że państwo musi być zdolne do uczestniczenia, 
przede wszystkim na partnerskich, a nie władczych zasa-
dach, w pobudzaniu i koordynacji działań prorozwojowych, 
będących podstawą do wszelkich przejawów innowacyjno-
ści (Geodecki 2011: 85).

Gospodarka oparta na wiedzy jako 
determinanta rozwoju

 społeczno-gospodarczego 

Michał Kleiber w jednym z postulatów programu 
„Mądra Polska” akcentuje potrzebę budowania kapitału 
ludzkiego i społecznego poprzez uczenie się, kreatywność  
i umiejętność współpracy. Postulat ten urasta do rangi klu-
czowej inwestycji rozwojowej (Kleiber 2011). Warto nad-
mienić, że jest on spójny z jednym z założeń nowej strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej „Euro-
pa 2020” wskazującego na potrzebę inteligentnego rozwoju 
poprzez:

• edukację (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia 
kwalifikacji);

Przykładem może posłużyć Program Operacyjny Innowa-
cyjna Gospodarka. Dotacje z tego programu - działanie 
8.1 miały istotnie przyczynić się do rozwoju polskiego e-
biznesu. Choć w ciągu ostatnich trzech lat dofinansowanie 
w wysokości prawie miliarda złotych otrzymało ponad 1,5 
tysiąca przedsiębiorców, brakuje jednak spektakularnych 
efektów. Ponadto prawie 1 700 przedsiębiorstw otrzyma-
ło pod koniec marca 2011 r. odmowną decyzję w sprawie 
przyznania dotacji na inwestycje związane z e-biznesem. 
Kryteria formalne i merytoryczne spełniło zaledwie 160 
projektów, choć środków na inwestycje było znacznie wię-
cej. Nie wykorzystano ponad 75% funduszy przeznaczonych 
w tym konkursie. Stanowiło to bezprecedensową sytuację, 
gdyż dotychczas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości (PARP) nie miała problemów z rozdysponowaniem 
środków. Ponadto warto nadmienić, że do tej pory zawsze 
pula środków przeznaczonych na dotacje w konkretnym 
rozdaniu nie wystarczała na dofinansowanie wszystkich 
projektów zgłoszonych do danego konkursu. Do takiej sy-
tuacji (90% wniosków zostało odrzuconych) doprowadziły  
z pewnością zaostrzone kryteria takie jak np.: ocena za 
innowacyjność, konieczne wysokie zakładane wskaźni-
ki ekonomiczne czy ogólnokrajowy zasięg przedsięwzię-
cia (http://poig.parp.gov.pl/index/more/20489, dostęp: 
25.10.2012 r.).

Program „Mądra Polska” - Dekalog dla społeczeństwa 
wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości autorstwa Micha-
ła Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, zawiera dzie-
sięć fundamentalnych postulatów, których realizacja wg 
autora powinna być uwzględniona przy tworzeniu nowej 
strategii innowacyjnego rozwoju kraju. Opublikowane przez 
niego postulaty tworzą swoisty dekalog działań na rzecz 
nowoczesnej Polski – działań z pewnością możliwych do 
zrealizowania, ale wymagających istotnej zmiany sposobu 
myślenia o przyszłości naszego państwa. Są to:

1. Sprawne i roztropne państwo, czyli skuteczne i nieprze-
regulowane prawo, nowoczesna infrastruktura i suro-
wa dyscyplina finansowa.

2. Zakres i sposób prowadzenia debaty publicznej, czyli 
konieczność krytycznej refleksji nad dominującym mo-
delem kultury, sposobami zdobywania poparcia dla po-
lityki modernizacyjnej i przekonania o sprawiedliwym 
podziale jej kosztów.

3. Ponadsektorowa, antycypacyjna strategia rozwoju, czy-
li potrzeba światłego przywództwa.

4. Potrzeba uczenia się, samodzielność i kreatywność oraz umie-
jętność współpracy i wzajemne zaufanie, czyli budowa kapitału 
ludzkiego i społecznego jako kluczowa inwestycja rozwojowa.
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zróżnicowanym regionalnie. Jeśli chodzi o wymiar regio-
nalny, jest on szczególnie dobrze widoczny w Polsce, która 
jest krajem bardzo silnie zróżnicowanym pod względem po-
tencjału oraz możliwości rozwojowych poszczególnych re-
gionów. Dobrze rozwinięte regiony stanowią najlepszy ob-
szar, na którym można wprowadzać zmiany potrzebne do 
budowy nowej gospodarki. W tym miejscu należy zwrócić 
uwagę na kwestię konkurencyjności regionów i regional-
nej gospodarki. W warunkach gospodarki wolnorynkowej, 
konkurencyjność regionów oznacza ich zdolność do trwa-
łego rozwoju przekładającego się bezpośrednio na wzrost 
poziomu życia mieszkańców na danym obszarze. Ważnym 
czynnikiem rozwoju i jednocześnie wzrostu konkurencyj-
ności regionów, który ma szczególne znaczenie w przy-
padku regionów słabo rozwiniętych (województwa Polski 
Wschodniej), jest ich zdolność do przyciągania inwestycji, 
zwłaszcza inwestycji zagranicznych posiadających często 
charakter innowacyjny, a także właściwe wykorzystywanie 
funduszy Unii Europejskiej (Bojar 2006). Nie każdy region 
jest obszarem, gdzie występują warunki sprzyjające two-
rzeniu i wdrażaniu innowacji, które są niezbędne przy bu-
dowie nowoczesnej gospodarki opierającej się na wiedzy. 
Najlepsze warunki dla rozwoju innowacyjności występują 
w regionach dobrze rozwiniętych i już konkurencyjnych. 
Region konkurencyjny to region, który jest w stanie przy-
stosować się do zmieniających się warunków szybciej niż 
inne regiony, przez co osiąga poprawę swojej pozycji we 
współzawodnictwie między regionami (Gaczek 2000: 42). 
Takimi regionami mogą być jedynie te regiony, w których 
władze i przedsiębiorcy potrafią prawidłowo odczytywać 
potrzeby krajowej i lokalnej gospodarki oraz wykorzystać 
wiedzę na potrzeby ich rozwoju oraz modernizacji.

B+R jako nieodłączny 
element innowacyjności 

Pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjno-
ści odzwierciedla bardzo niski poziom nakładów na bada-
nia i rozwój (B+R). Udział tych nakładów w relacji do PKB 
(GERD – ang. Gross Expenditure on Research and Deve-
lopment)4 wynosił w 2009 r. w przypadku Polski 0,68%, 
przy średniej dla Unii Europejskiej-27 powyżej 2%. Polska 
lokowała się pod tym względem na 23. miejscu wśród 27 
krajów Unii, a na nakłady B+R przeznaczano w 2010 r. za-
ledwie 0,74% PKB, podczas gdy dziesięć lat wcześniej było 
to 0,64% (a w 1999 r. 0,69%). Należymy do nielicznego 

4 Całkowite wydatki wewnętrzne na prace B+R realizowane na terytorium 
kraju w danym okresie sprawozdawczym. GERD zawiera wydatki na B+R 
realizowane w danym kraju, finansowane z zagranicy, jednak nie obejmu-
je opłat przekazywanych na B+R za granicę.

• badania naukowe/innowacje (stworzenie nowych 
produktów i usług, które wpłynęłyby na zwiększenie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby 
w rozwiązywaniu problemów społecznych);1

• kreowanie społeczeństwa cyfrowego (wykorzystanie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych).2

Powstawanie nowego typu gospodarki określanej mia-
nem „gospodarki opartej na wiedzy” jest jednym z bardziej 
aktualnych zjawisk obserwowanych we współczesnym 
świecie i nieodłącznym elementem kreowania nowego 
modelu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Polega 
ona na stopniowym przechodzeniu od gospodarki mate-
riałochłonnej do gospodarki opartej na informacji i wiedzy. 
W jej wyniku, dotychczasowe konkurowanie państw i re-
gionów poprzez ich zasoby materialne będzie sukcesywnie 
zastępowane konkurowaniem poprzez zasoby niematerial-
ne, a zwłaszcza poprzez kapitał ludzki, wiedzę oraz nowe 
technologie. O szansach rozwoju naszego kraju w coraz 
większym stopniu będzie decydował zatem ludzki poten-
cjał intelektualny oraz wiedza związana z najnowszymi 
osiągnięciami współczesnej nauki. Budowa nowej gospo-
darki, w której kluczową rolę odgrywają innowacje, staje 
się w XXI wieku podstawowym wyzwaniem dla państw i re-
gionów, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu 
rozwoju oraz konkurencyjności.

Cechami charakterystycznymi gospodarki opartej na 
wiedzy, są: akceleracja tworzenia wiedzy, wzrost tworzenia 
kapitału niematerialnego, innowacyjność traktowana prio-
rytetowo oraz rewolucja w zasobach wiedzy (Korenik 2007: 
79-80). Sukces gospodarczy oraz wzrost konkurencyjności 
może być osiągnięty poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie 
informacji oraz tworzenie na ich podstawie wiedzy wyko-
rzystywanej następnie w sposób praktyczny.3 Wdrożenie 
nowego modelu gospodarki opartej na wiedzy uwidacz-
nia się m.in. we wzroście przewagi konkurencyjnej państw 
i regionów specjalizujących się w wytwarzaniu produktów 
wysoko przetworzonych oraz zaawansowanych technolo-
gicznie (Kukliński 2003).

Stworzenie nowego modelu gospodarki opartej o wie-
dzę jest procesem skomplikowanym, długotrwałym, a także 

2 Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. 
Obejmuje ona o wiele więcej niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal 
boryka się wiele europejskich krajów. Strategia ta ma pomóc nam sko-
rygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospodarczego 
i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej inteligentny, zrów-
noważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.
3 Zaletą gospodarki opartej na wiedzy jest to, że informacje oraz wiedza 
występują potencjalnie w obfitości i nie podlegają takim ograniczeniom 
jak zasoby materialne. Korzystanie z zasobów wiedzy nie prowadzi do ich 
wyczerpywania, a nawet przeciwnie, jeszcze bardziej je wzbogaca dzięki 
zdobywanemu doświadczeniu. W związku z tym GOW ma szansę cieszyć 
się długotrwałymi okresami wzrostu.
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z nauką, ponieważ bez tej drugiej trudno jest skutecznie 
wdrażać innowacje. Zdecydowana większość przedsię-
biorców sektora MŚP nie jest w stanie stworzyć w swoich 
strukturach działów B+R przede wszystkim z powodu ogra-
niczeń kadrowych i finansowych. Trudno jest oczekiwać od 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią 
około 96% ogółu polskich firm, implementowania innowacji 
wynikających z funkcjonowania działów B+R w strukturach 
przedsiębiorstwa. MŚP to często „naśladowcy”, którzy naj-
częściej wdrażają sprawdzone rozwiązania w celu szybkie-
go uzyskania efektu popytowego. Trudno jest więc mówić 
o przewadze konkurencyjnej takiego przedsiębiorstwa 
w skali Unii Europejskiej, skoro wdraża technologie czy roz-
wiązania znane od kilku lat w pozostałych państwach Unii. 
Zdarzają się również przypadki implementacji przestarza-
łych technologii, wycofywanych z użytku w innych krajach 
unijnych. Nawet jeśli nieinnowacyjne przedsiębiorstwo uzy-
ska przewagę konkurencyjną w skali kraju czy regionu, to 
będzie ona miała charakter tymczasowy. Wynika to przede 
wszystkim z braku barier wejścia. Rozwiązanie, które nie 
jest innowacyjne jest łatwo „kopiowalne”, a więc może 
zostać szybko wdrożone w konkurujących ze sobą przed-
siębiorstwach. Jednym z najlepszych rozwiązań opisanej 
wyżej sytuacji może być korzystanie z osiągnięć instytucji 
naukowych poprzez nawiązywanie ścisłej współpracy mię-
dzy nauką a przedsiębiorczością.     

Podsumowanie

Doceniając nauki płynące z najnowszej historii gospo-
darczej państw, którym udało się odnieść spektakularne 
sukcesy rozwojowe, nie można mieć złudzeń co do skali 
stojących przed Polską wyzwań. Nasz model społeczno-go-
spodarczego rozwoju musi być własny i autonomiczny, spe-
cyfika krajowej sytuacji i dynamika rozwoju cywilizacyjnego 
uniemożliwiają bowiem dokładne kopiowanie rozwiązań 
zastosowanych w innych państwach. Z całą pewnością na-
leży stwierdzić, że aktualna sytuacja gospodarcza na świe-
cie, a w szczególności trudna do oceny możliwość szybkiego 
wyjścia z poważnych turbulencji na rynkach finansowych, 
nie nastraja pozytywnie do myślenia w kategoriach od-
ważnych przemian. Sukcesy bazujące na proinnowacyjnej 
transformacji gospodarki są bowiem znacznie bardziej re-
alne w warunkach szybkiego wzrostu niż przy długotrwałej 
stagnacji gospodarczej. Jednakże w wielu krajach pomimo 
wyhamowania gospodarki i niepewności przyszłej sytu-
acji na rynkach finansowych zdecydowano się właśnie te-
raz rozpocząć prorozwojową ofensywę, dalekowzrocznie 
uznając, że wbrew pesymistycznym nastrojom nadszedł 
czas budowania nowych silnych przewag konkurencyjnych, 

kręgu państw członkowskich Unii Europejskiej, w których 
wskaźnik ten w okresie ostatniej dekady wzrósł nieznacznie 
(Geodecki 2011: 25). Ponadto z raportu OECD wynika, że 
inwestycje w badania i rozwój polskich firm są niewielkie. 
W Polsce wydaje się na innowacje około 0,2% PKB, pod-
czas gdy średnie wydatki na ten cel wśród przedsiębiorców 
z państw Unii Europejskiej to około 1,2% (Mazurek 2009). 
Ponadto według danych EUROSTATU nakłady wewnętrzne 
na B+R w Polsce stanowiły w 2008 roku 0,92% całkowi-
tych nakładów poniesionych w państwach UE-27, a w roku 
2009 jeszcze mniej – 0,89% (GUS 2011: 82). Pod względem 
wskaźnika intensywności prac badawczo-rozwojowych 
(który był dla Polski ponad trzykrotnie niższy w roku 2008 
niż dla całej Unii) Polska znalazła się na 22. miejscu wśród 
krajów Unii Europejskiej (GUS 2011: 82). Z danych za rok 
2009 wynika, iż nadal utrzymuje się około trzykrotnie niższa 
intensywność prac B+R w Polsce w stosunku do UE-27.

Komisja Europejska w nowej strategii Europa 2020 
kładzie akcent na potrzebę konwersji europejskiej wiedzy 
na rynkowe produkty i usługi, poprzez wykorzystanie inter-
wencji sektora publicznego w pobudzaniu sektora prywat-
nego oraz usuwania przeszkód w komercjalizacji nowych 
pomysłów (Eurostat 2011: 166). Ponadto ostatni przegląd 
zintegrowanych wytycznych dotyczących gospodarki i za-
trudnienia (zmienionych jako część strategii Europa 2020 
dla inteligentnego, zrównoważonego i globalnego rozwoju) 
zawiera wytyczne dotyczące optymizacji wsparcia dla B+R 
oraz innowacji, wskazujące na potrzebę ciągłego podnosze-
nia poziomu wiedzy oraz wyzwalania potencjału gospodarki 
cyfrowej. Unia Europejska wspiera inteligentny wzrost go-
spodarczy za pomocą trzech inicjatyw przewodnich, wśród 
których mowa jest o Europie innowacyjnej, w której wy-
korzystuje się działalność badawczo-rozwojową oraz inno-
wacyjną do rozwiązywania najpoważniejszych problemów, 
jakim musi stawić czoło współczesne społeczeństwo zwią-
zanych ze zmianami klimatu, efektywnością energetyczną 
i oszczędnym korzystaniu z zasobów, ochroną zdrowia oraz 
zmianami demograficznymi.5

W przypadku Polski, niezbędne jest podjęcie kroków 
mających na celu wyeliminowanie niekorzystnej struktury 
finansowania polskiej nauki, zwiększenie na nią nakładów, 
wprowadzenie pakietu zmian systemowych, organizacyj-
nych i prawnych, a także zwiększenia finansowania budże-
towego i pobudzania inwestycji pozabudżetowych (Do-
mańska-Szaruga 2010: 26). Ponadto należy w najbliższej 
perspektywie rozwiązać problem słabej współpracy biznesu 

5 więcej: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Eu-
ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
Stan Unii innowacji w 2011, Bruksela, 2.12.2011, KOM(2011) 849 wersja 
ostateczna, s. 8-9.
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przeznaczając na to już obecnie znaczące środki mające 
równocześnie stabilizować gospodarkę lub choćby opraco-
wując prorozwojowe strategie gotowe do wykorzystania  
w momencie poprawy koniunktury. Obecna sytuacja 
społeczno-gospodarcza w Polsce wskazuje na koniecz-
ność wypracowania skutecznej strategii prorozwojowej 
uwzględniającej pilną potrzebę rozwoju kapitału ludzkiego 
oraz zwiększenia nakładów finansowych na B+R. Wiedza 
i osiągnięcia naukowe stają się nieodłącznym elementem 
budowania pozycji konkurencyjnej Polski na arenie między-
narodowej oraz są podstawą do kreowania innowacyjności.  
Poleganie na napływie środków na inwestycje z funduszy 
unijnych przy jednoczesnym braku nowego modelu roz-
woju społeczno-gospodarczego kraju jest krótkowzroczne 
i wysoce ryzykowne, szczególnie wobec nadchodzących 
wydatków państwa, takich jak koszty opłat za emisję CO2 
(już niebawem na poziomie 20-30 mld zł rocznie), czy też 
obsługa szybko rosnącego zadłużenia publicznego (dzisiaj 
ponad 838 mld zł, czyli około 22,5 tys. zł na osobę).6 
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6 Dług publiczny Polski, stan na dzień 03.11.2012, dane z serwisu interne-
towego http://dlugpubliczny.org.pl, [03.11.2012].
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W niniejszym artykule podjęta została próba przybliże-
nia wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem e-
gospodarki w Polsce. Ukazany został także zarys problemu 
wykluczenia cyfrowego i próba osadzenia go w kontekście 
funkcjonowania poszczególnych segmentów e-gospodarki, 
tj. e-handel, e-administracja czy e-bankowość. Nakreślona 
została skala zjawiska wykluczenia cyfrowego w Polsce, 
a także próba przedstawienia najważniejszych konsekwen-
cji występowania tego problemu. Artykuł ma charakter 
przeglądowy i prezentuje dane pochodzące z różnych źró-
deł, obrazujące skalę omawianych zjawisk. Opracowanie 
kończy podsumowanie, zawierające ogólne wnioski i re-
fleksje dotyczące opisywanego zagadnienia.

Nowa gospodarka

Jedna z prostszych definicji społeczeństwa informa-
cyjnego określa je jako produkt cywilizacji informatycznej 
(Muszyński 2006: 61), wykazujący cechy charakterystyczne 
dla opisanego przez A.Tofflera tzw. „społeczeństwa trzeciej 
fali”. Zgodnie z podejściem Tofflera rozwój cywilizacyjny jest 
ściśle skorelowany z następującymi po sobie przemianami 
technologicznymi. Pierwsza fala, tzw. agrarna, związana 
była z wynalezieniem i upowszechnieniem narzędzi oraz 
umiejętności umożliwiających rozwój rolnictwa. Druga, 
przemysłowa, nastąpiła dzięki wynalazkom takim jak ma-
szyna parowa czy druk i doprowadziła do szeroko rozumia-

Wstęp

Rozwój społeczny, warunkowany zmianami gospodar-
czymi, naznaczony jest współcześnie gwałtownym postę-
pem technologicznym. Styczność z nowoczesnymi tech-
nologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Information 
Communication Technology - ICT) w codziennym życiu jest 
dziś praktycznie nieunikniona. Efektywne korzystanie z ICT 
nie do końca jest jednak sprawą oczywistą. Jak bowiem za-
uważa wybitny polski medioznawca, T. Goban–Klas, nowe 
media, jakkolwiek z założenia konstruowane w sposób jak 
najbardziej przyjazny i prosty w obsłudze, to jednak para-
doksalnie często przysparzają osobom z nich korzystającym 
wielu problemów związanych z użytkowaniem (Goban-Klas 
1999: 302). Konieczność nieustannego nadążania za zmia-
nami technologicznymi, poszerzania swojej wiedzy czy 
zdobywania nowych umiejętności powoduje niechęć wielu 
osób do korzystania z ICT. Brak dostępu do odpowiedniego 
sprzętu, umiejętności niezbędnych do korzystania z tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych czy dostatecznej 
motywacji, może w efekcie prowadzić do wykluczenia cy-
frowego. W dobie szybko rozwijającej się e-gospodarki, 
wykluczonym cyfrowo grożą dotkliwe konsekwencje. Mogą 
oni mieć problemy zarówno z dostępem do informacji, jak 
również np. z dostępem do zasobów publicznych. Konse-
kwencją wykluczenia cyfrowego mogą więc być pogłębia-
jące się różnice i podziały społeczne.

Malwina Popiołek, Uniwersytet Opolski

E-gospodarka a wykluczenie 
cyfrowe w Polsce

E-business and the Digital 
Exclusion in Poland

The Article E-economy and the digital exclusion in Poland fo-
cuses on selected aspects of the functioning of e-economy in Po-
land. It also refers to the digital exclusion in the context of func-
tioning of various segments of the e-economy. This article deals 
with the following problems: the scale of the digital exclusion in 
Poland, taking into account various factors of  socio-demographic 
structure, the functioning of e-government in Poland and  also 
selected issues on e-commerce and e-banking in Poland. The ar-
ticle is a review and presents data from various sources.

Artykuł E-gospodarka a wykluczenie cyfrowe w Polsce skupia 
się na wybranych aspektach funkcjonowania e-gospodarki w Pol-
sce. Porusza także kwestię wykluczenia cyfrowego i informacyj-
nego w kontekście funkcjonowania poszczególnych segmentów 
e-gospodarki. W artykule poruszone są kolejno następujące pro-
blemy: skala zjawiska wykluczenia cyfrowego z uwzględnieniem 
różnych czynników struktury społeczno-demograficznej, funkcjo-
nowanie e-administracji w Polsce, wybrane zagadnienie dotyczące 
e-handlu, a także e-bankowości w Polsce. Artykuł ma charakter 
przeglądowy i zaprezentowane zostały w nim dane pochodzące 
z różnych źródeł.
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nej industrializacji. Trzecia fala, informacyjna, ma z kolei 
związek z pojawieniem się i gwałtownym rozwojem tzw. 
nowych technologii umożliwiających szybką i niemalże 
nieograniczoną komunikację pomiędzy jednostkami (Tof-
fler 1997). 

W społeczeństwie informacyjnym zaczynają obowią-
zywać nowe zasady. Zmienia się sposób funkcjonowania 
gospodarki. Wymiana dóbr materialnych przestaje być wy-
łącznym generatorem rozwoju. Ogromne znaczenie odgry-
wa przepływ informacji i rosnące wykorzystanie wiedzy. To 
właśnie wiedza, kształtowana w oparciu o informacje, staje 
się najważniejszym elementem gry rynkowej. Jak zauważa 
Papińska–Kacperek „(…) podstawowe procesy biznesowe, 
takie jak: obsługa zamówień, płatności, promocji, dostawy 
usług i produktów cyfrowych, rozliczenia wzajemne trans-
akcji, kontakt z klientem, kontakt z dostawcą, wystawianie 
faktur, rozliczenia z urzędami, a nawet realizacje zamówień 
publicznych jednostek samorządowych czy administracyj-
nych mogą być (i coraz częściej są {przyp. autora}) realizo-
wane na drodze elektronicznej” (Papińska-Kacperek 2008: 
409).

Przemiany cywilizacyjne mają zatem zasadnicze prze-
łożenie na sytuację gospodarczą, zarówno w wymiarze 
globalnym, jak i regionalnym. W społeczeństwie rolniczym 
głównym zasobem jest ziemia, podstawowym produktem 
żywność, natomiast najważniejszą rolę, z punktu widzenia 
funkcjonowania społeczeństwa, pełnią rolnicy i rzemieśl-
nicy (Siewierski 2010: 7). W społeczeństwie przemysło-
wym z kolei głównym zasobem są surowce, podstawowym 
produktem wyroby przemysłowe, a kluczową rolę pełnią 
robotnicy i inżynierowie (Borcuch 2010: 8). W społe-
czeństwie informacyjnym najważniejszym zasobem jest 
wiedza, a podstawowym produktem - informacje i dane. 
Cechy i trendy rozwojowe w poszczególnych typach spo-
łeczeństw zostały doskonale podsumowane przez Goba-
na–Klasa i Sienkiewicza. Tabela 1. prezentuje opracowaną 

przez badaczy wielopoziomową analizę różnych aspektów 
w poszczególnych typach społeczeństw. 

Jak można zauważyć, powiązanie gospodarki z rozwo-
jem społeczeństwa informacyjnego jest bezsprzeczne. Ba-
dacze nie są natomiast jednomyślni odnośnie kwestii, którą 
można sformułować w postaci pytania: czy rozwój techno-
logiczny był asumptem do wytworzenia się społeczeństwa 
informacyjnego, czy też jedynie katalizatorem, przyspiesza-
jącym zmiany (Masłyk 2010: 26-28). Szerszą analizę tego 
problemu można znaleźć w pracach wybitnych zagranicz-
nych teoretyków społeczeństwa informacyjnego m.in. A. 
Tofflera, M. Castellsa, A. Touraine’a, F. Webstera i innych.

Zjawisko wykluczenia cyfrowego
 i informacyjnego

J. van Dijk, holenderski badacz zajmujący się społecz-
nym oddziaływaniem nowych mediów, wykluczenie cyfro-
we definiuje jako: „rozwarstwienie na tych, którzy mają 
dostęp do komputerów i Internetu, oraz tych, którzy tego 
dostępu nie posiadają” (van Dijk 2010: 248). Warto zauwa-
żyć, że konsekwencją wykluczenia cyfrowego jest nierów-
ny dostęp do informacji. Wykluczenie cyfrowe generuje 
więc zjawisko wykluczenia informacyjnego. W literaturze 
wyróżnia się dwa główne podejścia opisujące problem 
dostępności i wykorzystywania technologii komunikacyj-
no-informacyjnych w obrębie poszczególnych państw czy 
obszarów świata. Pierwsze, nazywane podejściem amery-
kańskim, koncentruje się wokół tzw. podziałów cyfrowych 
(digital divide). Poprzez pojęcie „podziały cyfrowe” rozu-
mieć należy systematyczne różnice, zarówno w dostępie, 
jak i w korzystaniu z komputerów oraz Internetu, mające 
ścisły związek z różnicami społeczno-ekonomicznymi, ta-
kimi jak wykształcenie, wykonywany zawód czy dochody, 
a także społeczno-demograficznymi, tj. wiek, miejsce za-
mieszkania czy płeć. Podejście amerykańskie skupia się 

Tabela 1. Cechy i trendy rozwojowe społeczeństw: agrarnego, przemysłowego i informacyjnego

Społeczeństwo agrarne Społeczeństwo przemysłowe Społeczeństwo informacyjne

Bogactwo ziemia kapitał wiedza

Produkt podstawowy żywność wyroby przemysłowe informacje, dane

Praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca

Transport rzeka, droga kolej, autostrada infostrada

Energia ludzka, zwierzęca węgiel, para, benzyna elektryczność jądrowa

Skala działania lokalna regionalna globalna

Rozrywka obrzędowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna

Tajemnica religijna polityczna handlowa

Oświata mistrz szkoła komputer, telenauczanie

Źródło: Goban- Klas T., Sienkiewicz P., (2010) [w:] Borcuch A., Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce, Warszawa: PWN , s. 11.
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temu występowała stosunkowo duża dysproporcja pomię-
dzy gospodarstwami posiadającymi komputer z dostępem 
do Internetu, a tymi, które posiadały wyłącznie komputer. 
Obecnie różnice te powoli się zacierają. Przyrost gospo-
darstw domowych z dostępem do komputera i Internetu 
w ostatnim czasie jednak wyraźnie zmalał. W latach 2003 
– 2007 wynosił nawet do kilkudziesięciu punktów procen-
towych, w latach 2009 – 2011 już zaledwie kilka (Czapiński, 
Panek 2011: 299). Dostęp gospodarstw domowych do ICT 
w latach 2003 – 2011 przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Dostęp gospodarstw domowych do ICT w Polsce 
w latach 2003 – 2011 (dane w %)

Źródło: Batorski D., Korzystanie z technologii komunikacyjno-
-informacyjnych [w:] Czapiński J., Panek T., (red.), Diagnoza spo-
łeczna 2011, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, s. 299.

Jak wynika z danych Diagnozy społecznej 2011 zale-
dwie połowa polskich gospodarstw domowych posiada 
w domu komputer z dostępem do Internetu. Warto w tym 
miejscu bliżej przyjrzeć się przyczynom takiego stanu rze-
czy. Wykres 2. prezentuje powody braku dostępu do Inter-
netu deklarowane przez ankietowanych.

  
Wykres 2. Powody braku dostępu do Internetu w gospodar-

stwach domowych w Polsce w latach 2007-2011 (dane w %)

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, Warszawa: Rada Monito-
ringu Społecznego, s. 304.

także na różnicach w dostępie do ICT pomiędzy poszcze-
gólnymi regionami świata oraz na sposobach niwelowania 
tych różnic, a więc na wyrównywaniu podziałów poprzez 
zapewnianie wykluczonym dostępu do ICT (Batorski 2009: 
225). W odróżnieniu od amerykańskiego, podejście euro-
pejskie, dominujące w Unii Europejskiej koncentruje się 
na tzw. e-integracji, a więc kładzie nacisk przede wszyst-
kim na budowanie cyfrowej spójności poprzez mobilizację 
jednostek i społeczności do efektywnego korzystania z ICT 
(Batorski 2009: 225).

Problem wykluczenia cyfrowego jest o tyle istotny, iż 
w dobie intensywnego rozwoju e-gospodarki korzystanie 
z ICT powoli przestaje być wyborem, a staje się konieczno-
ścią. Osoby nieposiadające dostępu do nowoczesnych tech-
nologii, niepotrafiące korzystać z Internetu czy komputera 
są zagrożone nawet wykluczeniem społecznym. Uniknięcie 
takiej sytuacji leży nie tylko w gestii obywateli, ale także 
państw. Toteż od wielu lat w Polsce prowadzone są różnego 
rodzaju działania, mające na celu e-inkluzję osób czy grup 
społecznych wykluczonych cyfrowo. 

Skala zjawiska wykluczenia 
cyfrowego w Polsce

Przy ocenianiu stopnia zaawansowania społeczeń-
stwa informacyjnego w poszczególnych państwach, regio-
nach, czy też w skali globalnej, stosuje się różnego rodzaju 
kryteria. Jednym z nich jest poziom nasycenia sprzętem 
informatycznym oraz wykorzystanie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (ICT). Z badań przeprowadzanych 
regularnie przez CBOS wynika, że istnieją wyraźne, utrzy-
mujące się systematycznie zależności pomiędzy wyklucze-
niem cyfrowym, a kryteriami takimi jak wiek, wykształcenie 
czy miejsce zamieszkania badanych. Prawdopodobieństwo 
wyposażenia gospodarstw domowych Polaków w kompu-
ter z dostępem do Internetu jest tym większe, im są oni 
młodsi i lepiej wykształceni. Ważną rolę odgrywa także 
miejsce zamieszkania. Mieszkańcy miast częściej korzystają 
z Internetu niż mieszkańcy wsi.1 Istotny wydaje się być też 
status społeczno-zawodowy. Prawdopodobieństwo korzy-
stania z Internetu jest większe w przypadku osób aktyw-
nych zawodowo (Masłyk 2010: 59). Dane CBOS zdaje się 
także potwierdzać raport Diagnoza społeczna 2011, bada-
nie przeprowadzane cyklicznie przez Polskie Towarzystwo 
Statystyczne.

W Polsce z roku na rok obserwujemy systematyczny 
wzrost dostępu gospodarstw domowych do różnych tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych. Jeszcze kilka lat 

1 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_079_10.PDF, [16.05.2012].
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netu. Przyrost nowych użytkowników jest tym większy, im 
są oni młodsi. Od kilku lat tendencja ta nie ulega zmianie 
i mimo różnego rodzaju kampanii edukacyjnych, mających 
na celu propagowanie Internetu wśród seniorów, nic nie 
wskazuje na to by cokolwiek miało się w tej kwestii zmie-
nić.

Kolejnym czynnikiem silnie różnicującym Polaków 
w kwestii dostępu do Internetu jest wykształcenie. Wśród 
osób z wyższym wykształceniem i uczących się odsetek ko-
rzystających z Internetu w 2011 r. wynosił prawie 100%. 
Im niższe wykształcenie, tym większe ryzyko wykluczenia 
cyfrowego. Wykres 4. prezentuje zależności pomiędzy ko-
rzystaniem z Internetu a wykształceniem.

Wykres 4. Procent korzystających z Internetu ze względu na 
wykształcenie w Polsce w latach 2003 - 2011 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, Warszawa: Rada Monito-
ringu Społecznego, s. 308.

Oczywiście zależności pomiędzy wykluczeniem cyfro-
wym a różnymi czynnikami społeczno-demograficznymi 
jest znacznie więcej, nie sposób ich jednak wszystkich 
szczegółowo omówić w tym miejscu. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć w Diagnozie społecznej 2011.

W dobie społeczeństwa informacyjnego wykluczenie 
cyfrowe staje się jednym z najpoważniejszych problemów 
cywilizacyjnych. Jak stwierdza Wojciech Cellary: „W każdym 
społeczeństwie ludzie wykształceni, rozumiejący zachodzą-
ce wokół nich zjawiska i dobrze poinformowani mają się 
lepiej niż ludzie niewykształceni i niepoinformowani. Mają 
ciekawszą i lepiej płatna pracę, szerszy dostęp do kultury, le-
piej chronią swoje zdrowie i mogą lepiej zadbać o przyszłość 
swoich dzieci” (Cellary 2006: 137). Ta konstatacja zdaje się 
doskonale korespondować z postulatem nieustannej eduka-
cji, o którym pisze medioznawca Bogusław Nierenberg: „Cią-
głe uzupełnianie informacji, jako podstawowego zasobu XXI 
w. wydaje się warunkiem sine qua non normalnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie informacyjnym. W tym wypadku 
pod pojęciem normalny należy rozumieć: taki, który świa-
domie potrafi korzystać z informacji i urządzeń służących do 
jej otrzymywania i przetwarzania” (Nierenberg 2011: 104).

Z danych przedstawionych na wykresie 2. wynika, że 
na przestrzeni ostatnich kilku lat powody braku dostępu do 
Internetu w polskich gospodarstwach domowych ulegały 
zmianom. Szczególnie istotna wydaje się być różnica do-
tycząca kwestii finansowych. W 2007 r. blisko 40% gospo-
darstw domowych deklarowało brak dostępu do Internetu 
z powodu zbyt dużych kosztów z tym związanych. W 2011 
r. taką przyczynę podało już o połowę mniej responden-
tów. Najbardziej niepokojący wydaje się być natomiast 
fakt, iż najwięcej ankietowanych jako przyczynę braku do-
stępu do Internetu podaje brak potrzeby korzystania. Tego 
typu zjawisko zaliczane jest przez badaczy do kategorii 
tzw. miękkich barier upowszechniania ICT czyli problemów 
związanych z brakiem motywacji czy odpowiednich umie-
jętności niezbędnych do korzystania z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (w odróżnieniu od tzw. barier twar-
dych dostępu do ICT, czyli problemów infrastrukturalnych) 
(Batorski 2009: 228). Duża liczba osób deklarujących brak 
zainteresowania dostępem do ICT może stanowić poważ-
ne zagrożenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce, gdyż bariery miękkie są najtrudniejsze do poko-
nania. Toteż w walce z wykluczeniem cyfrowym ważne jest 
przede wszystkim szerzenie świadomości społecznej na 
temat korzyści płynących z korzystania z ICT, jak również 
odpowiednia edukacja medialna.

Na wykluczenie cyfrowe szczególnie narażone są osoby 
starsze, które często nie nadążają za postępującym dyna-
micznie rozwojem technologicznym. Wykres 3. przedsta-
wia procent osób korzystających z Internetu z podziałem 
na wiek badanych. 

Wykres 3. Procent korzystających z Internetu w różnych gru-
pach wiekowych w Polsce w latach 2003 -2011

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, Warszawa: Rada Monito-
ringu Społecznego, s. 307.

Mimo ogólnej tendencji do zwiększania się liczby in-
ternautów w Polsce, nadal utrzymują się wyraźne podziały 
związane z wiekiem osób korzystających z Internetu. Naj-
starsi Polacy zdecydowanie najrzadziej korzystają z Inter-
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pośrednictwem Internetu. Wśród usług wchodzących w zakres 
e-administracji można wymienić chociażby rozliczenia podat-
kowe, rejestrowanie działalności gospodarczej czy aktualizo-
wanie dokumentów (Grodzka 2009: 59). Upowszechnianie 
e-administracji stanowi jeden z priorytetów dla państw Unii 
Europejskiej, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego i gospodarki opartej na wiedzy. Sprawnie działająca 
i przystępna administracja publiczna została uznana za jeden 
z wyznaczników konkurencyjności Europy na rynku global-
nym (Grodzka 2009: 59). Dzięki wdrożeniu sprawnie działają-
cej administracji elektronicznej, procedura załatwiania spraw 
urzędowych ma stać się o wiele szybsza i mniej skompliko-
wana, a przez to bardziej efektywna i przyjazna dla obywateli 
i przedsiębiorców. Wykorzystanie elektronicznej administra-
cji pozwala na zmniejszenie nakładów finansowych państwa 
związanych z biurokracją, a także oszczędność czasu i obciążeń 
urzędników. Korzyści płynące z upowszechniania e-administra-
cji są zatem obopólne (Grodzka 2009: 61). 

Poziom rozwoju poszczególnych struktur społeczeństwa 
informacyjnego na świecie jest stale monitorowany. Dia-
gnoza stopnia zaawansowania e-administracji jest jednym 
z ważniejszych komponentów wielu zestawień oceniających 
rozwój społeczeństwa informacyjnego w danym państwie. 
Badaniem rozwoju e-administracji w poszczególnych krajach 
zajmuje się m.in. ONZ. W publikowanym cyklicznie raporcie 
E-government Survey oceniana jest m.in. gotowość poszcze-
gólnych państw do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań 
w zakresie elektronicznej administracji (e-Government Readi-
ness Index). Wskaźnik owej gotowości powstaje na podsta-
wie trzech wskaźników cząstkowych: wskaźnika stron www, 
wskaźnika infrastruktury telekomunikacyjnej i wskaźnika ka-
pitału ludzkiego. Strony internetowe oceniane są pod kątem 
dostarczania odpowiednich informacji i narzędzi ułatwiających 
internetowy kontakt obywateli z poszczególnymi jednostkami 
administracyjnymi. Badanie uwzględnia także takie współczyn-
niki jak poziom skolaryzacji czy poziom e-umiejętności obywa-
teli (Grodzka 2009: 70).

W opublikowanym w 2012 r. raporcie ONZ E-government 
Survey 2012 dotyczącym informatyzacji procesów zarządza-
nia państwami, Polska znalazła się na 47. miejscu w rankingu 
światowym E-government development index. W badaniu 
oceniono 190 państw. Wyżej niż Polska znalazły się m.in. Ka-
zachstan, Słowenia, Chorwacja czy Węgry. Warto także zauwa-
żyć, że w poprzednich latach pozycja Polski w tym rankingu 
wyglądała nieco lepiej (2008 - 33. miejsce; 2010 – 45. miej-
sce).2 Wykres 5. pokazuje jak kształtują się pozycje wybranych 
państw w rankingu rozwoju e-administracji w latach 2011 – 
2012.

2 http://technologia.dziennik.pl/hitech/artykuly/381924,raport-onz-pol-
ska-e-administracja-jest-zacofana.html,[20.10.2012].

E-gospodarka w Polsce

W Polsce większość segmentów elektronicznej gospo-
darki rozwija się z opóźnieniem w stosunku np. do krajów 
Europy Zachodniej. Ma to związek z wieloma czynnikami. 
W latach 90. XX wieku, kiedy na świecie dynamicznie roz-
wijała się e-gospodarka, w Polsce zmagaliśmy się głównie 
z problemami związanymi z transformacją ustrojową. W za-
sadzie dopiero integracja ze strukturami Unii Europejskiej 
niejako wymusiła wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 
w zakresie poszczególnych struktur e-gospodarki. Jak pisze 
Doktorowicz: „Unia Europejska funkcjonująca jako struktu-
ra polityczna w sieci globalnych powiązań między polityką, 
kapitałem rynkiem i kulturą zmuszona została do przyspie-
szenia zmian technologicznych i ekonomicznych, gwarantu-
jąc sobie zwiększenie udziału w światowych przepływach. 
Mówiąc metaforycznie, sieci technologiczne, ekonomiczne 
i społeczne stały się krwiobiegiem współczesnych społe-
czeństw Europy” (Doktorowicz 2005: 190). Polska aspirując 
do integracji z Unią była zobligowana do wprowadzania no-
woczesnych rozwiązań umożliwiających rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego.

W 2011 r. w wyniku podziału Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji utworzone zostało w naszym 
kraju Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Jego zadaniem 
jest m.in. pełnienie nadzoru nad informatyzacją administra-
cji publicznej, realizacja zobowiązań międzynarodowych 
RP w dziedzinie informatyzacji oraz wspieranie inwestycji 
i wszelkiej działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego (http://mac.gov.pl; dostęp: 20.10.2012 r.).

E-administracja 

Na stronie internetowej www.eadministracja.pl można 
znaleźć następującą definicję odnoszącą się do tego czym jest 
e-administracja: „Elektroniczna administracja opiera się na 
wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunika-
cyjnych w administracji publicznej. W ramach elektronicznej 
administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organiza-
cyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów ad-
ministracyjnych pod kątem efektywności. Istotnym aspektem 
jest standaryzacja systemów administracji w ramach państw 
UE. Administracja poprzez widoczne poprawienie jakości 
świadczonych usług ma zachęcać obywateli do większego za-
angażowania w procesy demokratyczne oraz wspierać funk-
cjonowanie mechanizmów państwa” (http://www.eadmini-
stracja.pl; dostęp: 20.10.2012 r.).

Zgodnie z założeniami, upowszechnianie elektronicznej 
administracji ma więc na celu poprawę jakości życia obywate-
li, poprzez umożliwienie im korzystania z usług publicznych za 



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 4/2012                                                                                                    

16

0

20

40

60

80

100

2011 2012

• stopień czwarty – transakcja – realizacja sprawy od 
początku do końca, uzyskanie informacji, pobranie 
i wypełnienie formularzy, odesłanie formularzy wraz 
z podpisem elektronicznym, uiszczenie opłat i uzyska-
nie określonej usługi. 

Od 2007 r. jest jeszcze piąty stopień, dotyczący sper-
sonalizowania usług, a więc dopasowania ich do potrzeb 
użytkownika (Grodzka 2009: 62). Biorąc pod uwagę kry-
teria KE e-administracja w Polsce spełnia drugi stopień 
zaawansowania usług (interakcja jednokierunkowa). Jed-
nak w ostatnich latach następuje znaczny przyrost usług 
w zakresie interakcji dwukierunkowej i transakcji (Grodzka 
2009: 63). Biorąc jednak pod uwagę poziom wykluczenia 
cyfrowego, brak odpowiednich e-umiejętności wśród Po-
laków czy opór społeczny, spowodowany brakiem zaufania 
do elektronicznych urzędów, wiele w tej kwestii pozostaje 
jeszcze do zrobienia.

Z danych zawartych w raporcie Społeczeństwo infor-
macyjne w liczbach, sporządzonym w 2010 r. na potrzeby 
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA4 
wynika, że w Polsce usługi e-administracji nadal są niedo-
statecznie dostosowane do potrzeb odbiorców. Wykres 
6. przedstawia wyniki sondażu przeprowadzonego wśród 
internautów, wskazujące na najczęstsze, zdaniem ankieto-
wanych, problemy związane z korzystaniem z e-urzędów.

Wykres 6. Bariery w załatwianiu spraw urzędowych przez 
Internet (zdaniem internautów)5

Źródło: http://www.egov.pl,[20.10.2012].

Zaledwie kilka procent badanych jest w pełni usatys-
fakcjonowanych z funkcjonowania e-urzędów. Polscy inter-
nauci są ciągle nieufni wobec załatwiania ważnych spraw 
administracyjnych za pomocą Internetu. Niepewność czy 
sprawa zostanie właściwie załatwiona, liczne obawy i wąt-
pliwości powodują, że Polacy wolą pojawiać się w urzędach 
osobiście. Odpowiedzi ankietowanych potwierdzają także, 

4 http://www.msw.gov.pl/portal/SZS/497/8737/,[20.10.2012].
5 Dane z 2010 r.

Wykres 5. Pozycja w rankingu rozwoju e-administracji (E-
government development index) poszczególnych krajów Europy 
Wschodniej

Źródło: E-government survey 2012 [w:] http://www.egov.pl, 
[20.10.2012].

Zdaniem specjalistów, informatyzacja administracji 
w Polsce wymaga jak najszybszej racjonalizacji. Jedynym 
bowiem pozytywnie ocenionym przez ONZ aspektem było 
używanie przez władze do kontaktu z obywatelami różne-
go rodzaju portali społecznościowych. Najgorzej w naszym 
kraju natomiast oceniona została infrastruktura teleinfor-
matyczna. Brak sprawnej i efektywnej interwencji w tej 
dziedzinie może spowodować, że w przyszłości pozycja 
Polski w rankingu rozwoju e-administracji będzie jeszcze 
słabsza.3

Badania rozwoju e-administracji przeprowadzane są 
także systematycznie na zlecenie Komisji Europejskiej. 
Koncentrują się one głównie na analizie stopnia zaawan-
sowania rozwoju usług świadczonych na rzecz obywateli 
i przedsiębiorstw. Jest to więc węższy wymiar badawczy 
aniżeli w przypadku analiz ONZ (Grodzka 2009: 68). Przy 
ocenie zaawansowania rozwoju e-administracji w UE sto-
sowane są m.in. kryteria uwzględniające poziom interak-
cyjności usług. Zgodnie z tym kryterium wyróżniono cztery 
stopnie zaawansowania usług świadczonych przez e-urzędy 
(Grodzka 2009: 62):

• pierwszy stopień – informacja on-line – informacje 
o urzędach i świadczonych usługach dostępne na od-
powiednich stronach internetowych;

• drugi stopień – interakcja jednokierunkowa – możli-
wość wyszukania informacji oraz pobrania formularzy 
ze stron internetowych poszczególnych urzędów;

• trzeci stopień – interakcja dwukierunkowa – możliwość 
wyszukania informacji, pobrania odpowiednich formula-
rzy, wypełnienia ich i odesłania do urzędu przez Internet;

3 http://technologia.dziennik.pl/hitech/artykuly/381924,raport-onz-pol-
ska-e-administracja-jest-zacofana.html, [20.10.2012].
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E-handel

Handel elektroniczny na świecie zaczął rozwijać się 
w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90. XX wieku. Do 
1991 r. obowiązywał zakaz wykorzystywania Internetu do 
celów komercyjnych. Wcześniejszemu rozwojowi e-handlu 
nie sprzyjały także inne czynniki, m.in. brak bezpiecznych 
narzędzi do prowadzenia transakcji elektronicznych (wyszu-
kiwarki dysponujące mechanizmami szyfrowania danych, 
a także protokół bezpiecznego połączenia https pojawiły się 
dopiero po 1994 r.). Istotne znaczenie dla rozwoju handlu 
elektronicznego miało także upowszechnienie szerokopa-
smowego dostępu do Internetu (Krzak 2008: 143-144). 

W 1995 r. swą działalność rozpoczął sklep internetowy 
Amazon.com. Niedługo potem pojawił się portal aukcyjny 
eBay. W krótkim czasie wiele znanych firm (np. Dell, He-
wlett Packard, Pizza Hut) zaczęło wdrażać do swojej dystry-
bucji możliwość sprzedaży produktów przez Internet. Skle-
py internetowe zaczęły odnosić sukces i w szybkim tempie 
poszerzać swój asortyment. Handel elektroniczny w ciągu 
kilku lat stał się dość popularny zarówno wśród amerykań-
skich użytkowników Internetu, jak i przedsiębiorców (Krzak 
2008: 145).

E-handel w Polsce

W Polsce e-handel zaczął rozwijać się pod koniec lat 
90. Wówczas sprzedaż internetową rozpoczęły takie por-
tale jak Komputronik.pl, Merlin.pl, czy Allegro.pl. Serwisy 
odniosły duży sukces rynkowy i funkcjonują do dziś (Krzak 
2008: 149). Rozwój e-handlu w Polsce rozpoczął się nieco 
później niż na świecie. Miało to związek m.in. z faktem, że 
dostęp do szerokopasmowego łącza w Polsce pojawił się 
dopiero po 2001 r., a zaczął upowszechniać dopiero 2 lata 
później (Krzak 2008: 151). Odsetek osób zarówno robią-
cych e-zakupy, jak i zakładających e-przedsiębiorstwa od 
2001 roku, systematycznie wzrasta. W ciągu kilku lat na 
polskim rynku, oprócz dużych firm oferujących e-sprzedaż, 
pojawiły się także setki niewielkich przedsiębiorstw, w tym 
również jednoosobowych. Duża łatwość w uruchomieniu 
e-sprzedaży spowodowała szybki przyrost liczby e-sklepów. 
Większość z nich funkcjonowała jednak dość krótko (Krzak 
2008: 148). 

Wykres 7. pokazuje jak dynamicznie zmieniała się war-
tość rynku e-handlu (ang. e-commerce) w Polsce w latach 
2001-2010. O ile w 2001 czy 2002 r. wartość rynku e-com-
merce nie przekraczała nawet 1 mld zł, tak w 2010 r. wynio-
sła już ponad 15 mld zł.9

9 http://manager.money.pl/strategie/emarketing/artykul/intenet;po;pol-
sku;tak;dobrze;jeszcze;nie;bylo,208,0,744144.html, [25.10.2012].

że w Polsce e-administracja ma w większości charakter 
jednokierunkowy. Jakkolwiek z roku na rok widać postępy 
w zakresie upowszechniania i udoskonalania e-administra-
cji, to jednak większość spraw nadal wymaga pojawienia się 
w urzędzie na pewnym etapie realizacji transakcji.

Zalet korzystania z e-administracji jest wiele. Oso-
by wykluczone cyfrowo tracą możliwość korzystania np. 
z bezpłatnego dostępu do niektórych dokumentów. Taką 
sytuację dobrze obrazuje przykład elektronicznego odpisu 
KRS. 28 czerwca 2012 r. uruchomiono w Polsce możliwość 
bezpłatnego pobrania elektronicznego odpisu KRS ze stro-
ny internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Pozyskanie 
odpisu KRS w tradycyjny sposób to koszt rzędu 30 zł. Dla 
wielu przedsiębiorców elektroniczny dostęp do odpisu KRS 
jest więc znacznym ułatwieniem i oszczędnością czasu i pie-
niędzy. Po niespełna miesiącu od aktywacji usługi pobrane 
zostało ponad 100 tys. odpisów.6 

Na przykładzie elektronicznego odpisu KRS możemy 
także zobaczyć jakie w społeczeństwie informacyjnym są 
skutki wykluczenia informacyjnego, a więc braku dostępu 
do odpowiednich informacji. Warto w tym miejscu zwró-
cić uwagę na różnice pomiędzy wykluczeniem cyfrowym, 
a informacyjnym. Wykluczenie informacyjne jest pojęciem 
szerszym. Można nie być wykluczonym cyfrowo, a więc 
mieć zarówno dostęp do Internetu, jak i posiadać umiejęt-
ności niezbędne do korzystania z niego, a jednocześnie być 
wykluczonym informacyjnie. Konsekwencje tego wyklucze-
nia mogą czasem być bardzo dotkliwe. W niedługim czasie 
po udostępnieniu możliwości pobrania elektronicznego 
odpisu KRS, do kancelarii prawnych7 i innych firm zaczę-
ły trafiać listy, oferujące regularny dostęp do darmowego 
elektronicznego odpisu KRS, ale pod warunkiem uiszczenia 
opłaty. Wiele osób nieświadomych, że jest to próba wyłu-
dzenia pieniędzy, padło ofiarami oszustwa.8 Przykład ten 
doskonale ilustruje, jak ogromne jest znaczenie informacji 
i wiedzy we współczesnym świecie. Okazuje się bowiem, że 
nawet wykształceni ludzie mogą być w pewien sposób wy-
kluczeni informacyjnie. Jak bowiem zauważa Nierenberg: 
„(…) we współczesnym świecie, informacji właściwie nie 
trzeba szukać. W przytłaczającej większości są one w obie-
gu publicznym - głównie za sprawą Internetu” (Nierenberg 
2011: 171). Kwestią kluczową natomiast, jest wejście w po-
siadanie odpowiednich informacji, w odpowiednim czasie.

6 http://rzecznik.ms.gov.pl/przez-tydzien-ponad-60-000-elektronicznych-
-odpisow-krs/, [25.10.2012].
7 Kancelarie prawne regularnie korzystają z odpisów KRS.
8 www.policja.pl/portal/pol/1/81357/Poszukiwani_pokrzywdzeni_przez_
Kancelarie_Odpisow_z_KRS.html, [25.10.2012].
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i konsumentów wśród internautów korzystających z zaku-
pów on-line.13

Wykres 8. Powody robienia zakupów przez Internet

Źródło: E-handel Polska 2010 – badanie polskich sklepów in-
ternetowych i konsumentów, http://www.sklepy24.pl/download/
raport_e-handel_polska_2010_full.pdf; [25.10.2012].

Jedną z najważniejszych zalet e-zakupów okazuje się 
być oszczędność czasu i wygoda, a także konkurencyjne 
ceny w e-sklepach. Internauci cenią sobie także możliwość 
porównywania wielu produktów. Znaczna część kupujących 
to amatorzy produktów trudnodostępnych w tradycyjnych 
sklepach. 

Kolejną kwestią związaną z e-handlem w kontekście 
wykluczenia cyfrowego i informacyjnego jest konkuren-
cyjność e-przedsiębiorców. Internauci poszukujący w sieci 
informacji na temat poszczególnych e-sklepów korzystają 
z powszechnie używanych wyszukiwarek takich jak Go-
ogle.pl. Użytkownicy Internetu często nie dysponują wie-
dzą dotyczącą np. pozycjonowania stron internetowych. 
Nie mając odpowiedniej wiedzy w tej materii, większość 
konsumentów wybierze jedną z pierwszych zapropono-
wanych przez Google’a stron. Internauci traktują Google 
jako integralną i neutralną przestrzeń internetową. Często 
nie mają świadomości, że jest on po prostu firmą świad-
czącą swoje usługi w Internecie. Lista wyników ukazująca 
się po wpisaniu w wyszukiwarkę Google.pl poszczególnych 
haseł nie zawsze wynika wprost z popularności czy jako-
ści pojawiających się „najwyżej” stron internetowych.14 
Wiele e-przedsiębiorstw korzysta z usług firm zajmujących 
się pozycjonowaniem stron internetowych, aby podnieść 
swoje szanse na rynku e-commerce. Jakkolwiek oficjalna 
polityka Google w zakresie wprowadzania algorytmów wy-
szukiwania ma na celu zachowanie uczciwej konkurencji, to 
jednak wiele małych przedsiębiorstw, ma niewielkie szanse 
na zaistnienie w przestrzeni internetowej. Ponadto firmy 

13 http://www.sklepy24.pl/download/raport_e-handel_polska_2010_
full.pdf; [25.10.2012].
14 Więcej na ten temat zob.: http://prawo.vagla.pl/node/8072.

Wykres 7. Wartość rynku e-commerce w Polsce w latach 
2001-2010

Źródło: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego [w:] 
http://manager.money.pl, [25.10.2012].

W literaturze wymienia się dwa segmenty e-handlu, 
konsumencki i zaopatrzeniowy. Pierwszy związany jest z na-
bywaniem przez konsumentów towarów od internetowych 
sprzedawców, drugi z kolei dotyczy wymiany towarów po-
między przedsiębiorstwami, zarówno na potrzeby produk-
cji, jak i w celu dalszej dystrybucji nabywanych towarów.10 

Jeśli chodzi o e-handel konsumencki w Polsce, to warto 
zwrócić uwagę na strukturę kupujących. Jak wynika z rapor-
tu E-handel Polska 2010 – badanie polskich sklepów inter-
netowych i konsumentów większość internautów w Polsce 
korzysta z możliwości zakupów on-line. W 2010 r. w e-skle-
pach nie kupowało 16% internautów. Najrzadziej e-zakupy 
robią najstarsi internauci (powyżej 65 roku życia). Zaob-
serwowano także zależność pomiędzy dochodami e-kon-
sumentów, a częstotliwością korzystania z zakupów on-line. 
Wraz ze wzrostem dochodów internautów, wzrasta często-
tliwość korzystania z e-sklepów.11 Z danych GUS wynika, że 
w 2011 r. 8,6 mln Polaków w wieku 16-74 lata dokonywało 
zakupów przez Internet. W 2011 r. odsetek Polaków robią-
cych e-zakupy zwiększył się o 14 pkt proc. w stosunku do 
2007 r. Najwięcej e-konsumentów jest wśród osób w wieku 
16-24 lata oraz 25-34 lata. Najczęściej kupują także osoby 
z wyższym wykształceniem. Mieszkańcy dużych miast tak-
że kupują częściej niż mieszkańcy wsi.12 Struktura e-kon-
sumentów w Polsce odpowiada strukturze osób najmniej 
narażonych na wykluczenie cyfrowe. 

Warto także przyjrzeć się powodom robienia zakupów 
on-line. Wykres 8. prezentuje wyniki badania kwestiona-
riuszowego przeprowadzonego na potrzeby raportu E-han-
del Polska 2010 – badanie polskich sklepów internetowych 

10 Zob.:http://www.articlesalley.com/article.detail.php/131887/116/
Ecommerce/Internet-and-Businesses-Online/13/B2B,_B2C_and_C2C,_
What_are_they%3F, [25.10.2012].
11 http://www.sklepy24.pl/download/raport_e-handel_polska_2010full.
pdf, [25.10.2012].
12 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_pol-
sce_2007-2011.pdf; [25.10.2012].
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ją e-konta znacznie częściej, niż mieszkańcy wsi czy małych 
miejscowości (Adamiec 2009: 179). Struktura osób niekorzy-
stających z bankowości elektronicznej w zasadzie pokrywa 
się ze strukturą osób najbardziej narażonych na wykluczenie 
cyfrowe.

Wykres 9. Odsetek osób korzystających z bankowości on-line 
w Europie w 2010 r.

Źródło: Eurostat [w:] http://www.bankier.pl, [25.10.2012].

Podsumowanie

Różnego rodzaju technologie informacyjno-komunika-
cyjne stały się współcześnie jednym z ważniejszych zasobów 
ekonomicznych. Brak dostępu do nich może być przyczyną 
występowania nierówności i podziałów w społeczeństwie. 
Rola państwa w walce z podziałami cyfrowymi powinna 
stać się więc kwestią priorytetową. Powinna ona skupiać 
się przede wszystkim na eliminowaniu przyczyn tego pro-
blemu. Wykluczenie cyfrowe i informacyjne obywateli nie-
sie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Dotyczą one 
zarówno poziomu życia samych wykluczonych, jak również 
funkcjonowania państwa. W dobie rozwijającej się inten-
sywnie e-gospodarki, osobom wykluczonym cyfrowo grozi 
zepchnięcie na margines. Należy także zwrócić uwagę na 
tzw. efekt Mateusza (van Dijk 2009: 124). Jak się bowiem 
okazuje, paradoksalnie, postępująca e-integracja zwiększa 
dotkliwość skutków wykluczenia cyfrowego i informacyjne-
go. Wraz ze wzrostem ilości osób aktywnie korzystających 
z technologii komunikacyjno-informacyjnych zwiększeniu 
ulega stopień wykluczenia tych, którzy nadal nie mają do-
stępu do ICT. Również skutki braku tego dostępu automa-
tycznie stają się dla nich bardziej uciążliwe (van Dijk 2009: 
124-125). Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w przypad-
ku korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
ważna jest nie tylko ilość użytkowników, ale także zakres ich 
e-umiejętności, jak również poziom wiedzy na temat przy-
datności ICT. W społeczeństwie wiedzy, ważna jest bowiem 
nie tyle sama informacja, co umiejętne jej wykorzystanie.

stosujące, zdaniem Google’a, nieuczciwe praktyki (tj. np. 
kopiowanie tekstów z innych stron) mogą zostać całkowicie 
usunięte z listy wyszukiwania. Problem ten jest oczywiście 
wielowymiarowy i bardziej skomplikowany, tutaj został je-
dynie zasygnalizowany. 

 
E-bankowość

E-bankowość - najprościej mówiąc to świadczenie usług 
bankowych z wykorzystaniem dowolnego elektronicznego 
kanału dystrybucji produktów bankowych (Adamiec 2009: 
174). J. H. Górka definiuje e-bankowość jako: „całościową 
koncepcję zakładającą wykorzystywanie w praktyce ope-
racyjnej systemów informatyczno-komunikacyjnych do 
usprawniania i przyspieszania realizacji zleceń klientów ban-
ków, co prowadzi do przyspieszenia obiegu pieniądza bezgo-
tówkowego” (za: Górka w: Adamiec 2009: 174). 

Pierwsze bankomaty uruchomione zostały w USA 
w 1964 r., trzy lata później pojawiły się także w Wielkiej Bry-
tanii. W 1995 r. w Stanach Zjednoczonych zaczęto świadczyć 
usługi bankowe za pomocą Internetu. W II połowie lat 90. 
internetowe usługi zaczęły pojawiać się także w Europie. 
W Polsce pierwsze bankomaty pojawiły się w 1990 r., od 
1993 r. w użyciu znajdują się już karty płatnicze. Internetu 
do świadczenia usług bankowych w naszym kraju też zaczę-
to używać stosunkowo szybko, bo już od 1998 r. Pierwszym 
w Polsce bankiem umożliwiającym klientom dostęp do ra-
chunku bankowego za pomocą Internetu był Powszechny 
Bank Gospodarczy w Łodzi (Adamiec 2009: 173). 

W Europie, w dziedzinie e-bankowości, prym wiodą kra-
je skandynawskie. W Polsce ten sektor e-gospodarki ciągle 
pozostaje w tyle. Jak wynika z badań Eurostatu w 2010 r. 
Polska znajdowała się na 20. miejscu wśród europejskich kra-
jów ze względu na odsetek obywateli korzystających z e-ban-
kowości. Wykres 9. prezentuje odsetek osób korzystających 
z bankowości on-line w Europie w 2010 r.

Mimo, iż pod względem korzystania z e-bankowości 
pozycja Polski w rankingu krajów europejskich nie jest naj-
wyższa, to biorąc pod uwagę dość duży poziom wykluczenia 
cyfrowego w naszym kraju, można zauważyć, że jeśli chodzi 
o ten segment e-gospodarki, to na tle innych państw wy-
padamy całkiem dobrze. Daleko nam wprawdzie do krajów 
skandynawskich, ale wyprzedzamy m.in. Portugalię czy Wło-
chy.

Jeśli chodzi o strukturę osób korzystających z e-banko-
wości w Polsce, to w zdecydowanej większości są to ludzie 
młodzi, aktywni zawodowo i lepiej wykształceni. Najrzadziej 
z elektronicznej bankowości korzystają osoby starsze, gorzej 
wykształcone, bierne zawodowo. Istotną rolę odkrywa tak-
że miejsce zamieszkania. Mieszkańcy dużych miast posiada-
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Komputer, Internet, Człowiek

Nawet pobieżne zaznajomienie się z historią informaty-
ki w Polsce i na świecie nasuwa kilka refleksji, które niewy-
rażane w tekście zasadniczym niniejszej pracy, znajdą swoje 
miejsce w jej zakończeniu. Pierwszą uwagą jaka się nasu-
wa po prześledzeniu dziejów interesującej nas tu dziedziny 
nauk, a w dniu dzisiejszym już nawet życia, jest jej ogromna 
wrażliwość na stan polityczny państwa. Widać wyraźnie, że 
w latach 50., 60., 70. a nawet 80. informatyka była wyko-
rzystywana w dziedzinach, do których zwykły szary czło-
wiek z ulicy nie był dopuszczany. Informatyka zajmowała 
się wielkimi systemami rządowymi czy resortowymi, wyko-
rzystywana była w hutach i kombinatach, służyła naukow-
com jako pomoc w niezrozumiałych obliczeniach. Człowiek 
niezajmujący się, lub niemający odczynienia z tą dziedziną 
wiedzy, lub stosowną gałęzią gospodarki, w której była ona 
wykorzystywana zapewne nie bardzo się w tym wszystkim 
orientował. Ezoteryczność tych działań prysnęła wraz ze 
zmianą systemu w roku 1989, a tym samym zmianą poli-
tyki gospodarczej. Wolnorynkowy placet na pulweryzację 
gospodarki doprowadził do zaistnienia niezliczonej rzeszy 
małych firemek zajmujących się usługami informatycznymi. 
Siłą rzeczy, o wiele więcej ludzi dowiedziało się czym jest 
informatyka, co to jest i do czego służy komputer. Kolejną 

Wstęp

W dobie informatyzacji społeczeństwa, która odby-
wa się na skalę globalną, wydaje się, że warto poświęcić 
chwilę na przemyślenie pewnych podstawowych zagadnień 
dotyczących tego procesu. Niedawna sytuacja związana z – 
rzekomymi lub nie – próbami cenzurowania Internetu una-
oczniła, jak wielki potencjał drzemie w jego użytkownikach. 
Choć sprawa ACTA nie jest przedmiotem niniejszego artyku-
łu może posłużyć ona jako doskonały przykład kształtowa-
nia świadomości etycznej internautów. Poniższy tekst ma 
za zadanie pokazać, jak w perspektywie czysto filozoficznej 
można odczytywać współczesny świat Internetu, w jaki 
sposób współczesna filozofia moralna może zostać wyko-
rzystana dla kształtowania się nowego kodeksu etycznego 
epoki informacyjnej. Celowo zostali wybrani „filozofowie 
dialogu”, ponieważ w Internecie to właśnie dialog i komuni-
kacja – choć różnie rozumiane i zapośredniczone medialnie 
– są newralgicznym punktem całego systemu. Stawiając py-
tanie, poniższy tekst nie oferuje jednoznacznej odpowiedzi, 
ponieważ jest ona niemożliwa i dopóki Internet będzie się 
rozwijał, dopóty moralna świadomość jego użytkowników 
będzie rozwijała się wraz z nim. 

Grzegorz Kubiński, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Wartości a treści.
Aksjologiczne implikacje Internetu

Values and Content.  
Axiological Implications of the Internet 

Presented paper concerns the relationship between the 
ethical values and internet environment. It raises a question 
about basic and new patterns of communication ethics that are 
formed on the Internet. These issues are examined in the per-
spective of the “dialogue philosophy” represented by Emma-
nuel Levinas and Jacques Maritain. The scientific and technical 
background of the described issues is also included. It does not 
answer what ethics will be the new ethics of the internet howe-
ver it presents some anomalies and problems arising out of the 
specific environment and a quite different behaviour of a user – a 
man. This relationship is constantly changing and the outline of 
its final version seems to be neither possible nor desirable.

Prezentowany tekst dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy 
wartościami etycznymi a środowiskiem internetowym. Stawia on 
pytanie o podstawowe i nowe wzorce etyki komunikacyjnej, jakie 
kształtują się w Internecie. Kwestie te rozpatrywane są w per-
spektywie „filozofii dialogu” reprezentowanej przez Emmanuela 
Levinasa czy Jacques’a Maritain’a a jednocześnie uwzględnione 
jest naukowo-techniczne tło opisywanego zagadnienia. Tekst nie 
daje jednoznacznej odpowiedzi jaką etyką będzie nowa etyka 
sieci, jednak wskazuje na pewne anomalie i problemy z nią zwią-
zane wynikające ze specyficznego środowiska i zupełnie innego 
zachowania użytkownika-człowieka. Relacja ta jednak ulega cią-
głej zmianie i nakreślenie jej ostatecznej wersji nie wydaje się ani 
możliwe, ani wskazane.
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sprawą jest zmiana samego sprzętu. Oczywiście, zmniejsze-
nie gabarytów maszyn, zwiększenie ich szybkości, większa 
odporność na awarie było możliwe dzięki rozwojowi odpo-
wiednich technologii, ale było także podyktowane potrze-
bami użytkowników. Opisane w niniejszym szkicu kompu-
tery lat, na przykład 70., były wielkości sporej szafy, albo 
nawet kilku i wcale nie pracowały tak cicho jak dzisiejsze 
PC-ty. Bardzo ważną sprawą, która dotyczy sprzętu jest to, 
w jaki sposób da się na nim pracować. Pisanie w kodzie ma-
szynowym nie należy zapewne do przyjemności, podobnie 
jak żmudne wklepywanie instrukcji z klawiatury. Taka ma-
szyna nie miałaby prawa bytu na demokratycznym rynku. 
Tu, gdzie najważniejsze to sprzedawać, wszystko musi być 
proste, czyste i łatwe w obsłudze. Informatyka nie zajęłaby 
tak wiele w tak krótkim czasie, gdyby sprzęt, na którym się 
opiera nie był user friendly. Do tego właśnie angielskiego 
zwrotu oznaczającego „przyjazny użytkownikowi” spro-
wadzają się dwa problemy, które do tej pory poruszyłem: 
ogólnodostępność i łatwość obsługi komputerów. Gdyby 
nie było „okienek” Bila Gatesa czy myszy liczba użytkowni-
ków komputerów zmniejszyłaby się o połowę. Dzięki jedno-
czesnej pracy nad nowymi rozwiązaniami technologiczny-
mi, i wykorzystaniem ich dla komfortu pracy użytkownika, 
komputery trafiły pod strzechy. A to z kolei spowodowało 
niekontrolowany w zasadzie proces informatyzacji, nie tyle 
społeczeństwa, czy danego kontynentu, ale całej plane-
ty. Oczywiście nadal opracowuje się programy i strategie 
informatyzacji tego, czy innego sektora gospodarki, tego, 
czy innego przedsiębiorstwa, urzędu, rządu czy państwa. 
Jednak tak między Bogiem a prawdą, proces informatyza-
cji jest niekontrolowany. Dowolna osoba, dowolna firma 
posiadająca niezbędne środki finansowe może stać się po-
siadaczem komputera osobistego, czy nawet potężnej sta-
cji roboczej. Za odpowiednią opłatą providerzy podepną 
maszynę przez modem do sieci i pojedyncze indywiduum 
siedzące samotnie w ciemnym pokoju za jednym kliknię-
ciem odpowiedniej ikony bierze udział w życiu świata lub 
zatraca się w komputerowym quasi-świecie. Tak więc kom-
puter przestaje być już li tylko narzędziem, nawet przestaje 
być tylko zabawką. Maszyna ogarnia coraz większe obszary 
rzeczywistości tworząc wokół nas swoistą „technosferę”. 
Można powiedzieć, że „(...) komputer jest (...)technologią 
definiującą koniec XX wieku. Żaden bowiem inny wynalazek 
nie wywiera tak wielkiego wpływu na rozwój techniki i na-
uki, na zmiany typu zajęć pracowników umysłowych, zmia-
ny struktury zawodowej, a wiec i społecznej, w ostatnich 
kilkunastu latach (...)” (Bolter 1990). Maszyna stała się więc 
desygnatem otaczającej nas przestrzeni, którą modyfikuje 
samą swoją obecnością. Na skutek jej bytności zmieniły się 
od wieków utrwalone struktury państwa, prawa, narodu. 

Wystąpiły wręcz czasem chaotyczne fluktuacje w relacjach 
międzyludzkich a nawet i w samej psychice człowieka. 
Ilość docieranej do nas informacji już dawno przekroczyła 
granice fizycznej akceptowalności. Mózg człowieka musi 
selekcjonować, filtrować informacje wybierając tylko te 
najcenniejsze, najbardziej wartościowe, resztę traktując 
jako „informacyjny szum”. Dzisiaj ta zdolność niewątpliwie 
jest jedną z najbardziej rozwiniętych u człowieka. Zalew in-
formacji powoduje wewnętrzne rozstrojenie, zachowania 
neurotyczne i psychotyczne, niezbadane jeszcze dokładnie 
patologie. 

Wartości i technika

Na komputer, szerzej, na całą dziedzinę informatyki 
można popatrzeć jako na przedłużenie ludzkiego mózgu. 
Jest to sui generis wyjście poza, transcendencja ku świa-
tu, ale wyrażona w sposób bardzo wysublimowany. Po-
przez maszynę doświadczamy tego, czego badając świat 
własnymi zmysłami nigdy byśmy nie doświadczyli, docie-
ramy tam, gdzie stosując środki sprzed kilkudziesięciu lat 
nigdy byśmy nie dotarli. Więcej nawet, widząc wielkie 
możliwości maszyn, czując drzemiący w nich potencjał sta-
ramy się tworzyć je takimi, by mogły myśleć tak jak my, 
ludzie. W procesie tym można zauważyć ciekawą rzecz,  
a mianowicie to, że konstruując sieci neuronowe i dowiadu-
jąc się coraz więcej o ludzkim mózgu nie bardzo wiadomo, 
co jest matrycą czego. Czy to my wzorujemy się na modelu 
myślenia maszyny, czy to maszyna jest odbiciem ludzkich 
procesów myślowych. Informatyka nie wpłynęła tylko na 
samo myślenie o myśleniu, lecz na całe myślenie o istocie 
ludzkiej, myślenie o człowieku. Można tu wymienić koncep-
cję von Neumana traktującą białka, z których zbudowany 
jest człowiek jako hardware, a umysł jako software. Trzeba 
przyznać, że pomysł jest interesujący, ale w związku z po-
ruszanymi tu problemami pojawia się pytanie o conditio 
humana. Ta strona informatyki, która jest ukazana w ni-
niejszej pracy, jest bodajże najbezpieczniejsza. Oddziałuje 
na człowieka poprzez pracę. O wiele niebezpieczniejsza  
i groźniejsza twarz informatyki to jej podskórny wpływ na 
całość ludzkiej egzystencji, na sposób postrzegania czło-
wieka przez drugiego człowieka, a także siebie samego 
jako siebie samego. Czy wobec tego człowiek uzna swo-
je człowieczeństwo i „uczłowieczy” się raz jeszcze przez 
maszynę, by spokojnie już, zaakceptowawszy swoje nowe 
ego móc tworzyć na nowo, czy też zamknie się w skoru-
pie znanego mu świata i nie postawi decydującego kroku  
w przód, ciągle widząc w narzędziach tylko narzędzia, a nie 
możliwości. Przyszłość pokaże.

Etyka jest pewnym kodeksem zachowań i działań, zbio-
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nie widział w nim czegoś więcej niż tylko przedmiot. Nie 
mógłby. A co więcej nawet, w drugim człowieku dostrzega 
się Boga.

Owo niewątpliwe „tak” dla człowieczeństwa i boskości 
człowieka zostawało poddawane w toku dziejów historycz-
nych nieprzebranym torturom. Wojny, głód, ludobójstwa 
to tylko najbardziej brutalne i najgwałtowniejsze z nich. 
Człowiek stopniowo dochodził – w miarę swego intelek-
tualnego rozwoju – do ich odmian coraz to subtelniejszych 
i dyskretniejszych, przyjmujących formy prawie że niezau-
ważalnie przenikające bardzo głęboko w jądro człowie-
czeństwa, aż nagle zdał sobie sprawę z faktu zagubienia. 
Współcześnie właśnie można doświadczyć tego uczucia, 
można poczuć chłód niepewności i strachu, przewyższa-
jący strach przed lufą karabinu czy nuklearnym grzybem. 
Dziś formy ingerencji w sferę tego, co czyni człowieka, 
stają się po stokroć okrutniejsze. Nie chciałbym tu mó-
wić o tak oczywistych sprawach jak filmy czy książki epa-
tujące nienawiścią, ani również opisywać telewizyjnych 
czy prasowych informacji o kolejnych wojnach czy poli-
tycznych oszustwach. Podobnież nie ma sensu zwracać 
się znów do nieograniczonych w swych możliwościach 
genetyki i fizyki. Te tematy bardzo dokładnie zgłębia-
ne i na wszystkie sposoby przenicowane przez filozofów  
i teologów nie robią już wrażenia. Oczywiście nie odma-
wiam im ich niepokojącego statusu. Nie wolno zapominać, 
że w ostatnich latach to właśnie genetyka jawi się jako na-
uka, a nawet jako sui generis światopogląd, dzięki któremu 
wszystko stanie się możliwe. Wszystko, znaczy w tym kon-
tekście także i to, czy da się manipulować moralnością ludz-
ką. Genetyka jednak jest tylko egzemplifikacją tego, o czym 
staram się powiedzieć – jest ona unaocznieniem faktu, że 
etyka pojmowana jako zbiór sztywnych reguł to tylko mar-
twe wyobrażenie stanu upragnionego. I to nie na pozio-
mie aktów zewnętrznych, lecz przede wszystkim wcześniej 
wspomnianych „stałych” konsytuujących duchowe wnętrze 
człowieka. Może już nie tak gwałtowne przewartościowanie 
jakie miały miejsce za czasów Kopernika czy Darwina, lecz 
bardziej subtelne i głębiej wnikające zmiany, jakie nauka 
powoduje, dają dziś znać o sobie. Zmiany te prowadzą do 
innego odbioru człowieka jako pojedynczej istoty oraz jako 
podmiotu w relacji. 

Internetowa etyka dialogu

„Inny jako inny jest innym człowiekiem. Dopiero rela-
cja rozmowy ‘pozwala mu być’(…). Stanie naprzeciw siebie 
w rozmowie nazywamy sprawiedliwością” powie Emmanu-
el Levinas i mimo wielkiej siły i precyzji jego filozofii zdanie 
to nie przystaje do rzeczywistości (Levinas 2002). Dokład-

rem odpowiedzi na sytuacje i czyny ludzkie, który stara 
się być zbiorem niesprzecznym i przewidującym wszelkie 
możliwe posunięcia człowieka i wynikające z nich konse-
kwencje. Etyka, jaką dają człowiekowi na przykład religie, 
domaga się jeszcze jednego prawa, mianowicie prawa do 
niezmienności. Chrześcijański Dekalog w swym założeniu 
jest wiecznym prawem dobrego postępowania prowadzą-
cego do określonego celu. Z uwagi na fakt, że cel ten leży 
w odległej, a co gorsze nieznanej i nieokreślonej przyszło-
ści, Dekalog przywłaszczył sobie prawo do bycia ostatecz-
ną, całościową i jedynie pewną wskazówką życia ludzkiego. 
Problem polega jednak na tym, że etyka nie jest bynajmniej 
czymś stałym, lecz wręcz przeciwnie, normy etyczne zmie-
niają się, płyną wraz ze strumieniem życia nie tylko poje-
dynczej ludzkiej istoty lecz całych pokoleń. Dlatego dużo 
lepiej traktować etykę jako lustro, w którym odbijają się 
zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni wieków w ludzkich 
skupiskach. Lecz pojawia się tu pytanie, co było pierwsze: 
czy to ludzie zmieniają etykę, czy też są oni zmieniani po-
przez nią? 

Ogólnie przyjęte jest, że istnieją pewne niezbywalne 
ludzkie cechy, czy lepiej ludzkie wartości, które są rudy-
mentem zjawiska zwanego człowiekiem. Wartości te leżą 
w najgłębiej położonych i najbardziej niezbadanych rejo-
nach ludzkiej osobowości, są skryte głęboko, czuje się ich 
oddziaływanie, mocny, lecz niewidzialny fluid przenikający 
każdy akt człowieka. To właśnie one sprawiają, że ów akt 
zasługuje na określenie „aktem ludzkim”. Myślę tu głów-
nie o sprawach związanych ze śmiercią, życiem, drugim 
człowiekiem czy Bogiem. Są to pewne zjawiska czy idee, 
bez których nie da się żyć. Gdyby zabrakło ich w człowie-
ku, stałby się on nieodróżnialny od zwierząt. To przecież 
na miłości do drugiej osoby, miłości drugiej osoby, strachu 
o nią czy poprzez nią właśnie pojawiającego się kontaktu 
z Bogiem, zasadza się człowieczeństwo. Zachowania altru-
istyczne – jakkolwiek byłyby zubażane przez etologów mó-
wiących o zachowaniu hierarchii w grupie, czy ewolucjoni-
stów napomykających o przetrwaniu gatunku – są tą sferą 
w człowieku, samym człowieku, a nie w jego zewnętrzno-
ści, która stworzyła współczesność. Gdy jej zabraknie – nie 
będzie już istoty ludzkiej. Lecz czy nawet zachowania al-
truistyczne, będące przejawem wewnętrzności człowieka, 
rozumianej jako element czysto ludzki, czy nawet one nie 
podlegają zmianom. Czy aby na pewno istnieją „stałe czło-
wieczeństwa”,  które na wzór „stałych kosmicznych” decy-
dują o tym, kto jest, a kto nie jest człowiekiem? Narzuca się 
od razu odpowiedź pozytywna, nawet nie narzuca się, lecz 
zaborczo i bezwarunkowo zagarnia całą tę sferę dla siebie 
w zdecydowanym „tak”. No bo jakże mogło by być inaczej? 
Jakże mógłby człowiek mówić o drugim człowieku, gdyby 
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eseju, odpowiedź na to pytanie byłaby dużym krokiem  
naprzód w rozumieniu człowieka. W nowym rozumieniu 
człowieka. Tutaj właśnie spotykamy się z człowiekiem, 
który nie może już nadal trwać w istniejącym i używanym 
do dziś systemie aksjologicznym. Internet wprowadza 
i zapewne rozwinie i umocni zupełnie nowe możliwości 
kontaktu i interakcji człowieka z człowiekiem oraz, o czym 
nie wolno zapominać, gdyż jest to czynnik bardzo ważny, 
kontaktów człowiek – maszyna. Próbki takiej dekonstruk-
cji etyki współczesnej możemy już dziś zaobserwować na 
przykładzie chociażby takich usług Internetowych jak Fa-
cebook. Usługa ta będąca już teraz najczęstszym obiektem 
badań socjologów i psychologów jest, wydaje się, pomi-
jana przez filozofów. Jednakże to właśnie tam pojawia-
ją się zalążki nowej etyki. Problemem, jak na razie – i to 
problemem dużej wagi, gdyż wprowadzającym w błąd – 
jest próba traktowania istniejącej na FB „netykiety” jako 
systemu aksjologicznego. Jest to jednak – należy o tym 
pamiętać – tylko „internetowy”, czy konkretniej „ircowy 
savoir-vivre”, opisujący i regulujący pewne grzecznościo-
we zasady kontaktu interpersonalnego. Nie jest to więc 
w żaden sposób powiązane z etyką jako kodeksem reguł 
dotyczących wewnętrznych i najgłębszych struktur ludz-
kich. Jednak pojawia się tu zjawisko znacznie bardziej 
niebezpieczne, które już ingeruje właśnie w tak powyżej 
scharakteryzowaną etykę. Jest to mianowicie zjawisko 
anonimowości, najbardziej chyba przycinające ludzi do 
tego rodzaju usługi. Anonimowość jest doskonałym narzę-
dziem do wykreowania siebie samego na nowo, któż bo-
wiem może sprawdzić kim jest się tak naprawdę, kim jest 
ten drugi człowiek, z którym pozostaje się w relacji dialogu. 
Na razie jest to niemożliwe, w przyszłości zapewne będzie 
skrzętnie omijane. Jak zatem można tu mówić o otwar-
ciu na drugiego człowieka, jak można tu mówić o drugim 
człowieku, gdy nie ma kontaktu z żywą osobą, gdy nie ma 
kontaktu z Twarzą. A jeśli nawet ujmiemy ową Twarz jako 
„ekspresję” i ukazanie „treści”, to czyż jesteśmy w stanie 
uwierzyć, czy będziemy pewni, że przez ekran kompute-
ra przemówi do nas „treść” prawdziwa i pełna? (Levinas 
2002). Czy naprawdę będzie to pełny kontakt, bez niedo-
mówień, wyzuty z fałszu i kłamstwa? Śmiem wątpić. W taki 
sposób na pewno nie uzyska się prawdziwego kontaktu. 
Tutaj raczej Inny naprawdę pozostanie Innym, co więcej, 
być może nawet stanie się Obcym. Bez ciepła dotyku dłoni, 
bez spojrzenia oczu, grymasu twarzy i tego niewytłuma-
czalnego uczucia bliskości, nawet najlepsze formy przeka-
zu wizualnego czy werbalnego okażą się niewystarczające.  
A gdzie Bóg? Czy naprawdę ktoś będzie w stanie uwierzyć, 
że tam po drugiej stronie siedzi człowiek, w którym istnieje 
Bóg? Na takie pytanie odpowiedź również nasuwa się ne-

niej, do współczesnej rzeczywistości. Relacja do drugiego 
człowieka, relacja dialogu, o którym Maritain powie, że 
polega na dawaniu siebie i przyjmowaniu człowieka przez 
drugiego człowieka, jest w pewnym obszarze, czy lepiej 
tworze współczesnej kultury – kultury XX, a może już na-
wet XXI wieku – brakiem, nie-istnieniem (Maritain 1988). 
Nie ma już relacji Ja – Inny, nie można mówić o nawiązaniu 
więzi, łączności z drugą osobą. Tym obszarem jest Internet.

Jednak aby móc mówić o relacjach międzyludzkich 
w Internecie, nie możemy traktować go tylko i wyłącznie 
jako medium przekazujące obrazy i informacje. Takie ro-
zumienie zubaża specyfikę tego bytu. Bo tak właśnie na-
leży dziś mówić o sieci, jako o pewnym, być może jeszcze 
nie w pełni, dookreślonym istnieniu, które jednak coraz 
bardziej staje się istnieniem o własnym specyficznych cha-
rakterze. Jest on określany oczywiście przez ludzi – użyt-
kowników – lecz pojęcie to jest znacznie bardziej szerokie 
i bogatsze od pospolitego terminu „użytkownik” nadawa-
nemu komuś korzystającemu z jakiegoś narzędzia. Gdyby-
śmy mianowicie spojrzeli na Internet jako na narzędzie, 
zobaczymy tylko wiele komputerów i pojedynczych ich 
użytkowników. Dlatego sugeruję spojrzenie szersze, reflek-
syjne, i choć ta refleksja dopiero raczkuje, jest ona w dal-
szych rozważaniach konieczna. Zatem Internet jako byt. 
Istnienie posiadające własne wymagania, własny charakter 
i własną strukturę. Jednocześnie jednak nie można tracić 
z pola widzenia Internetu jako określonego obszaru, w któ-
rym ów byt istnieje. Internet zatem jednocześnie jest istnie-
niem i sferą swego istnienia. Przy takim podejściu, można 
znów wpaść w pułapkę rozumienia Internetu jako struktury 
zamkniętej, struktury ograniczonej tylko do siebie samej 
i przez siebie samą samoistnie ewokującej zmiany. Jednak 
tak nie jest. Sieć ogarnia swym zasięgiem cały glob, prak-
tycznie, jeśli nie dziś, to już w niedługim czasie dotrze do 
wszystkich osób. I nie jest to wizja pożerającego ludzkość 
potwora czy apokaliptyczna wizja permanentnego zagro-
żenia, lecz wizja powstawania i rozwijania nowego obszaru 
życia. Jak  to można rozumieć? Otóż wydaje się, że w spo-
sób najprostszy z możliwych, a więc dosłownie tego, co 
przed chwilą zostało napisane: oto powstaje sfera, w której 
musi zaistnieć człowiek. Jest to sfera już wypełniona życiem 
ludzkim, to przecież dzięki człowiekowi zaistniał Internet, 
lecz jednocześnie nie jest to życie pełne, lecz chciałoby 
się powiedzieć życie ad hoc. Przypadkowe, mniej lub bar-
dziej, kontakty via Internet nie tworzą jeszcze takiej sfery,  
w której może się pojawić jakiś nowy fenomen człowie-
czeństwa. Dopiero dogłębne przesiąknięcie i silne rozsze-
rzenie się Internetu doprowadzi do takiego zjawiska.

Czym ono jest, czy raczej czym będzie i jakie będą jego 
konsekwencje? Tu właśnie leży cały problem niniejszego 
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walna tylko w swych ogólnych zarysach. Właśnie w tej nie-
przewidywalności kryje się jej główne niebezpieczeństwo, 
gdyż myśląc dzisiejszymi kategoriami wartości, człowiek 
siłą rzeczy będzie się bronił przed jej nadejściem. Zmiany 
takie, jak zmiany aksjologiczne, tak subtelne i dotykają-
ce bardzo intymnych warstw człowieczeństwa, nie mogą 
odbywać się szybko. Wprowadzane są one ewolucyjnie  
– drobnymi kroczkami, lub – rzadziej skokowo, wraz 
z gwałtownymi przemianami. Dużo niebezpieczniej-
sze, gdyż prawie niezauważalne, są oczywiście zmiany 
ewolucyjne, gdzie człowiek akomoduje się stopniowo 
do coraz to nowych sytuacji. Wydaje się, że to właśnie 
taki rodzaj zmian czeka człowieka w przyszłości, zmian 
powolnych lecz głębokich. Dlatego nie sposób odpo-
wiedzieć sobie dziś na pytanie, co się zmieni i jak, w jaki 
sposób i co zostanie zaakceptowane, czy zmienią się na-
sze „stałe” czy też mimo wszystko pozostaną niezmienne  
i człowiek mimo swych niesamowitych – przez naukę mu 
danych – możliwości pozostanie nadal człowiekiem.

 
Internetowa dehumanizacja?

Jak mówi Roman Ingarden „Ludźmi jesteśmy przez to, 
że żyjemy w pewnym sensie „ponad stan”, że ponad wszyst-
ko, co nam jest potrzebne do utrzymania naszego fizjolo-
gicznego życia i jego mniejszej lub większej pomyślności, 
stwarzamy pewne „rzeczy”, luksus dla życia fizjologicznego 
stanowiące, ale niezbędne dla nas na to, żebyśmy przyjem-
ności i przykrości tego życia znosić chcieli i żebyśmy zadość-
uczynili godności naszej wewnętrznej, bez której w ogóle 
żyć byśmy nie zdołali. Jesteśmy ludźmi przez to, że przera-
stamy warunki biologiczne, w jakich znaleźliśmy się, i że na 
ich podłożu budujemy nowy, odmienny świat” (Ingarden 
2001). Ten nowy, odmienny świat – można tak powiedzieć 
– to świat Internetu. Zatem, jeśli będziemy go postrzegać 
jako świat, musimy przyjąć, że posiada on także pewną 
przestrzenność, zakreślaną nie tylko za pomocą kabli i kom-
puterów, lecz także wyznaczaną wartościami, jakie może-
my w nim znaleźć. Do tej pory zastanawiałem się nad jego 
wewnętrzną przestrzenią, światem, w którym żyją ludzie 
korzystający z Internetu, korzystający z niego nie tylko dla 
rozrywki, ale także i ci, dla których jest on – czy też lepiej  
– staje się coraz bardziej „rzeczywistą rzeczywistością”. Po-
jawia się jednak kolejne pytanie, czy przestrzeń aksjologicz-
na Internetu będzie rzutowała na życie codzienne, to życie, 
w którym istniejemy współcześnie, które najlepiej znamy, 
i w którym mimo wszystko najlepiej się czujemy. Nie można 
zapewne wyznaczyć jakiejś konkretnej granicy oddzielają-
cej tak rozumiane życie w przestrzeni świata rzeczywistego 
i świata wirtualnego. Nie da się zatrzymać przenikania pew-

gatywna. Bóg zostanie usunięty z dialogu, stanie się, jeśli 
w ogóle, elementem osobistym, być może niewyrażalnym 
w nowy sposób. Jak bowiem można mówić o najintymniej-
szych sprawach z Innym. 

Mimo wszystko da się jednak zauważyć w Internecie 
pewien rodzaj fascynacji drugą osobą. Fascynacji wynika-
jącej – kuriozalnie – z zagrożeń, jakie on sam w sobie mie-
ści. Jest to zapewne wynik nieograniczonych możliwości 
kontaktu, które nie niosą ze sobą żadnych konsekwencji. 
W świecie realnym każda akcja musi napotkać na swą re-
akcję, człowiek nawiązujący kontakt z drugą osobą rzeczy-
wiście staje przed Twarzą, Innym, którego musi szanować, 
chociażby za sam fakt bycia człowiekiem. Ogranicza się 
więc, stara się nie dawać całego siebie wszystkim, wybiera 
tych ludzi z którymi pragnie wejść w kontakt. Czuje pre-
sję jaką narzuca na niego działanie. W świecie Internetu 
ta bariera znika, człowiek czuje się bezkarny, zachłystuje 
się innymi napotkanymi ludźmi, dla których – dzięki zasa-
dzie anonimowości – może być zawsze atrakcyjny. Rozbija 
swoją osobowość, rozszczepia ją w interaktywnej komisu-
rotomi, wybucha feerią coraz to nowych „ja”, przy których 
jego prawdziwe Ja blednie, zanika, a być może ginie. I o ile 
w prawdziwym ludzkim kontakcie, człowiek oddaje część 
siebie i przyjmuje Innego, o tyle w świecie komputerowym 
nic nie daje i nic nie pobiera. W najgorszym wypadku ge-
neruje kłamstwa, przyjmując w zamian nowe kłamstwa, 
w najlepszym przyjmuje złudę. Złudą jest już nie tylko 
słowo czy myśl, ale wydawać by się mogło najbardziej im-
manentna człowiekowi, jako biologicznemu organizmowi, 
forma jaką jest ciało. Powstanie – być może już w niedłu-
gim czasie – całkowicie interaktywnych, multisensorycz-
nych form kontaktu, uwolni umysł człowieka od balastu 
cielesnego. Oto pojawi się nowy, zupełnie nieznany do tej 
pory obraz człowieka jako strumienia informacji swobodnie 
płynącego przez sieciowy świat. Jakie wówczas powstaną 
formy kontaktu, jakiego rodzaju nabierze forma kontaktu 
człowieka z człowiekiem? Tego nie da się dziś przewidzieć. 
Idea porzucenia ciała jest jednak obsesyjna i na tyle prowo-
kująca, by zmusić do myślenia. 

Mimo tych wszystkich zarzutów, pojawiają się w Inter-
necie grupy ludzi mówiące o możliwości powstania pew-
nego rodzaju nowej etyki. Na razie nieliczne jej postulaty, 
zbliżone jakościowo lub często tożsame z tymi istniejącymi 
w realnym świecie, wydają się przemawiać za tym, iż etyka, 
jaką znamy dziś, nie zmieni się. Jednakże jest to wrażenie 
ulotne i coś, co pospolicie określa się jako pobożne życze-
nie. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że etyka zmieni 
się, i jak przywołane przeze  mnie na początku pracy lustro, 
odbije ona w sobie całą nową sytuację człowieka. Droga, 
którą owa „nowa etyka” pójdzie, jest nieznana i przewidy-
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da o sobie znać. Rozpocznie się zezwierzęcenie człowie-
ka, zezwierzęcenie poprzez maszynę, lecz dobrowolne 
i sprawiające radość. I mimo, iż może trwać będzie ono 
tylko chwilę, taka reakcja na pewno nastąpi, a sam już 
jej akt wystarczy, by człowiek choćby na chwilę stracił sa-
mego siebie. Zatem  Internet, jak na razie, dużo łatwiej 
wyzwala w istocie ludzkiej złe i negatywne odruchy. Lecz 
rozważam tu na razie tylko to, jak człowiek zachowuje 
się wewnątrz internetowego świata, a jak zachowuje się 
w realnym świecie. Oczywiście, tak jak pisałem już wcze-
śniej, obostrzenia i normy zabraniają wielości rzeczy. 
W realnym świecie nie ma wolności bez konsekwencji, 
przed niczym nie da się uciec. Zatem wydawać by się mo-
gło, że człowiek nie będzie w stanie przenieść pewnych  
– negatywnych, ale zarazem pewnie i pozytywnych – war-
tości ze świata Internetu do swego prawdziwego życia. 
Wbrew jednak temu, socjologowie i psychologowie zajmu-
jący się uzależnieniami od Internetu, czy w ogóle tematem 
informatyzacji i globalizacji współczesnego społeczeństwa, 
zaznaczają, że człowiek otwarty odchodzi. Zanika on na 
rzecz człowieka zamkniętego na świat – prawdziwy, który 
staje się mu obcy, paradoksalnie staje się nieprawdziwy. 
Człowiek taki izoluje się nie tylko fizycznie od innych lu-
dzi i całego otoczenia, lecz izoluje się także od siebie, roz-
drabniając swą osobowość na drobne. Wydaje się, że takie 
rozbicie osobowości w Internecie powinno być katharsis 
pozwalającym normalnie funkcjonować w życiu realnym. 
Powinno ono być traktowane jako kompensacja tego, co 
nie zrealizowane, a może i symulant do jego osiągnięcia. 
Jest jednak wręcz przeciwnie, ludzie słabną i chorują, zanie-
dbują swych bliskich i swoje zajęcia, by tylko przez cały czas 
móc być gdzie indziej. Nic nie przedostaje się do świata 
rzeczywistego z Internetu poza chłodem odczłowieczenia. 

Może paść zarzut, że człowiek posiada ciało i to cia-
ło musi być zaspokajane, że nigdy się jego nie pozbędzie  
i tym samym kuriozalnie – przypomnijmy sobie przecież 
gnostyków – uratuje swą duszę, sumienie czy moralność 
właśnie dzięki niemu. To przecież właśnie ciało stoi czło-
wiekowi na przeszkodzie całkowitego uwolnienia. Poja-
wi się tu niespotykany w dziejach świata wypadek, gdy 
ciało, które od dawien dawna było więzieniem i udręką  
– uratuje prawdziwy boski pierwiastek istniejący w człowie-
ku. Jednak, jak już wspomniałem wcześniej, ciało jest prze-
starzałe, jego przeznaczeniem jest zaniknąć, umożliwić cał-
kowitą integrację umysłu i maszyny. A co stanie się wtedy? 
Odpowiedź jest jedna, choć niewystarczająca - powstanie 
nowa, nieznana dotąd etyka, znów będąca lustrem, w któ-
rym człowiek będzie się przeglądał. Tylko jaki, i czy aby na 
pewno człowiek?

nych zachowań czy odczuć z jednego obszaru do drugiego. 
Istotne jest tylko, w którą stronę co? i jak? silnie będzie 
przenikać. Współcześnie wszelkie oceny dotyczące Inter-
netu, a także rozmaitych rozrywek komputerowych takich, 
jak gry czy rozmaite interaktywne programy, są najczęściej 
negatywne. Poza truizmami zachwalającymi Internet jako 
nieprzebrane źródło wiedzy, rezerwuar wszelkiej mądrości  
i zwykłą pomoc edukacyjną, bardzo często kojarzy się on 
raczej z pornografią, przemocą, wulgarnością i chaosem. 
Zalew rozmaitych nieprzyzwoitych zdjęć, podejrzanej pro-
weniencji tekstów i innych tego typu „dóbr człowieka” 
stawia pod dużym znakiem zapytania etyczną wartość 
Internetu. Oczywiście, w tym momencie należy zwró-
cić uwagę, iż jeszcze teraz nie ma na kogo zrzucić odpo-
wiedzialności za całą tę sytuację, maszyna jeszcze nie 
jest zdolna do myślenia, komputer, póki co, nie posiada 
świadomości, zatem za to, co się dzieje, odpowiedzialny 
jest tylko i wyłącznie człowiek. Zatem mamy już pierw-
sza próbę odpowiedzi na pytanie o przenikanie warto-
ści, jest nią stwierdzenie, być może nieco karkołomne  
i kontrowersyjne, że jak do tej pory, to właśnie Internet 
był nowym rodzajem etycznego lustra. To właśnie w nim, 
bez żadnej pruderii – przynajmniej na samym początku 
istnienia sieci – pojawiły się „towary” czy też „usługi”, 
z których mogły korzystać jednostki najbardziej wynatu-
rzone i nieprzystosowane społecznie. Anonimowość, nie-
obecność fizyczna, a tylko wirtualna, bezpieczne zacisze 
własnego domu uwolniły z człowieka najbardziej wulgar-
ne i wyuzdane treści. Zatem w tej nowej rzeczywistości 
etyka zawiodła. Długo budowane hierarchie wartości mo-
ralnych wpajane od dzieciństwa, tu właśnie – w Interne-
cie – znalazły swój koniec. Tu właśnie pojawił się zawór, 
wentyl bezpieczeństwa, dzięki któremu człowiek mógł 
uwolnić z łańcucha nakazów siebie samego. Bez konse-
kwencji. Cóż z tego, że w takiej sytuacji przytoczyć moż-
na tysiące innych pożytecznych – i nie tak trywialnych, jak 
zdobywanie informacji – usług, z których można skorzystać  
w sieci. Nic to nie da, gdyż nie bierzemy pod uwagę cze-
goś jeszcze, co występuje tylko w Internecie, mianowicie 
niczym nie okiełznanej wolności. W sieci nie ma barier, 
nie ma rzeczy niedozwolonych, są być może tylko rzeczy 
niemożliwe, lecz tylko technicznie. Wolność to najbardziej 
porządana przez każdego człowieka wartość, nie trudno 
zatem wyobrazić sobie co z nią zrobi i jak wykorzysta, gdy 
uzyska ją niejako „za własność”, mogąc ją bez problemu 
włączyć i wyłączyć. Śmiem wątpić, że pierwszą jego rze-
czą będzie jej prawe i niesprzeczne z immanentnymi mu 
wartościami zastosowanie. Może, na początku, delikatnie 
i trwożliwie, rzeczywiście jej nie wykorzysta, lecz potem, 
świadomość możliwości uwolnienia się z wszelkich zasad 
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Zakończenie

Mimo – jak można odczytać przedstawiony tekst – nie-
co negatywnej i pesymistycznej wizji nowej internetowej 
etyki i wartości, nie powinno skazywać się owego etycz-
nego projektu na całkowity niebyt i klęskę. Wydaje się, że 
współcześnie prócz kwestii zapomnienia o ciele czy też nie-
chęci do jednolitej, homogenicznej tożsamości oraz nega-
tywnego wykorzystania internetowej anonimowości, świat 
wartości cyberprzestrzeni jawi się również jako po części 
pozytywny. Przywołany na wstępie przykład ACTA dobrze 
pokazuje tą sytuację: oto grupa młodych ludzi, na co dzień 
niezbyt aktywnych w kwestii współtworzenia kulturowego 
systemu normatywnego, wspólnie buntuje się, gdy taki sys-
tem ma zostać zmieniony. Obraz ten, z jednej strony, tchnie 
optymizmem wskazując na nową, budzącą się wspólnoto-
wą moralność, z drugiej okazuje się, że owa moralność do-
tyczy zezwolenia na kradzież dóbr intelektualnych w Inter-
necie. Dylemat ten – niewątpliwie także etyczny – nie jest 
prosty do rozwiązania, i pokazuje, jak bardzo paradoksalne 
są związki wartości i Internetu.

R E K L A M A



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 4/2012                                                                                                    

28

stracyjnego państwa. ,,Region” ex definitione jako system 
społeczno-gospodarczy obejmuje pewien wyodrębniony 
z otoczenia fragment przestrzeni ekonomicznej trwale za-
mieszkany, zagospodarowany i kontrolowany przez określo-
ną społeczność (Kosiedowski 2005: 15). Najbardziej ogólnie 
rozumiany ,,rozwój regionalny” jest procesem wszelkich 
zmian zachodzących w regionie. Klasycy ekonomii (A. 
Smith, D. Ricardo) wyróżniali trzy podstawowe czynniki 
rozwoju: ziemię, pracę i kapitał. 

Rozwój gospodarczy to proces zmian w gospodarce 
wywołany rozwojem sił wytwórczych i pociągający za sobą 
zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe w stosunkach 
produkcji i sposobie produkcji (Chądzyński, Nowakowska, 
Przygodzki 2007: 43-44). Do najistotniejszych przemian 
systemowych w Polsce, wprowadzonych w dekadzie lat 
90. należy zaliczyć stworzenie instytucjonalnych przesła-
nek dla rozwoju regionalnego. Zwróćmy ponadto uwagę, 
że pierwszy filar to samorządy lokalne, które działają na 
obszarze gmin (miejskich i wiejskich) oraz w powiatach. 
Osobno wskazać należy, że rola tych samorządów polega 
na rozwiązywaniu lokalnych problemów społeczno-eko-
nomicznych, w szczególności z zakresu infrastruktury pu-
blicznej. Z kolei samorządy regionalne (wojewódzkie) jako 
drugi filar są odpowiedzialne za realizację kwestii podob-
nych do problemów samorządów lokalnych na szczeblu 

Wstęp

Procesy zachodzące we współczesnej gospodarce i ży-
ciu społecznym oraz uwarunkowania polityczne sprawiają, 
że coraz większe znaczenie w rozwoju społeczno – ekono-
micznym państw posiadają regiony. Na przestrzeni ostat-
nich lat nastąpiło de facto niemało zmian w funkcjonowa-
niu gospodarki światowej. Do ważniejszych zjawisk można 
zaliczyć rozwój procesów globalizacyjnych oraz coraz szyb-
szy postęp technologiczny. W wyniku procesów globalizacji 
znacznie zwiększyła się konkurencja na rynku światowym.   
B. Reinalda i B. Verbeek słusznie stwierdzają, że: ,,(…) glo-
balizacja wzmocniła powiązania polityki międzynarodowej 
i wewnętrznej oraz zaproponowała środki i narzędzia dla 
różnorodnych podmiotów niebędących państwami, aby 
stały się aktywne pomiędzy sferą wewnętrzną i między-
narodową, również poprzez zbliżanie się do organizacji 
międzynarodowych” (Reinalda, Verbeek 2004). Zgodnie 
z raportem Komisji Europejskiej z 1999 r., konkurencyjność 
regionu to kwestia zasadniczo dwuwymiarowa, obejmują-
ca, z jednej strony efektywność (produktywność), z drugiej 
zaś zatrudnienie. Reforma administracji publicznej z 1998 
r. dokonała (na podstawie Konstytucji z 1997 r.) podziału 
funkcji władzy publicznej między trzy filary ustroju admini-
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Region i jego rozwój w warunkach globalizacji 
– analiza aspektów prawnych

A Region and its Development in the Context of Globalization 
- an Analysis of Legal Aspects

In recent years there have been quite a few changes in the 
functioning of the global economy. The most important ones 
include the development of globalization and accelerating of 
technological progress. Among the entities responsible for the 
implementation of individual projects included in the develop-
ment strategy of local government units there are departments, 
units, departments of communes/city halls, county  and marshal 
offices, as well as independent posts in these offices, the organi-
zational units of local governments, their companies, and coope-
ration partners. Therefore, in this study there will be discussed 
the most important issues concerning regional development and 
regional policy in Poland, the activities of local government units 
for the development of regions and local communities.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiło niemało zmian w funk-
cjonowaniu gospodarki światowej. Do ważniejszych zjawisk moż-
na zaliczyć rozwój procesów globalizacyjnych oraz coraz szybszy 
postęp technologiczny. Wśród podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację poszczególnych przedsięwzięć zawartych w strategii 
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego są: wydziały, refe-
raty, departamenty urzędów gmin (miast), starostw powiatowych 
i urzędów marszałkowskich, a także stanowiska samodzielne tych 
urzędów, jednostki organizacyjne samorządów oraz ich spółki 
i partnerzy współdziałania strategicznego. W związku z tym w ni-
niejszym opracowaniu zostaną omówione najistotniejsze kwestie 
dotyczące m.in. rozwoju regionów i polityki regionalnej w Polsce; 
działalności jednostek samorządów terytorialnych na rzecz rozwo-
ju regionów i społeczności lokalnych.
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województw lub regionów (obejmujące od 2 do 4 woje-
wództw) w porozumieniu z innymi marszałkami. Natomiast 
filar trzeci to rząd i jego administracja – zarówno centralna, 
jak i terenowa, do których należy wiele istotnych kwestii 
o charakterze ogólnopaństwowym m.in. strategia rozwoju 
społeczno-ekonomicznego państwa, bezpieczeństwo kraju 
i jego obywateli itp. 

W ostatniej reformie administracji publicznej duża 
część zakresów działalności – m.in. oświata, służba zdrowia, 
pomoc społeczna itp.) – przeszła w obszar administracji 
terenowej i samorządów, co dało podstawy do rozwijania 
modelu tzw. administracji kooperatywnej. Model ten zbu-
dowany został na zasadzie wielości ośrodków decyzyjnych 
(tzw. model sieciowy), którym zostały przypisane właści-
we funkcje i kompetencje. Należy zaznaczyć, że model ten 
jest przez część samorządów krytykowany, gdyż nie zawsze 
sprawnie funkcjonuje (w szczególności z powodu zachodzą-
cych na siebie kompetencji), ale jednocześnie stał się real-
ną siłą (strukturą organizacyjną) wpływającą na skuteczne 
funkcjonowanie systemu polityki regionalnej w państwie 
unitarnym. W jednostkach samorządu terytorialnego przyj-
muje się, że podejmowanie działań na rzecz społeczno – 
ekonomicznego rozwoju regionów i społeczności lokalnych 
oraz współpraca zagraniczna na poziomie województwa 
powinna znajdować się w kompetencji sejmików, a nie 
administracji urzędu wojewódzkiego. Co istotne, wystę-
powanie zjawiska dwuwładzy i niepotrzebnej konkurencji 
(z przyczyn prestiżowych, czy politycznych) na szczeblu wo-
jewódzkim, było i jest wynikiem nieprzestrzegania prawa. 
Występują często różne wizje rozwoju województwa oraz 
przypadki ingerencji wojewody w obszar gospodarki regio-
nalnej. Z tego powodu rozdział kompetencji obu urzędów 
jest aktualny i społecznie uzasadniony.

Warto dodać, że wśród podmiotów odpowiedzial-
nych za realizację poszczególnych przedsięwzięć zawartych 
w strategii najczęściej znajdują się wydziały, referaty, de-
partamenty urzędów gmin (miast), starostw powiatowych 
i urzędów marszałkowskich, a także stanowiska samodziel-
ne tych urzędów, jednostki organizacyjne samorządów oraz 
ich spółki i partnerzy współdziałania strategicznego. Trzeba 
pamiętać, że w dwóch ostatnich przypadkach włączenie ich 
do procesów wdrożeniowych następuje za ich wiedzą i zgo-
dą, natomiast w pozostałych – na drodze dyspozycji służbo-
wej. Nieczęsto przydziału zadań do wykonawców dokonu-
je się już w samej strategii. Zazwyczaj odbywa się to przy 
wykorzystaniu trybu zarządzenia organu wykonawczego 
samorządu, podejmowanego niezwłocznie po uchwaleniu 
strategii.

Jak wynika z powyższego, jakże krótkiego przeglądu 
definicji, różnorodność koncepcji na temat regionu i jego 

rozwoju w warunkach globalizacji jest relatywnie duża 
(Bieniecki, Szczupak 2001: 35). W związku z powyższym 
w niniejszym opracowaniu zostaną omówione najistotniej-
sze kwestie dotyczące m.in. rozwoju regionów i polityki 
regionalnej w Polsce; działalności jednostek samorządów 
terytorialnych na rzecz rozwoju regionów i społeczności 
lokalnych. 

Rozwój regionów i polityka
 regionalna w Polsce

Wzrost zainteresowania nota bene rozwojem w ukła-
dzie regionalnym w Polsce wydaje się być dostrzegalny 
dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
W pierwszym okresie transformacji dominowały ogólne 
problemy gospodarcze kraju, liberalizacji, prywatyzacji i po-
lityki makroekonomicznej. W okresie postępującej inflacji, 
kluczowa od polityki rozwojowej była polityka pieniężna 
i kursowa, zwłaszcza na etapie szokowych zderzeń gospo-
darki z otwierającymi się rynkami. Dopiero po terytorialnej 
reorganizacji państwa zaczęto rozważać konieczność poszu-
kiwania nowych mechanizmów rozwoju, które sprzyjałyby 
utrwaleniu wysokiego wzrostu gospodarczego (Sztando 
2006). Moim zdaniem spowodowane to było ujawniający-
mi się dysproporcjami w postępach transformacji rynkowej 
i poziomach rozwoju gospodarczego poszczególnych woje-
wództw. Ważniejsze jednak było stopniowe wyczerpywanie 
się potencjalnych możliwości scentralizowanego systemu 
stymulowania wzrostu gospodarczego wyłącznie za pomo-
cą instrumentów polityki makroekonomicznej po przekro-
czeniu określonego poziomu prywatyzacji gospodarki i de-
centralizacji systemu zarządzania. Odpowiednie standardy 
funkcjonowania samorządów terytorialnych wprowadzane 
były w Polsce także w związku z europejskimi konwencjami 
Rady Europy. Pierwsza z nich, Europejska Karta Samorządu 
Terytorialnego (EKST) podpisana w całości w 1993 r. przez 
Polskę, została następnie inkorporowana do naszego po-
rządku prawnego poprzez odpowiednie zapisy w Konstytu-
cji RP z 1997 r. (art. 241 ust. 1 w powiązaniu z art. 91 ust.1) 
(Kieres 1998). Natomiast druga konwencja ustanawiająca 
standardy funkcjonowania samorządu regionalnego Euro-
pejska Karta Samorządu Regionalnego przyjęta przez Radę 
Europy w 1997 roku, jeszcze nie została ratyfikowana przez 
Polskę, aczkolwiek wiele postanowień Konwencji znajduje 
już odzwierciedlenie w polskim ustawodawstwie. 

Integracja Polski z Unią Europejską ma służyć unowo-
cześnieniu zarówno systemu politycznego, jak i prawnego, 
a przede wszystkim przyspieszeniu rozwoju gospodarczego. 
Cel ten jest realny do osiągnięcia, gdyż dowodzą tego wie-
loletnie doświadczenia państw, które przystępowały do ów-



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 4/2012                                                                                                    

30

szu Spójności. System nie jest oparty wyłącznie na transfe-
rze środków. Jest on uwarunkowany wspieraniem działań, 
które odgrywają decydującą rolę w promowaniu konkuren-
cyjności. Wielu regionalistów już od dawna zwraca uwa-
gę, że w Polsce istnieje nie tylko poważna dysproporcja 
pomiędzy stopniem i tempem decentralizacji kompetencji 
w polityce rozwoju regionalnego, a alokacją środków nie-
zbędnych do jej prowadzenia na szczeblu województw, lecz 
jednocześnie ujawniły się bardzo silne tendencje decentra-
lizacyjne w tym zakresie. Istotne zwiększenie roli centralnej 
administracji rządowej, wynikające z założeń Narodowego 
Planu Rozwoju 2004 – 2006, wydaje się to potwierdzać. 
Polski rząd (wspólnie z Komisją Europejską) przyjął system 
centralnego kwalifikowania projektów i zasadę wyłącznie 
scentralizowanego zarządzania funduszami. Wyraża się 
to, między innymi, w zastąpieniu szesnastu wojewódzkich 
planów rozwoju regionalnego (opracowanych przez samo-
rządy) jednym zintegrowanym planem centralnym. W ten 
sposób zignorowano postulaty regionalnych władz samo-
rządowych, domagających się większej decentralizacji za-
rządzania i ograniczono funkcje samorządów województw, 
dla których przewidziano jedynie zadania pomocnicze wo-
bec działań podejmowanych przez organy rządowe. Takie 
podejście raczej utrudnia, aniżeli ułatwia dostosowanie wy-
datkowania środków do najpilniejszych potrzeb poszczegól-
nych regionów i nie będzie sprzyjać wyrównywaniu różnic 
w poziomie rozwoju między biednymi i bogatymi regiona-
mi. W związku z tym centralizacja systemu unijnej polityki 
spójności w Polsce wydaje się być jednym z poważniejszych 
zagrożeń dla wykorzystania funduszy strukturalnych Unii 
na rzecz zmniejszania dysproporcji międzyregionalnych. 
Tymczasem w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z zasadą 
subsydiarności, zadania publiczne lokowane są na możliwie 
niskim szczeblu pionowej struktury sektora publicznego, tj. 
jak najbliżej społeczności lokalnych. Doświadczenia unijne 
wskazują bowiem, że to właśnie samorządy potrafią najle-
piej określić najpilniejsze potrzeby danego terenu.

W lipcu 2004 r. Komisja Europejska opublikowała na 
swoich stronach internetowych pierwsze projekty rozpo-
rządzeń związanych ze zreformowaną polityką spójności 
na lata 2007 – 2013. Zwróćmy ponadto uwagę, że projekty 
rozporządzeń zawierają ogólne oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
a także tworzą fakultatywne ramy prawne dla powołania 
przez państwa członkowskie i regiony organów współpracy 
transgranicznej. Zaproponowany kształt rozporządzeń do-
tyczących funduszy strukturalnych w nowej perspektywie 
finansowej stanowi realizację założeń zawartych w Trze-
cim Raporcie Spójności przyjętym przez Komisję Europej-

czesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Z doświad-
czeń historycznych wynika jednocześnie, że wzrasta dystans 
cywilizacyjny pomiędzy społeczeństwami pozostającymi 
poza głównym nurtem integracji gospodarczej w stosunku 
do tych, które w niej uczestniczą (Sartorius 2006: 56). 

Specyfika sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce 
tkwi w opóźnieniach rozwojowych praktycznie w każdej 
dziedzinie w stosunku do najlepiej rozwiniętych krajów Unii 
Europejskiej. Ograniczona w pierwszych latach członkostwa 
zdolność absorpcyjna problemów rozwojowych w Polsce 
każe zwrócić szczególną uwagę na konieczność koordyna-
cji wykorzystania funduszy strukturalnych, stanowiących 
finansową bazę ochrony środowiska, polityki energetycz-
nej, transportowej (w tym rozwoju sieci transeuropejskich), 
konkurencji, rozwoju zasobów ludzkich oraz przedsięwzięć 
naukowo – badawczych, całego szeregu programów, ini-
cjatyw i szczegółowych polityk wspólnotowych z celami 
polityki regionalnej. Odnosi się to zwłaszcza do Wspólnej 
Polityki Rolnej, ochrony środowiska, polityki energetycznej, 
transportowej (w tym rozwoju sieci transeuropejskich), 
konkurencji, rozwoju zasobów ludzkich oraz przedsięwzięć 
naukowo – badawczych i budowy gospodarki opartej na 
wiedzy (Borowiec, Przybyło 2003: 291-293).

W pierwszych latach transformacji rolnictwo w Polsce 
wytwarzało 6,9% PKB (w 1992 roku) i zatrudniało 27,1% 
siły roboczej (w 1994 roku), zaś w 2000 r. wytwarzało 3,7% 
PKB i wykazywało 28,4% ogółu zatrudnionych. Tymczasem 
w rolnictwie, na przykład w Holandii powstaje 3% PKB przy 
udziale 2% zatrudnionych, zaś w USA –  2%  PKB w rolnic-
twie wytwarza 2,5% zatrudnionych (Rocznik Statystyczny 
GUS 2001).

Tak więc teza, że w krajach transformacji siła robocza 
będzie przesuwana z rolnictwa (a w konsekwencji z ubogich 
regionów wiejskich) do przemysłu (zlokalizowanego często 
w bardziej rozwiniętych regionach) nie znalazła dotychczas 
potwierdzenia w polskiej rzeczywistości. Dane statystyczne 
odzwierciedlają zupełnie przeciwstawne, paradoksalne zja-
wisko polegające na tym, że wskutek rosnącego bezrobocia 
w mieście, siła robocza przemieszcza się do obszarów wiej-
skich. Tendencje te przyczyniają się do zwiększania nierów-
nomierności i dysproporcji w rozwoju regionalnym w Pol-
sce. Unia Europejska stosuje politykę, której nadrzędnym 
celem jest zmniejszanie nierówności społecznych i gospo-
darczych, czyli minimalizowanie różnic rozwojowych oraz 
dochodowych (zwłaszcza w sektorze rolnictwa) między re-
gionami. Polityka regionalna Unii Europejskiej prowadzona 
jest wspólnie z krajami członkowskimi. Oznacza to, że pań-
stwa te we współpracy z Komisją Europejską opracowują 
plany i uzgadniają zakres pomocy udzielanej przez Unię Eu-
ropejską regionom z funduszy strukturalnych oraz z Fundu-
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wdrażającej, a także w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 
(przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalne-
go) lub regionalnym (przez Zarząd województwa) (Stodoła 
2007: 342). Interwencje funduszy strukturalnych powin-
ny uwzględniać na poziomach krajowym i regionalnym 
wspólnotowe priorytety sprzyjające zrównoważonemu 
rozwojowi na drodze wzmacniania wzrostu gospodarcze-
go, konkurencyjności oraz zatrudnienia, wspieranie inte-
gracji społecznej, a także ochronę i podnoszenie jakości 
środowiska. Cele te zostaną osiągnięte na drodze realizacji 
różnorodnych programów finansowanych ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów wspar-
cia. Należy podkreślić, że na początku 2008 r. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego skróciło ogólną listę PO do trzech 
tzw. programów kluczowych (strategicznych), które będą 
współfinansowane funduszami unijnymi tj. ,,Infrastruktura 
i środowisko” – w tym środowiskowe, ,,Innowacyjna go-
spodarka” oraz ,,Rozwój Polski Wschodniej”. W ramach PO 
mogą być dofinansowywane, zgodnie z kryteriami zatwier-
dzonymi przez Komitet Monitorujący, projekty:

• indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji 
programu, wskazane przez instytucję zarządzającą;

• systemowe, w tym również projekty pomocy technicz-
nej –  polegające na realizacji zadań publicznych przez 
podmioty działające na podstawie odrębnych przepi-
sów określonych przez Radę Ministrów;

• wyłonione w drodze konkursu (przetargu publicznego);

• inne projekty wartości netto powyżej 25 mln euro, 
niebędące projektami (o których mowa w pkt. 1 – 3 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 
2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zmianami); projekty 
te wymagają zatwierdzenia przez Radę Ministrów albo 
przez właściwy sejmik województwa.

W celu poprawy innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 
w czerwcu 2002 r. podjęto inicjatywę uruchomienia projektów 
celowych dla regionalnych strategii innowacji (RSI). Zadaniem 
RSI jest wspomaganie władz lokalnych we wdrażaniu efek-
tywnego systemu wspierania innowacyjności w regionach, 
budowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami 
naukowymi a przemysłem oraz wzmocnienie i wykorzystanie 
potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo 
– badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia 
konkurencyjności. Ponadto celem RSI jest upowszechnianie 
możliwości efektywnego wykorzystania funduszy struktural-
nych na badania i rozwój w regionie oraz promowanie inno-
wacyjnego wizerunku regionu (Skrzypek 2005: 67-68).

ską w dniu 18 lutego 2004 r. (COM 2004). W Raporcie tym 
zaprezentowano szczegółowy projekt priorytetów i sys-
temu wdrażania dla nowej generacji programów wdraża-
nych w ramach polityki spójności w latach 2007 – 2013. 
W nowym okresie programowania obejmującym lata 2007 
– 2013, polityka regionalna Unii Europejskiej będzie skupia-
ła się wokół trzech (jak dotychczas) celów priorytetowych 
działań współfinansowanych ze środków strukturalnych: 
Konwergencja, Konkurencyjność i Zatrudnienie w Regio-
nach oraz Europejska Współpraca Terytorialna. 

Warto zauważyć, że cel Konwergencja służy przyspie-
szeniu konwergencji państw członkowskich oraz regionów 
najsłabiej rozwiniętych na drodze poprawy warunków 
wzrostu i zatrudnienia poprzez podnoszenie jakości inwe-
stycji w kapitał rzeczowy i ludzki; rozwoju innowacyjno-
ści i społeczeństwa informacyjnego; ochrony i ulepszania 
środowiska naturalnego oraz podnoszenia efektywności 
administracji. Najmniej rozwinięte kraje członkowskie tj. 
takie, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) jest niższy 
od 90% średniego PNB całej UE będą również korzystały ze 
wsparcia z Funduszu Spójności. Z kolei cel Konkurencyjność 
i Zatrudnienie w Regionach będzie opierał się na dualnym 
podejściu (Czuryk, Karpiuk 2008: 111).

Cel Konkurencyjność i Zatrudnienie w Regionach służy 
wzmocnieniu konkurencyjności i atrakcyjności regionów 
oraz zwiększeniu zatrudnienia, z wyłączeniem regionów 
najsłabiej rozwiniętych, które objęte będą wsparciem w ra-
mach celu Konwergencja. 

Komisja Europejska zaproponowała, aby w okresie 
programowania obejmującym lata 2007 – 2013, jeden 
z celów polityki spójności koncentrował się na pogłębia-
niu harmonijnej, zrównoważonej integracji terytorium 
Unii Europejskiej. Działania podejmowane w tym zakresie 
będą właściwe dla celu Europejska Współpraca Terytorialna 
(Kaczmarek, Parysek 2002: 139). 

Prowadzenie polityki rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego należy na szczeblu krajowym do Rady Ministrów, 
w skali regionu (województw) do samorządu (Sejmiku) 
województwa oraz lokalnej – do samorządu (Rady) powia-
towego i gminnego. Polityka ta jest określana w strategiach 
rozwoju, a konkretyzowana w Programach Operacyjnych 
(PO) realizowanych przy pomocy funduszy unijnych oraz 
krajowych środków publicznych. Za prawidłową realizację 
PO odpowiadają ministrowie poszczególnych resortów albo 
minister rozwoju regionalnego, a za regionalne – samorzą-
dy (zarządy) województw. Pełnią one funkcję instytucji za-
rządzającej (Kasprzak 2009: 29).

Należy podkreślić, że projekty wyłaniane w drodze 
otwartego konkursu muszą być ogłoszone na stronie in-
ternetowej instytucji zarządzającej, pośredniczącej lub 
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opartej na wiedzy w Polsce. W moim przekonaniu fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 pozwala-
ją dokonać przełomu w innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki polskiej, przez wiedzę, edukację i utylitarne ba-
dania naukowe. Taki rozwój gospodarki narodowej powo-
duje jej konkurencyjność w Europie i na świecie i przyczynia 
się do zwiększenia liczby miejsc pracy w Polsce.

Działalność jednostek samorządów 
terytorialnych na rzecz rozwoju regionów

 i społeczności lokalnych

Instytucja samorządu terytorialnego jest de facto po-
wołana do wykonywania istotnej części zadań publicznych, 
we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Wyko-
nywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny na 
rzecz społeczności lokalnej wymaga szczególnych środków 
określanych mianem ,,władztwa publicznego” czy ,,władz-
twa administracyjnego”. Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej per se uznaje samorząd terytorialny za część składową 
systemu władz publicznych. Wynika to z ust. 2 art. 16 Kon-
stytucji: ,,Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowa-
niu władzy publicznej”. Przepisy konstytucyjne zapewniają 
zatem samorządowi terytorialnemu udział w sprawowaniu 
władzy. Z kolei za organy władzy publicznej w rozumieniu 
Konstytucji RP uznaje się wszystkie te instytucje, które 
mają ustawowe kompetencje do podejmowania decyzji 
władczych wiążących obywateli oraz inne podmioty pra-
wa (Winczorek 2000: 19). Organy samorządu terytorial-
nego jako podmioty władzy publicznej nie są organami 
państwa, ale wchodzą w skład aparatu administracji pu-
blicznej w państwie. Są to podmioty szczególne, ponieważ 
powiązane z określonymi społecznościami w skali lokalnej 
i regionalnej, które same – poprzez wybranych przez sie-
bie przedstawicieli – je powołują i poprzez nie uczestniczą 
w sprawowaniu władzy publicznej na przypisanym ustawa-
mi terytorium. 

Tak więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przyjąć, że jednostki samorządu terytorialnego posiada-
ją osobowość prawną, przysługują im również: prawo 
własności i inne prawa majątkowe. Zakres kompetencji 
samorządu województwa określa Ustawa o Samorządzie 
Województwa (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1590 z później-
szymi zmianami). Organami samorządu województwa są: 
sejmik województwa i zarząd województwa. Trzeba za-
znaczyć, że sejmik wojewódzki jest organem stanowiącym 
i kontrolnym samorządu województwa, który tworzą rad-
ni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja 
trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów. Sejmik jest przede 
wszystkim odpowiedzialny za rozwój cywilizacyjny regionu, 

W ramach funduszy strukturalnych przyznanych Polsce 
na lata 2007 – 2013 największe środki na działania wspie-
rające innowacyjność, oparte na wiedzy i gospodarce znaj-
dujemy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodar-
ka oraz Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Głównym 
celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
jest rozwój polskiej gospodarki oparty na innowacyjnych      
przedsiębiorstwach (Głuszczak, Nowakowska 2004: 78). 
Ten cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następują-
cych celów szczegółowych: zwiększenie innowacyjności 
przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 
zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwięk-
szenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospo-
darki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych 
i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii 
informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.  

Z kolei 27 września 2007 r. Komisarz ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Równych Szans Vladimir Spidla pod-
pisał decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jest 
to największy w historii Unii Europejskiej program współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego 
budżet to 11,4 mld euro. Środki przeznaczone m.in. na ak-
tywną pomoc dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sek-
tora oświaty, na szkolenia przedsiębiorców i pracowników. 
Wsparcie finansowe tak znaczne, i w tak niespotykanym 
dotąd w Polsce zakresie, będzie służyć przyspieszeniu roz-
woju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrud-
nienia oraz  zwiększeniu  spójności  społecznej,  gospodar-
czej  i  terytorialnej  z  krajami Unii Europejskiej. Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi więc odpowiedź na wy-
zwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej stawia odnowiona Strategia Lizbońska (na szczeblu 
krajowym te wyzwania zostały określone w Krajowym Pro-
gramie Reform na lata 2005-2008) (Janus-Hibner, Pastusiak 
2004: 39). Poprzez realizacje wsparcia Europejskiego Fun-
duszu Społecznego program przyczynił się do urzeczywist-
nienia założeń Strategii Lizbońskiej w Polsce, czyli m.in. do 
pełniejszego wykorzystania zasobów pracy, wzrostu konku-
rencyjności gospodarki, zmniejszenia skali wykluczenia spo-
łecznego, podniesienia jakości kapitału ludzkiego poprzez 
kształcenie i szkolenie, a także do poprawy efektywności 
zarządzania w administracji publicznej i jakości świadczo-
nych usług publicznych. Integracja regionów Polski z Unią 
Europejską stanowiła wyzwanie i sprawdzian konkurencyj-
ności dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Rozwój przedsiębiorczości ma fundamentalne znacze-
nie dla sukcesu gospodarczego kraju jako całości. Warun-
kiem realizacji tego zadania jest wspieranie gospodarki 
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z akcji i udziałów posiadanych przez województwo; wyko-
nywanie uchwał sejmiku województwa; przygotowywanie 
projektu i wykonywanie budżetu województwa; przygoto-
wywanie strategii rozwoju województwa, planu zagospo-
darowania przestrzennego i programów wojewódzkich. 
Zarząd województwa z marszałkiem na czele reprezentuje 
mieszkańców województwa i ma odpowiadać za jego roz-
wój. Natomiast wojewoda, reprezentujący rząd i premiera, 
ma dbać o interesy państwa w ramach kompetencji rządu.

Trzeba pamiętać, że ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju powierzyła wo-
jewodzie przewodnictwo nowo utworzonej komisji współ-
pracy (art. 7 ustawy), która ma się wypowiadać w sprawach 
rozwoju regionalnego. Ta funkcja rozszerza dotychczasowe 
ustawowe kompetencje wojewody, które należały do usta-
wowych kompetencji samorządu województwa. W no-
welizacji ustawy z dnia 3.08.2007 r. następuje przypisanie 
funkcji powoływania komitetu monitorującego instytucji 
zarządzającej (Dz. U. 2007, Nr 140, poz. 984 z późn. zmia-
nami). Jest to uzasadnione, gdyż w art. 36 pkt 1 – 3 rozpo-
rządzenia ogólnego funkcja kierowania pracami komitetu 
monitorującego przypisana jest instytucji zarządzającej. 

Aktualnie niełatwo jest dokonać przejrzystego podziału 
funkcji na państwowe, regionalne, czy też lokalne. Dlate-
go wydaje się, że – w skomplikowanym systemie powią-
zań pomiędzy zadaniami o różnym zasięgu i charakterze 
– powinna występować jako priorytetowa zasada działania 
polegająca na odpowiedzialnej kooperacji i wzajemnym 
wspieraniu wszystkich podmiotów życia publicznego. Takie 
postępowanie współbrzmiałoby również z zasadą pomoc-
niczości. 

Podsumowanie

Analiza zaprezentowanych materiałów potwierdza 
prima facie, że na jej tle można przedstawić kilka ogól-
niejszych konkluzji. Część z nich stanowi potwierdzenie 
expressis verbis tez zamieszczonych we wstępnej części ni-
niejszego opracowania. 

Po pierwsze, w jednostkach samorządu terytorialnego 
przyjmuje się, że podejmowanie działań na rzecz społeczno 
– ekonomicznego rozwoju regionów i społeczności lokal-
nych oraz współpraca zagraniczna na poziomie wojewódz-
twa powinna znajdować się w kompetencji sejmików, a nie 
administracji urzędu wojewódzkiego. Co istotne, wystę-
powanie zjawiska dwuwładzy i niepotrzebnej konkurencji 
(z przyczyn prestiżowych, czy politycznych) na szczeblu wo-
jewódzkim, było i jest wynikiem nieprzestrzegania prawa. 
Występują często różne wizje rozwoju województwa oraz 
przypadki ingerencji wojewody w obszar gospodarki regio-

a więc za politykę regionalną (Nowińska 1995: 90). Wybie-
ra on ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodni-
czących sejmiku województwa, którzy nie mogą wchodzić 
w skład zarządu województwa, a więc w skład organu wy-
konawczego. Przewodniczący sejmiku nie ma uprawnień 
do reprezentowania województwa na zewnątrz. Pełnione 
przez niego oraz przez wiceprzewodniczących funkcje mają 
charakter społeczny. Istotnymi kompetencjami sejmiku są: 
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym określanie 
statutu województwa (jest on uchwalany po uzgodnie-
niu z Prezesem Rady Ministrów), zasad gospodarowania 
mieniem wojewódzkim, a także zasad i trybu korzystania 
z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej. Sejmik uchwala m.in. strategię rozwoju województwa 
oraz wieloletnie programy wojewódzkie. Do wyłącznej 
właściwości sejmiku należy również uchwalanie planu za-
gospodarowania przestrzennego województwa. Sejmik 
uchwala także programy wojewódzkie, które służą realizacji 
ponadlokalnych i regionalnych celów społecznych. 

Warto dodać, że do wyłącznej właściwości sejmiku na-
leży podejmowanie uchwały w sprawie budżetu wojewódz-
twa. Sejmik określa też zasady udzielania dotacji z budżetu 
województwa. Od 2007 r. jednostki samorządu terytorial-
nego mogą zaciągać kredyty ponad limity określane przez 
Ministerstwo Finansów. Powinien być jednak spełniony 
warunek – pożyczone pieniądze muszą być przeznaczone 
na realizację projektów współfinansowanych środkami unij-
nymi (Kozłowska 2012). Zarząd województwa jest organem 
wykonawczym województwa. W jego skład, liczący pięć 
osób, wchodzi marszałek województwa (przewodniczą-
cy), wiceprzewodniczący i członkowie. W pracach zarządu 
uczestniczy także, z głosem doradczym, skarbnik wojewódz-
twa (Romanowska 2000: 47). Marszałek województwa jest 
wybierany przez sejmik spośród jego radnych bezwzględną 
większością głosów. Co istotne, marszałek kieruje bieżącymi 
sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. 
Sejmik wybiera także, na wniosek marszałka, pozostałych 
członków zarządu, w tym nie więcej niż dwóch wiceprze-
wodniczących (w odróżnieniu od zasady wyboru marszał-
ka, wiceprzewodniczący i pozostali członkowie zarządu 
mogą być wybierani spoza grona radnych). Tymczasem za-
rząd jest organem kolegialnym, uchwały podejmuje zwy-
kłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy 
ustawy przewidują głosowanie tajne. Zarząd województwa 
jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu woje-
wództwa, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku 
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych. Do kompetencji zarządu należą: gospoda-
rowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw 



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 4/2012                                                                                                    

34

8. Dz.U. 2007 r., Nr 140, poz. 984 z późn. zm.
9. Głuszczak Z., Nowakowska A., (red.), (2004), Rozwój miast i regio-

nów w procesie integracji europejskiej, Zakład Ekonomiki Regional-
nej i Ochrony Środowiska, Łódź: Uniwersytet Łódzki. 

10. Janus-Hibner M., Pastusiak R., (2004), Programy pomocowe w Pol-
sce, Warszawa: CeDeWu.

11. Kaczmarek T., Parysek  J., (2002), Nasza Europa, Poznań: EMPI2.
12. Kasprzak R., (2009), Fundusze unijne – szansa na rozwój małych 

i średnich przedsiębiorstw, Gliwice: Onepress.
13. Kieres L., (1998), Europejska Karta Samorządu Regionalnego [w:] 

Buczkowski P.,  Bondyra K.,  Śliwa P. (red.), Jaka Europa? Regionali-
zacja a integracja, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu.

14. Kosiedowski W,. (red.), (2005), Samorząd terytorialny w procesie 
rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń: Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności 
DOM ORGANIZATORA.

15. Kozłowska K., (2012), Samorządy na barykadach, http://m.obser-
watorfinansowy.pl/forma/analizy/samorzady-zadluzenie-inwe-
stycje-rating-polska/, [24.10.2012].

16. Nowińska E., (1995), Strategia rozwoju gmin, Poznań: Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Uży-
teczności DOM ORGANIZATORA.

17. Reinalda B., Verbeek B., (2004), The issue of decision making within 
international organizations [w:] Reinalda B., Verbeek B. (red.), Deci-
sion Making Within International Organizations, London, New York: 
Routledge.

18. Rocznik Statystyczny, (2001), Warszawa: GUS.
19. Romanowska M., (2000), Strategia rozwoju i konkurencji, Warsza-

wa: CIM.
20. Sartorius W., (2006), Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo 

informacyjne w Polsce Wschodniej, Warszawa.
21. Stodoła Ł., (2007), Skuteczność jednostek samorządu terytorialnego 

w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Strukturalnych, 
Warszawa - Poznań – Kraków: Roczniki Naukowe SERiA.

22. Skrzypek J., (red.), (2005), Projekty współfinansowane ze środków 
UE, Warszawa: TWIGGER S.A.

23. Sztando A., (2006), Analiza strategiczna jednostek samorządu tery-
torialnego [w:] Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalne-
go, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. 

24. Winczorek P., (2000), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa: Liber Sp. z o.o.

nalnej. Z tego powodu rozdział kompetencji obu urzędów 
jest aktualny i społecznie uzasadniony.

Po drugie, projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej 
zawierają ogólne oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, a tak-
że tworzą fakultatywne ramy prawne dla powołania przez 
państwa członkowskie i regiony organów współpracy tran-
sgranicznej. 

Po trzecie, interwencje funduszy strukturalnych po-
winny uwzględniać na poziomach krajowym i regionalnym 
wspólnotowe priorytety sprzyjające zrównoważonemu 
rozwojowi poprzez wzmacnianie wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności oraz zatrudnienia, wspieranie integracji 
społecznej, a także ochronę i podnoszenie jakości środo-
wiska.
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Rysunek 1. Prognoza ludności Polski z roku 1979

Źródło: Chełstowski S., (1979), Nowa prognoza demograficz-
na. Społeczeństwo i gospodarka. Trybuna Ludu z dn. 6.VI.1979 - Nr 
130 s. 5.

Wykres 1. Ludność Polski w latach 1946 – 2010 w mln. (na 
dzień 31.12) 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wstęp

Celem pracy jest przedstawienie aktualnej sytuacji 
demograficznej województwa opolskiego i jej wpływu na 
perspektywy rozwoju regionu. Przeprowadzono analizy 
przyczyn obecnego stanu i podjęte zostały próby sformu-
łowania propozycji rozwiązań mogących uzdrowić aktualną 
sytuację. Opolszczyzna nie jest wyjątkiem na mapie Polski. 
Problemy demograficzne przeżywa obecnie większość pol-
skich regionów. Sytuacja Opolszczyzny jest o tyle bardziej 
skomplikowana, że region ten od dawna był obszarem, 
z którego emigrowano. Wraz z przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej problem ten się tylko nasilił. Wyludnia-
nie się województwa ma poważne już dziś konsekwencje 
w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Dal-
sze pogłębianie się tego procesu może w skrajnym przypad-
ku spowodować likwidację województwa z powodu jego 
postępującej wewnętrznej słabości i trwałej niezdolności 
do rozwoju.

Prognozy demograficzne Polski

Od zakończenia II wojny światowej liczba ludności Pol-
ski systematycznie rosła. Prognozy demograficzne z końca 
lat siedemdziesiątych XX w. przedstawione na rysunku 1. 
przewidywały, że w roku 2000 liczba mieszkańców przekro-
czy 41 mln. Analizując trend wieloletni w roku 2010 należa-
łoby się spodziewać wzrostu wielkości populacji do poziomu 

Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Depopulacja Opolszczyzny
a perspektywy rozwoju regionu

Depopulation and Development 
Prospects of the Opole Region

Opole Voivodeship is the area affected by the problem of de-
population. The high level of emigration from the region and the 
low birth rate in the next 25 years will cause a serious decline in 
the number of inhabitants. The demographic situation will have 
an impact on the social and economic situation of the region, and 
can cause problems in the development of the region. An early 
action can alleviate this negative trend and even reverse it which 
can create the conditions for the return of the region to fast track 
development. 

Województwo Opolskie jest obszarem dotkniętym przez pro-
blem depopulacji. Wysoki poziom emigracji z regionu oraz niski 
wskaźnik urodzeń w perspektywie najbliższych dwudziestu pięciu 
lat spowoduje poważny spadek liczby mieszkańców. Trudna sy-
tuacja demograficzna będzie miała wpływ na sytuację społeczną 
i gospodarczą regionu oraz może się stać przyczyną problemów 
w rozwoju regionu. Odpowiednio wcześnie podjęte działania 
mogą złagodzić ten niekorzystny trend, a nawet go odwrócić, co 
pozwoli stworzyć warunki do powrotu regionu na szybką ścieżkę 
rozwoju.S
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o powrocie do pracy po porodzie - stały się niemal normą. 
Nagminne stały się „zwolnienia w białych rękawiczkach”. 
Polegają na tym, że pracodawcy, mając świadomość, że nie 
mogą zwolnić kobiety wracającej z urlopu macierzyńskiego 
bądź wychowawczego, bo zabrania im tego prawo, likwi-
dują etat lub stanowisko. Inną metodą uprzykrzenia życia 
młodym matkom jest budowanie negatywnego klimatu 
wokół nich.3

Brak aktywnego wsparcia ze strony państwa w obsza-
rach zabezpieczenia socjalnego i pewności zatrudnienia 
może, jak pokazują prognozy GUS, doprowadzić do zna-
czącego zmniejszenia się liczby ludności Polski. W konse-
kwencji w ciągu najbliższych dwudziestu pięciu lat liczeb-
ność populacji zamieszkującej Polskę może zmniejszyć się 
i osiągnąć poziom 36 mln mieszkańców, co najlepiej przed-
stawia wykres 2.

Wykres 2. Prognoza ruchu naturalnego i migracyjnego ludno-
ści Polski w latach 2008-2035

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Prognozy demograficzne Opolszczyzny

Na Opolszczyźnie sytuacja demograficzna jest trudniej-
sza niż w pozostałych regionach Polski. Wynika to z faktu, 
że region od  lat czterdziestych XX w. był obszarem, z któ-
rego emigrowano. Wyjeżdżała głównie ludność autochto-
niczna na stałe lub okresowo w poszukiwaniu pracy do 
Niemiec. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
i otwarciem granic dla pracowników z Polski emigracja stała 
się popularna jako sposób zarobkowania wśród ludności 
napływowej. Z Opolszczyzny wyjechało czasowo do pra-
cy za granicą w stosunku do liczby mieszkańców regionu 
najwięcej ludzi z Polski, do 2004 r. aż 12% mieszkańców. 
Z danych spisowych z 2002 r. wynika, że za granicą było 
100 tys. osób zameldowanych na Opolszczyźnie, w zdecy-

3 Majek R., Czy macierzyństwo przekreśla karierę?, dziennik.pl, http://
gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/125784,czy-macierzynstwo-prze-
kresla-kariere.html, [23.10.2012].

43 - 44 mln. Tak się jednak nie stało. Na początku lat 90. XX 
wieku trend ten wyraźnie wyhamował. Przyczyn tego zja-
wiska można się doszukiwać w zmianach, do jakich doszło 
w Polsce na początku lat 90. Zmiany ustrojowe i otwarcie 
granic spowodowało, że nastąpiła zmiana sposobu życia 
wielu mieszkańców Polski. Podniósł się poziom życia Pola-
ków i wiele dóbr stało się powszechnie dostępnych. Zmniej-
sza się również w życiu polskich kobiet waga posiadania 
dzieci, a kobieta świadomie odstępująca od macierzyństwa 
nie jest już społecznie potępiana. Na niższą dzietność skła-
da się kilka czynników. Po pierwsze, pojawienie się skutecz-
nej antykoncepcji. Po drugie - wzrost ogólnego dobrobytu 
i zmiany kulturowe. Perspektywa uwolnienia się od obo-
wiązków macierzyńskich i związanych z nimi obowiązków 
domowych radykalnie poszerza sferę wolności i czasu wol-
nego, które pozwalają otworzyć się na nowy styl życia, jaki 
oferuje społeczeństwo konsumpcyjne. Trzecim czynnikiem 
jest wzrost aspiracji emancypacyjnych kobiet, które częściej 
chcą się kształcić i być niezależne (Szafraniec 2011: 200). 
Chęć zdobycia wyższego wykształcenia oraz poświęcenie 
się karierze zawodowej powodowało odkładanie w czasie 
decyzji o założeniu rodziny, a zwłaszcza rodzeniu dzieci. 
W badaniach prowadzonych przez CBOS, dotyczących aspi-
racji młodzieży, jako najważniejszą wartość respondenci 
wskazują stworzenie szczęśliwej rodziny. Następują jednak 
zmiany postaw matrymonialnych (późniejsze zawieranie 
małżeństw, częstsze tworzenie związków kohabitacyjnych, 
częstsze również życie w pojedynkę) zdają się świadczyć, 
że aprecjacja życia rodzinnego ma jedynie charakter de-
klaratywny.1 Jak wynika z badań przeprowadzonych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jedna trzecia Po-
laków w ogóle nie zamierza mieć dzieci. Młodych ludzi nie 
przekonują kampanie, artykuły, programy telewizyjne czy 
zapowiedzi przeprowadzenia reform. Polska średnia to 
dzisiaj 120 dzieci na 100 kobiet (aby następowało proste 
odtwarzanie liczby ludności, każda kobieta powinna urodzić 
dwoje dzieci). Ponadto kobiety coraz później decydują się 
na urodzenie dziecka – przeciętny wiek urodzenia dziec-
ka w 2009 roku wyniósł 29 lat. Również wiek osób zawie-
rających małżeństwo jest coraz późniejszy, co wpływa na 
zmniejszenie liczby urodzonych w rodzinie dzieci. Główny-
mi powodami takiego stanu rzeczy są: niskie pensje, nie-
pewność na rynku pracy oraz brak kompleksowej pomocy 
ze strony państwa.2 Obecnie zwalnianie po urlopach ma-
cierzyńskich czy mówienie wprost, by kobieta zapomniała 

1 Odpowiedź p.o. prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych 
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 9530 w spra-
wie niskiej dzietności polskiego społeczeństwa http://orka2.sejm.gov.pl/
IZ4.nsf/main/4A5EE506, [19.10.2012].
2 TVP INFO, http://tvp.info/informacje/ludzie/mlodzi-polacy-nie-chca-
dzieci/3798587,[20.10.2012].
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dowanej większości pochodzenia niemieckiego. Do tego 
trzeba dodać 100 tys. osób, które wyjechały z regionu po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tu zdecydowaną więk-
szość stanowi ludność napływowa na te ziemie po II wojnie 
światowej. Z szacunków Kazimierza Szczygielskiego wynika, 
że za granicą, na stałe lub czasowo, jest 200 tys. mieszkań-
ców Opolszczyzny.4 Obecna sytuacja demograficzna Śląska 
Opolskiego wskazuje na zarysowu jący się kryzys demogra-
ficzny, wyrażający się spadkiem liczby urodzeń i przyrostu 
naturalnego, starzeniem się społeczeństwa, a zwłaszcza 
ludności w wieku produkcyjnym, oraz spad kiem przeciętnej 
wielkości gospodarstwa domowego (Rauziński, Szczygielski 
2010: 62). 

Wykres 3. Wielkość populacji województwa opolskiego w la-
tach 2000 – 2011 (stan w dniu 31 XII)

źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo 
opolskie, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2011, s. 48,  GUS, 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

W wyniku emigracji oraz spadku liczby narodzin popu-
lacja Opolszczyzny w ciągu ostatnich dwunastu lat (od roku 
2000 do 2011) zmalała z 1 070 598 do 1 016 200 miesz-
kańców. Jeśli ten niekorzystny trend się utrzyma, to w roku 
2035 liczba mieszkańców Opolszczyzny według prognoz 
demograficznych GUS, zmniejszy się do niespełna 900 tys. 
Ta niekorzystna tendencja będzie kreować mało atrakcyjny 
wizerunek w oczach inwestorów. Problemem może oka-
zać się nie tylko malejąca liczba mieszkańców, ale również 
struktura wiekowa ludności. Wzrost liczby osób w wieku 
emerytalnym, spadek liczby młodzieży i ludzi w wieku pro-
dukcyjnym może stać się poważnym problemem w rozwoju 
województwa opolskiego. Konsekwencje tak poważnego 
zwiększenia się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 
będą wielorakie. Przede wszystkim wzrośnie obciążenie 
ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku niepro-
dukcyjnym, co będzie miało wpływ na sytuację finansową 
w sferze zaopatrzenia emerytalnego i rentowego.

4 Kuglarz A., Młodzi wyjadą do Niemiec i już nie wrócą, Wyborcza.biz, 
2011-01-31,http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,9027350,Mlodzi_
wyjada_do_Niemiec_i_juz_nie_wroca.html, [5.01.2013].

Wykres 4. Prognoza ruchu naturalnego i migracyjnego ludno-
ści na terenie województwa opolskiego w latach 2008-2035

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Znacznie powiększy się zapotrzebowanie na usługi w sferze 
służby zdrowia i opieki społecznej. Zwiększy się zapotrzebo-
wanie na miejsca w specjalistycznych szpitalach, domach 
starców i hospicjach (Jelonek 2006: 433). Zagrożone może 
być nawet istnienie województwa opolskiego ze względu 
na niezdolność regionu do absorpcji inwestycji i słabnące 
wskaźniki ekonomiczne.

Wykres 5. przedstawia wielkość emigracji z obszaru 
województwa opolskiego i imigracji na teren Opolszczyzny 
na przestrzeni ostatnich lat. Od roku 2003 zmniejszała się 
liczba emigrantów, aż do roku 2005, kiedy nastąpiło odwró-
cenie trendu i wzrost liczby emigrantów, co było rezulta-
tem przystąpienia Polski z dniem 1 maja 2004 roku do Unii 
Europejskiej. Pojawiły się wówczas możliwości podjęcia 
legalnej pracy zarobkowej w wybranych krajach Unii. Wiel-
ka Brytania i Irlandia stały się miejscem docelowym nowej 
fali emigracji zarobkowej nie tylko ze względu na możli-
wość podjęcia w tych krajach legalnej pracy, ale również ze 
względu na fakt znajomości języka angielskiego. 

Wykres 5. Wielkość emigracji i imigracji na terenie wojewódz-
twa opolskiego w latach 2003- 2010

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ten sposób dla wszystkich mieszkańców regionu 
otworzyła się możliwość zarobkowania poza Polską. Po 
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Wykres 6. Łączna liczba osób, które wyjechały z Opolszczyzny 
lub osiedliły się na Opolszczyźnie w latach 2003-2010 (narastająco)

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przez wiele lat krajem docelowym emigracji z woje-
wództwa opolskiego były Niemcy. Wraz ze wstąpieniem do 
Unii Europejskiej i otwarciem nowych rynków pracy, tym 
razem dla wszystkich, pojawiły się nowe popularne kierunki 
emigracji. Do najbardziej popularnych należą, oprócz Nie-
miec, takie kraje jak: Wielka Brytania, Irlandia i Holandia. 
Młodzi ludzie często odrzucają uczestnictwo w lokalnym 
rynku pracy. Brak pracy, niskie zarobki, a także chęć prze-
życia przygody, nauki języka, poszerzenia swojej wiedzy, to 
podstawowe czynniki skłaniające młodych ludzi do podej-
mowania decyzji migracyjnych. Masowe migracje młodych, 
mimo że przyczyniają się do podnoszenia poziomu życia, 
bogacenia, to jednak tak licz ne stanowią wielokrotnie pod-
kreślane niebezpieczeństwa dla rozwoju regionu, którego 
rozwojowi zagrażają procesy starzenia się mieszkańców, 
a tym samym ograniczają jego innowacyjność i przedsię-
biorczość. Wydaje się, że obecnie sta nowią podstawową 
strategię na dalsze życie przyjmowaną przez młode poko-
lenie (Sołdra-Gwiżdż 2010: 45-46).

Wykres 7. Kraje docelowe emigracji z woj. opolskiego w la-
tach 2003-2010

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

okresowym wzroście w roku 2005, po roku 2006 następuje 
powrót do trendu spadkowego liczby osób emigrujących. 

Tabela 1. Imigracje do woj. opolskiego w latach 2003 - 2010 
(wg kraju poprzedniego pobytu)

Kraj po-
przedniego 

pobytu

Lata
Ra-
zem2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Niemcy 536 633 667 585 730 551 586 424 4712

Irlandia 1 1 3 11 20 24 49 29 138

Holandia 15 18 26 45 39 71 90 60 364

Ukraina 26 54 54 43 31 11 16 20 255

Wielka 
Brytania

5 8 13 51 135 124 154 96 586

Stany
Zjednoczone

21 21 15 20 27 32 31 15 182

Inne 82 118 84 76 104 76 84 82 706

Razem 686 853 862 831 1086 889 1010 726 6943

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Choć liczba emigrantów spadła, wciąż więcej osób 
opuszcza Opolszczyznę niż do niej przybywa. Co ciekawe 
większość imigrantów w latach 2003-2010 przyjechała 
z Niemiec, co obrazuje tabela 1. Może to świadczyć o tym, 
że wracają osoby w wieku emerytalnym, które otrzymują 
świadczenia w Niemczech i postanowiły powrócić do miej-
scowości, z których przed laty wyjechały. Nasilenie się po-
wrotów osób w wieku emerytalnym mogło nastąpić dopie-
ro po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, co wynika 
z faktu, że wiele osób tylko część swojego okresu zatrud-
nienia odbywało na terenie Niemiec, natomiast lata pracy 
w Polsce zostały uznane przez niemieckie instytucje i nali-
czono świadczenia w taki sposób, jakby ten okres również 
był przepracowany w Niemczech. Strona niemiecka brała 
na siebie ciężar wypłaty tych świadczeń pod warunkiem, że 
stałe miejsce zamieszkania takiego emeryta znajdowało się 
na terenie Niemiec lub innego kraju Unii Europejskiej. Po-
nieważ Polska jest obecnie członkiem Unii, emeryci mogą 
korzystać z prawa swobodnego osiedlania się na terenie 
całej Unii, w tym również Polski, bez ryzyka utraty części 
świadczeń.

Inną grupę stanowią osoby, które osiągnęły sukces za-
wodowy lub finansowy, zdobyły doświadczenie i zdecydo-
wały się na powrót do Polski w celu założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. Dla wielu osób przyczyną powrotu 
stała się również chęć zaopiekowania się starszymi i często 
już niedołężnymi rodzicami, których funkcjonowanie bez 
wsparcia ze strony dzieci byłoby bardzo trudne.

Wyjechali 2003 2004 2005 2006 2007
z opolskiego 3414 3444 3358 3662 3872
emigranci 4381 3829 3414 4792 4385
Razem 7795 7273 6772 8454 8257

2003 2004 2005 2006 2007
migracje do opolskiego 2874 3023 2725 2825 3127
imigranci 686 853 862 831 1086
migracje z opolskiego 3414 3444 3358 3662 3872
emigranci 4381 3829 3414 4792 4385

2003 2004 2005 2006 2007
osiedliło się 3560 3876 3587 3656 4213
wyjechało 7795 7273 6772 8454 8257
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W rezultacie powyższych zjawisk nie powstają w re-
gionie nowe miejsca pracy, co skłania kolejne grupy miesz-
kańców do poszukiwania zatrudnienia za granicą (Heffner 
2008: 157). Rozwój regionalny jest procesem w znacznym 
stopniu zależnym od aktywności i kreatywności społeczno-
ści lokalnej oraz jej samorządowej reprezentacji. Źródłem 
takiej aktywności jest uświadomienie sobie przez społecz-
ność lokal ną własnych możliwości w zakresie formułowania 
i rozwiązywania lo kalnych problemów. Rozwój regionalny 
jest zatem wyrazem poszukiwa nia niezależności i autonomii 
oraz tożsamości regionalnej (Strahl 2006: 19).

W ostatnich latach narasta również proces migracji 
wewnątrz województwa opolskiego. Miejscem docelowym 
jest stolica województwa – Opole, co jest spowodowane 
m.in. lepszymi możliwościami zatrudnienia w Opolu niż 
w małych miejscowościach województwa. Również dostęp 
do różnych usług komunalnych, instytucji kultury, a przede 
wszystkim do opieki zdrowotnej. W związku z problemami 
finansowymi służby zdrowia, w małych miejscowościach 
coraz trudniej o opiekę medyczną na odpowiednim pozio-
mie. Z tego powodu wiele osób w wieku emerytalnym de-
cyduje się na zamieszkanie w większym mieście, np. Opolu, 
by mieć dostęp do opieki medycznej. Innym powodem ta-
kich decyzji jest fakt, że dzieci coraz częściej wyjeżdżają do 
pracy za granicą, co powoduje, że rodzice będąc już w za-
awansowanym wieku wolą sprzedać dom, którego utrzy-
manie w dobrym stanie wymaga dużo pracy oraz wiąże się 
z kosztami i przenieść się do mieszkania w nowym aparta-
mentowcu, gdzie wszelkie prace związane z bieżącym utrzy-
maniem należą do obowiązków administratora. W konse-
kwencji powoduje to wyludnianie się mało atrakcyjnych, ze 
względu na warunki życia, obszarów województwa, zwykle 
oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych wsi, na 
rzecz większych miast, a zwłaszcza Opola. 

Koncepcje rozwoju regionu

Opolszczyzna nie potrafi w sposób umiejętny korzystać 
ze swoich możliwości. Szczególnym tego przykładem jest brak 
koncepcji wykorzystania autostrady przebiegającej przez obszar 
województwa. W pobliżu autostrady, poza Brzegiem, praktycz-
nie brak jest jakiejkolwiek aktywności gospodarczej. Opole – 
stolica województwa – leży w niewielkiej, zaledwie dwunasto 
kilometrowej odległości od autostrady, ale do dnia dzisiejszego 
nie zbudowano drogi dwupasmowej, która w dzisiejszych cza-
sach jest podstawowym medium komunikacyjnym niezbęd-
nym do prowadzenia działalności gospodarczej na większą 
skalę. Brak takiej drogi skutecznie zniechęca potencjalnych 
inwestorów, ponieważ obecne rozwiązania komunikacyjne nie 
zapewniają pewnego i szybkiego połączenia z autostradą.

Sytuacja społeczno – gospodarcza 
Opolszczyzny

Dochodowość mieszkańców Opolszczyzny systema-
tycznie spada w porównaniu do mieszkańców województw 
sąsiednich, dolnośląskiego i śląskiego. W wyniku transfor-
macji ustrojowej i reform gospodarczych po roku 1990 wie-
le przedsiębiorstw przestało istnieć, a te które utrzymały 
się na rynku ograniczyły często skalę swojej działalności. 
Jednocześnie region cierpi na brak znaczących inwesty-
cji. W konsekwencji notuje jeden z najniższych wzrostów 
wskaźnika PKB, co przekłada się na niższy poziom płac 
w porównaniu z sąsiednimi województwami, co obrazuje 
wykres 8. Niskie zarobki powodują, że z lokalnych rynków 
pracy emigrują całe grupy zawodowe o określonych specjal-
nościach. Dotyczy to przede wszystkim wykwalifikowanych 
reprezentantów takich zawodów jak murarz, tynkarz, ma-
larz i innych zawodów robotniczych. Odpływem stałym lub 
czasowym jest objętych ponad 20% miejscowych zasobów 
pracowniczych. Również młodzież wchodząca na rynek pra-
cy wskazuje na chęć podjęcia pracy za granicą.5 Wieloletni 
drenaż kadr nie sprzyja inwestycjom w regionie. Zdarzają 
się sytuacje porzucania pracy przez pracowników, ponieważ 
otrzymali oni intratną ofertę pracy za granicą. Problem ze 
znalezieniem stabilnych, wysoko wykwalifikowanych kadr 
sprawia, że inwestorzy omijają Opolskie, a wielu miejsco-
wych przedsiębiorców obawia się rozszerzać działalność. 
Paradoksalnie masowa migracja zarobkowa podnosząc 
poziom życia w gospodarstwach domowych migrantów 
prowadzi do osłabienia ich przed siębiorczości. Relatywnie 
wysokie zarobki za granicą nie sprzyjają bowiem rozwojowi 
własnej działalności gospodarczej, natomiast zwiększając 
regionalny i lokalny popyt uruchamiają jego zewnętrzne 
zaspokojenie.

Wykres 8. Różnice w dochodach do dyspozycji brutto w sek-
torze gospodarstw w wybranych województwach w porównaniu 
do woj. opolskiego w 2008 r. (Opolskie = 100%)

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

5 Laxy – Kruppa J., Migracje zagraniczne z terenów wiejskich Śląska Opol-
skiego, http://ww.org.pl/strona.php?p=1891&c=4839, [6.12.2012].
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Zakończenie

Opolszczyzna stała się obszarem problemowym ze 
względu na rosnącą depopulację regionu. Malejący przy-
rost naturalny przy jednocześnie rosnącej skali emigracji 
powoduje niekorzystne zjawiska społeczne i gospodarcze. 
Nasilają się negatywne trendy. Maleje liczba osób w wieku 
produkcyjnym. Wysoko wykwalifikowani fachowcy emigru-
ją za lepiej płatną pracą zagranicę. Potencjalni inwestorzy 
mogą mieć problemy ze znalezieniem fachowej siły robo-
czej na miejscu. Może to powodować niechęć do inwesto-
wania w regionie opolskim. Zmienił się styl życia rodzin na 
Opolszczyźnie. Wielu jej mieszkańców zarabia pieniądze 
za granicą, a wydaje je w miejscu swojego zamieszkania. 
Praca za granicą i związana z tym rozłąka przyczynia się do 
rozluźniania więzi rodzinnych i społecznych. W przypadku 
dalszego utrwalania się takich tendencji przyszły rozwój go-
spodarczy regionu może być poważnie zagrożony. Niezbęd-
ne już dziś są decyzje mogące odwrócić ten niekorzystny 
trend. Podniesienie atrakcyjności regionu w oczach inwe-
storów przyczyni się do rozwoju gospodarczego. W konse-
kwencji ograniczy skalę emigracji. Wzrost dochodów lud-
ności pozwoli podnieść stopę życiową, a wynikające stąd 
poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego przełoży się na 
wzrost liczby urodzeń. W konsekwencji pojawi się szansa 
na odwrócenie trendu i wzrost liczby mieszkańców woje-
wództwa opolskiego.
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Rysunek 2. Przebudowa drogi na odcinku Prądy – Opole 
(Specjalna Strefa Ekonomiczna)

źródło: Google Maps.

Dlatego podstawowym celem jest budowa takiej drogi, 
co pozwoli na bezproblemowy transport z i do Opola, a tak-
że znajdującej się na obrzeżach miasta specjalnej strefy 
ekonomicznej, będącej podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Bezproblemowa komunikacja pod-
niesie atrakcyjność miasta, strefy i regionu. W rezultacie 
pojawi się szansa na przyciągniecie poważnych inwestorów. 
Nowe inwestycje, zwłaszcza w nowoczesne technologie, 
mogłyby powstrzymać emigracje młodych mieszkańców 
regionu i stać się impulsem do rozwoju gospodarczego 
Opolszczyzny.

Rysunek 3. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, pod-
strefa Opole

źródło: Invest Park.
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Y, tzw. modelu CRUSH. Markę dla pokolenia Y definiuje 5 
czynników: 

• Coolness - atrakcyjność, która powoduje, że obok 
marki nie przejdziemy obojętnie,  

• Realness -  autentyczność i oryginalność, osadzające 
markę w rzeczywistości i pozwalające jej trwać w czasie,

• Uniqueness – tożsamość marki, pozwalająca na od-
różnienie jej od konkurencji,

• Self-identification with the brand – komunikowanie 
przez markę wartości specyficznych dla danej grupy,

• Happiness – dostarczanie pozytywnych emocji.  

Autorzy pokazują, że marka cool to mieszanka atrakcyj-
ności, innowacyjności i umiejętności zaskakiwania. Te cechy 
sprawiają, że marka staje się tematem rozmów młodych, 
staje się popularna. Autorzy podpowiadają jak atrakcyjność 
można poprawiać. Wskazują na znaczenie coolmining - 
zbierania informacji z zachowań w mediach społecznościo-
wych i rozpoznawania na tej podstawie trendów, a także 
coolfarming - wykorzystania pokolenia Y do kreowania mód 
i współtworzenia produktów. 

W ramach rozważań nad realness autorzy dowodzą, 
że dla pokolenia Y autentyczność i oryginalność osadzające 
markę w rzeczywistości to nie historia, pochodzenie marki 
czy wieloletnie doświadczenia. To uczciwość (np. marka nie 
jest plagiatem) i szczerość (np. nie udaje czegoś czym nie 
jest, słucha i szanuje młodych, działa na rzecz społeczeń-
stwa). To są cechy, którymi nie można manipulować, gdzie 
natychmiast wyczuwa się fałszywą nutę. I dlatego autorzy 
postulują, iż o tych cechach nie należy mówić w komunika-
cji masowej, trzeba pozwolić członkom pokolenia Y odkryć 
je samemu.  

Pisząc o kolejnej cesze marki – uniqueness van den 
Bergh i Behrer odwołują się do koncepcji DNA marki. Po-
nieważ w dzisiejszej rzeczywistości funkcjonalne cechy pro-
duktu są z reguły łatwe do skopiowania, marka musi być 
wielowymiarowa, a komunikacja marki schodzi na bardziej 
emocjonalny i skojarzeniowy poziom. Z tego względu za-
chęcają do stosowania w komunikacji z pokoleniem Y mar-
kerów somatycznych, brand hero i memów.

Self-identification with the brand to z kolei okazja dla 
autorów do opisania pokolenia Y od strony ich tożsamości 
(osobista, społeczna) i sposobów jej wyrażania. Podkreśla-
ją znaczenie przejścia w marketingu od segmentacji psy-
chograficznej do „marketingu plemiennego”, gdzie najważ-
niejsza staje się grupa rówieśnicza i subkultura łącząca ludzi 
na bazie pasji, emocji a nie np. wieku, wykształcenia czy 
opinii na jakiś temat. 

Magda Michna

Jak kreować marki, które 
pokocha pokolenie Y

Gdy na jesieni 2012 roku zapowiadano polskie wydanie 
How cool brands stay hot. Branding for Y generation van 
den Bergha i Behrera (polski tytuł Jak kreować marki, które 
pokocha pokolenie Y), książka posiadała już tytuł „Marke-
ting book of the year 2011”. Na kilka dni przed polską pre-
mierą w listopadzie 2012 roku uzyskała kolejną ważną na-
grodę – „2012 Berry-AMA Book Prize” przyznawaną przez 
American Marketing Association. Od tego czasu książka 
doczekała się drugiego anglojęzycznego wydania, a jeden 
z autorów - Joeri van den Bergh, odbył niezliczoną ilość 
wykładów i warsztatów dla marketerów na całym świecie, 
w tym również w Polsce.

Jak wielu czytelników tej książki podchodziłam do 
niej z mieszanymi odczuciami - zaciekawieniem wywoła-
nym rozgłosem i nagrodami oraz podejrzeniem, że książka 
z tytułem zaczynającym się od „jak” może być kolejnym 
poradnikiem w amerykańskim stylu, gdzie samozwańczy 
guru przedstawia swoją niczym nie popartą receptę na 
problem. Tymczasem książka okazała się niezwykle wcią-
gającą, inspirującą publikacją i co zaskakujące, świetnie 
udokumentowaną wynikami 5-letnich badań rynkowych. 
Nie daje prostych recept, ale narzędzie pomagające w ro-
zumieniu pokolenia Y i budowaniu dla nich marek - tzw. 
model CRUSH. A wiedzę o tym pokoleniu przekazują ludzie, 
którzy na temacie „zjedli zęby”: Joeri van den Bergh – zało-
życiel InSites Consulting (firmy specjalizującej się w bada-
niach i konsultingu dla marek skierowanych do młodych) 
oraz Matthias Behrer – top manager telewizji MTV, jednej 
z najbardziej „młodzieżowych” i niestarzejących się marek.  

Pierwszy rozdział książki kładzie podwaliny do rozu-
mienia świata członka pokolenia Y, do tego aby z poziomu 
tych uproszczeń przejść do kompleksowej wizji, rozwijanej 
w kolejnych rozdziałach. Autorzy porównują przedstawi-
ciela pokolenia Y do wcześniejszych generacji: pokolenia 
X, wyżu powojennego, oraz tzw. cichej generacji, opisując 
relacje rodzice-dzieci, potrzebę stymulacji, przynależności 
i autoprezentacji. Jednocześnie obalają też pewne mity – 
jak np. taki, że konsumenci z pokolenia Y nie lubią marek 
globalnych i marketingu masowego.

Rozdziały od 3. do 7. prezentują poszczególne elemen-
ty modelu tworzenia marki dla przedstawicieli pokolenia 
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Gorąco polecam książkę Jak kreować marki, które po-
kocha pokolenie Y. Od czasu jej publikacji przez moje ręce 
przeszło już kilkanaście książek marketingowych, ale ta 
nadal jest moim osobistym numerem jeden. Dodatkową 
rekomendacją może być  fakt, iż tytuł od ponad 9 miesięcy 
utrzymuje się na liście bestsellerów prowadzonej przeze 
mnie księgarni dlamarketera.pl.

Polecam również stronę howcoolbrandsstayhot.com 
z rozlicznymi informacjami uzupełniającymi treści z książ-
ki. Na witrynie tej znajduje się również test, dzięki któremu 
marketerzy mogą określić czy ich marka jest atrakcyjna dla 
generacji Y.

Magda Michna 

Marketer z 15 letnim stażem - od badań rynku przez 
strategię do marketingu operacyjnego. Pracowała głównie 
dla operatorów telekomunikacyjnych, nowych technologii 
i przemysłu farmaceutycznego. Właścicielka księgarni in-
ternetowej wyspecjalizowanej w marketingu (dlamarkete-
ra.pl), gdzie wraz z grupą praktyków rynkowych publikuje 
recenzje książek ekonomicznych, marketingowych i doty-
czących rozwoju osobistego. Fanka edukacji ustawicznej - 
z wykształcenia psycholog społeczny, po drodze skończyła 
podyplomowo marketing, a ostatnio psychologię reklamy. 

Ostatni rozdział, traktujący o czynniku happiness od-
wołuje się do emocjonalności pokolenia Y, która przenosi 
się na ich oczekiwania jako konsumentów. Autorzy podkre-
ślają, że dla przedstawicieli pokolenia Y bardzo ważne jest 
jak najszersze spektrum emocji pozytywnych i oddziaływa-
nie na różne zmysły. Pokazują również, że drogą do szczę-
ścia jest przyjemność i satysfakcja, a tego szczęścia nie trze-
ba podać na tacy - można stworzyć okazję, a członkowie 
pokolenia Y sami po nie sięgną (gdy mogą się sprawdzić, 
czegoś nauczyć, pochwalić przed innymi).

Chociaż w tym co powyżej pobrzmiewają echa dorob-
ku Godina, Hilla, Lindstroma i innych „guru” marketingu, 
błędem byłoby sądzić, że książka nie proponuje niczego 
nowego. Dogłębnie i precyzyjnie definiuje przedstawiciela 
Y jako konsumenta. Autorzy przeprowadzają nas przez jego 
dom rodzinny, jego mózg, emocje, postawy wzbogacając 
opowieść o interesujące case’y, dużą ilość badań i bogatą 
bibliografię.

Książka jest moim zdaniem lekturą obowiązkową dla 
marketerów – nie tylko tych od brandingu, ale także pro-
duktowców i badaczy. Sądzę również, że może być przy-
datna dla generacji X do tego, aby lepiej rozumieć swoich 
współpracowników, podwładnych. Jest kopalnią wiedzy 
o tym, że członkowie Y są nie tylko jako konsumenci, ale 
przede wszystkim jako ludzie.   

R E K L A M A

dlamarketera.pl to księgarnia marketingowa specjalizująca się w marketingu i literaturze ekonomicznej. 

W naszej ofercie znajdziesz książki dotyczące m.in. strategii, zarządzania produktem, badań rynkowych, 

reklamy, PR, brandingu, e-marketingu oraz zarządzania, finansów, HR. 

Doradzamy co warto czytać. 

Pomagamy tworzyć prywatne i firmowe biblioteczki fachowe.

Oferta specjalna - tylko we wrześniu 2013

Kup książkę 
„Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y” 

z dodatkowym 5% rabatem

Wprowadź kod RSKPokolenieY podczas zakupów na stronie dlamarketera.pl
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do pytania, owszem, istnieje różnica w pracy nad testami. 
W pracach naukowych nie ma miejsca na tzw. „lanie wody”. 
Skupiam się maksymalnie nad warstwą językową i popra-
wiam błędy ewidentne. Jeśli mam wątpliwości natury re-
dakcyjnej zgłaszam je redaktorowi. Inaczej wygląda praca 
nad powieścią czy opowiadaniem. Trzeba być czujnym, 
gdyż może się zdarzyć, że jakieś błędy, specyficzna skład-
nia, zapis fonetyczny słowa itp. wynikają np. z charakteru 
postaci i są efektem użytym przez autora celowo. W tego 
typu przypadkach zawsze staram się skontaktować, bądź 
z autorem, bądź z redaktorem wydawnictwa. 

Czy istnieje zatem granica, której korektor przekro-
czyć nie powinien? 

Oczywiście, jest to granica dobrego smaku. Ale mówiąc 
już poważnie, dla mnie to granica szacunku dla cudzej twór-
czości. Na początku mocno ingerowałam w teksty wykłó-
cając się z autorami niemalże o każde słowo. W kwestiach 
poprawności językowej wiadomo jakie mam uprawnienia, 
lecz w kwestii stylu, szyku zdania, już niekoniecznie. Dziś 
już wiem, że każdy piszący ma swój styl, który trzeba usza-
nować. Czasem taki przestawiony szyk zdania oddaje jakiś 
głębszy sens. Może tekst napisał ktoś kto posiada np. kre-
sowe tradycje językowe?  Z reguły wtedy warto taki klimat 
zachować. Reasumując, mam dość mocno już ugruntowane 
w sobie granice pokory i szacunku dla autora. 

Czy zauważa Pani jakieś trendy, zmiany w podejściu 
do korekty?

Nie ma czegoś takiego jak trendy w korekcie. Bez 
względu na modę zawsze najważniejsza jest wiedza, po-
prawność językowa, norma zwyczajowa. Istnieją natomiast 
trendy np. w nadużywaniu wyrazów modnych,  zarówno 
w języku pisanym, jak i mówionym. Ostatnio zewsząd sły-
chać zapożyczone z angielskiego (exactly) „dokładnie”, 
na potwierdzenie wszystkiego co mówi współrozmów-
ca. W pracach pisemnych dominują zaś modne:  projekt,  
opcja, pakiet, kreować, posiadać, adekwatny i edycja. 

Skoro już o błędach mowa. Jakie są najczęstsze błędy 
w pracach naukowych?

Muszę tu pochwalić grono naukowców, gdyż niezwykle 
rzadko zdarzają się błędy ortograficzne. Raczej są to błędy, 
które nazywam niedbałością, np. podwójne spacje, zosta-
wianie na końcu wersu samotnych liter czyli tzw.  sierot 
lub pojedynczego wyrazu w nowym wersie czyli wdowy. 
Nagminne są również literówki, zalecam z rozwagą korzy-
stać z autokorekty, mnie kiedyś program poprawił słusznej 
wielkości „baner” na „bajer” oraz pałac w Niewodnikach na 
niewolników. Powszechnym błędem jest brak polskich zna-

Tajniki pracy korektora i redaktora

Wywiad z Iwoną Zalewską
- korektorką i redaktorką językową.

Zacznijmy od wyjaśnienia kim jest korektor, i za jaki 
zakres prac odpowiada?

Korekta jest ostatnim etapem opracowania tekstu, 
tuż po redakcji i składzie. Korygowanie tekstu (nie korek-
cja) polega na sprawdzeniu tekstu pod względem zgodno-
ści z zasadami polskiej pisowni, czyli ortografii, gramatyki 
oraz interpunkcji. Korektor poprawia zatem błędy powstałe 
podczas pisania tekstu przez autora, poprzez zmiany redak-
cyjne (skróty, cięcia itp.) oraz błędy powstałe podczas skła-
du publikacji (przenoszenia, spacje, literówki, interlinie). 
I należałoby w tym miejscu odróżnić dwie kwestie, korektę 
językową od tzw. redakcji tekstu. Jak już wspomniałam, ko-
rekta polega na poprawie tekstu jedynie pod względem ję-
zykowym. Redakcja natomiast obejmuje nie tylko poprawę 
błędów językowych, lecz także zadbanie o to, by tekst był 
spójny pod względem logicznym, stylistycznym oraz, jeśli to 
możliwe, merytorycznym. Jednym słowem redaktor – reda-
guje, korektor – koryguje.

Co jest niezbędne w pracy korektora językowego?
Jeśli chodzi o przygotowanie merytoryczne, idealne 

byłoby wykształcenie filologiczne. Jednak znam osobiście 
korektorkę z dyplomem uczelni technicznej, jak również, 
nad czym ubolewam, polonistów, którzy mówią „wziąść”, 
„włanczać” oraz „fakt autentyczny”.  Nie ma więc reguły.
Najważniejsza na pewno jest znajomość zasad poprawności 
językowej oraz tzw. wyczucie językowe. Nie bez znaczenia 
jest również swojego rodzaju erudycja, wszechstronność 
zainteresowań, oczytanie. Czasem rozpiętość tematów 
prac jest przedziwna, począwszy od bajek dla dzieci, przez 
opowiadania z gatunku SF, do prac magisterskich z prawa 
podatkowego.

Czy jest różnica w korekcie np. artykułu naukowego 
a beletrystyką? 

Zasady poprawności językowej obowiązują zawsze, 
bez względu na rodzaj pracy. Jeśli jednak mówimy o mojej 
pracy, to przy beletrystyce muszę mieć się na baczności. 
Czasami po prostu się zaczytam, dam się porwać treści, 
a po chwili muszę wracać stronę czy dwie, by przyjrzeć się 
tekstowi ponownie, tym razem uważniej. Wracając jednak 
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Kolejnym przykładem są sławne już w naukowych pi-
smach tasiemce, czyli zbyt długie zdania. A tuż po nich zbyt 
skomplikowana forma tych zdań. Po pierwsze krótkie zda-
nia lepiej się czyta i łatwiej zapamiętuje treść. Po drugie 
poziom komplikacji zdania nie świadczy bynajmniej o in-
teligencji autora, tylko o jego indolencji komunikacyjnej. 
Dlatego doradzam autorom, aby zdać się na własną intu-
icję. Nie udziwniać i nie „unaukowiać” swojego wywodu 
na siłę. Treść obroni się sama, nie trzeba jej nadawać zbyt 
skomplikowanej formy.

Dziękujemy za rozmowę.

ków w wyrazach że (ze) i więc (wiec). Jest jeszcze pewien 
zwyczaj, nie jest to błąd, maniera raczej. A mianowicie sto-
sowanie w pracach naukowych podkreśleń, wytłuszczeń, 
pisanie DUŻYMI literami. 

Artykuł, praca naukowa to jednak nie poradnik, czy 
podręcznik szkolny, gdzie ważne problemy wyróżnia się gra-
ficznie, żeby lepiej się czytało i uczyło. Czytelnicy prac na 
pewno zorientują się, które informacje w tekście są szcze-
gólnie ważne. Stosowanie podkreśleń, wytłuszczeń itd. 
sprawia wrażenie, że autor nie docenia swoich czytelników. 
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