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problem ekorozwoju, który winien być włączony w każdy aspekt 
funkcjonowania gminy. Ekorozwój gminy może być rozważany 
przez pryzmat gminy jako urzędu oraz przez pryzmat gminy jako 
wspólnoty mieszkańców. Ekorozwój w niniejszym opracowaniu 
jest rozpatrywany przez pryzmat gminy jako urzędu. Gmina, aby 
mogła być ekorozwojowa musi wygenerować pewną koncepcję 
współgrania na linii: człowiek (instytucja), a środowisko natu-
ralne – służy temu Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin. 

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji Ekorozwo-
jowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin wraz z prezentacją wyni-
ków badań ankietowych. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy 
sformułowane w sposób następujący: Hipoteza 1: Gmina w swoim 
rozwoju kieruje się orientacją ekorozwojową. Hipoteza 2: Trójkąt 
Relacji Rozwoju Gmin w formie uwzględniającej Innowacyjność, 
Konkurencyjność i Przedsiębiorczość przyjmuje postać ekorozwo-
jową jako Innowacyjność ekorozwojowa, Konkurencyjność eko-
rozwojowa, Przedsiębiorczość ekorozwojowa, co w konsekwencji 
przyczynia się do Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. 

Wstęp

Można postawić tezę, że człowiek wywodzi się ze środowiska 
naturalnego i z nim ma tworzyć wspólne dobro. Nicią łączącą 
człowieka i środowisko naturalne jest między innymi ekorozwój. 
Człowiek i środowisko naturalne stanowi bardzo ważny kompo-
nent otoczenia każdej organizacji, w tym również jednostki sa-
morządu terytorialnego tj. gminy. Środowisko to musi być bra-
ne pod uwagę w każdym aspekcie zarządzania gminą, zarówno 
w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym. Dzięki środowi-
sku naturalnemu ludzie mogą żyć, czyli środowisko to stanowi 
niepodważalny fundament koegzystencji człowieka na ziemi. 
Człowiek oddziałuje na środowisko, a środowisko oddziałuje na 
człowieka, czyli zachodzi relacja bilateralna. Problem środowiska 
naturalnego ma charakter interdyscyplinarny, gdyż dotyczy róż-
nych dziedzin nauki i praktyki gospodarczej. Reakcją na zacho-
dzące zmiany w otoczeniu każdej organizacji, w tym gmin, jest 
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Człowiek i środowisko naturalne stanowią dwa niepodwa-
żalne ogniwa funkcjonowania ekosystemów na Ziemi. Można 
stwierdzić, że człowiek bez środowiska naturalnego nie może 
istnieć, zatem człowiek jest jednostką zależną od środowiska na-
turalnego. Człowiek poprzez swoją działalność kształtuje obecne 
i przyszłe oblicze środowiska, w którym żyje. Reakcją człowieka na 
zmiany zachodzące w środowisku naturalnym jest ekorozwój czyli 
godzenie rozwoju ze środowiskiem naturalnym. Przejaw realizacji 
ekorozwoju gminy można przedstawić w postaci autorskiej kon-
cepcji Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. Koncep-
cja ta została poddana weryfikacji empirycznej w formie badań 
ankietowych. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy: Hipoteza 
1: Gmina w swoim rozwoju kieruje się orientacją ekorozwojową. 
Hipoteza 2: Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin w formie uwzględniają-
cej Innowacyjność, Konkurencyjność i Przedsiębiorczość, przyjmuje 
postać ekorozwojową jako Innowacyjność ekorozwojowa, Konku-
rencyjność ekorozwojowa, Przedsiębiorczość ekorozwojowa, co 
w konsekwencji przyczynia się do Ekorozwojowego Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin. 
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Kształtowanie relacji między Innowacyjnością
 – Konkurencyjnością – Przedsiębiorczością 

czyli model Gmin IKP 

Gmina, aby mogła dynamicznie rozwijać się i uczestniczyć w roz-
woju społeczno-gospodarczym kraju musi być innowacyjna, konku-
rencyjna i przedsiębiorcza. Te trzy czynniki rozwoju nie tylko są dome-
ną przedsiębiorstw, ale także jednostek samorządu terytorialnego,  
w tym przypadku gmin2. Innowacyjność, konkurencyjność i przed-
siębiorczość są traktowane jako proces nieustannie zachodzący 
w danej organizacji, w tym przypadku w gminach, gdzie: innowa-
cyjność to proces generowania innowacji w gminie, konkurencyj-
ność to proces generowania różnych czynników, dzięki którym dana 
gmina osiągnie bieżącą i/lub potencjalną przewagę konkurencyjną 
na rynku, przedsiębiorczość to proces implementowania innowacji  
w życie danej gminy. 

Relacje zachodzące między innowacyjnością, konkurencyjno-
ścią i przedsiębiorczością  zostały nazwane autorską koncepcją Trój-
kąta Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IKP. Koncepcja ta powsta-
ła na gruncie przedsiębiorstw i przeniesiona została na grunt gmin  
w ramach gminy jako analogu przedsiębiorstwa. 

Na rysunku 1 została przedstawiona Koncepcja Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin – model Gmin IKP. 

Rysunek 1. Koncepcja Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IKP

Źródło: Leśniewski 2010. 

Głównym punktem koncepcji przedstawionej na rysunku 1 jest 
innowacyjność, której aktywność w gminie umożliwia stworzenie no-
wych rozwiązań. Od innowacyjności rozpoczyna się konkurencyjność 
i przedsiębiorczość gminy. Samo rozpatrywanie konkurencyjności 
czy przedsiębiorczości bez innowacyjności nie byłoby możliwe. Inno-
wacyjność można potraktować jako klucz, PIN do konkurencyjności 
i przedsiębiorczości. Innowacyjność jest silnie powiązana z kreatyw-
nością, która uruchamia proces tworzenia nowych rozwiązań, innego 
spojrzenia na rozwój organizacji. Poniżej zostały syntetycznie scharak-
teryzowane komponenty Koncepcji Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. 

Innowacyjność 

Innowacyjność jest procesem tworzenia nowych, udoskona-
lonych rozwiązań, koncepcji w postaci innowacji. Innowacyjność 
i innowacje dotyczą każdej organizacji poddanej wpływom gospo-
darki rynkowej. Gospodarka ta wykazuje dużą tendencję zmian 
społeczno-gospodarczych (Nowakowska 2011). Jest to wynikiem 
postępującej dynamicznej zmiany naukowo-technologicznej, w któ-
rej kołem zamachowym rozwoju stała się zdolność do permanent-
nego uczenia się i zwiększania własnych kwalifikacji, zdobywania 

2 Gmina tutaj jest rozumiana jako urząd gminy.  

Ekorozwój w jednostce samorządu terytorialnego 

Ekorozwój jako koncepcja całościowa czyli dotycząca wszyst-
kich organizacji uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym 
kraju stanowi wyznacznik, nie tylko operacyjnego i strategicz-
nego rozwoju, ale także podstawy kształtowania świadomości  
w kierunku koegzystencji człowieka i środowiska naturalnego. 
Problem ekorozwoju wpisuje się w obszar funkcjonowania sa-
morządu terytorialnego, który związany jest z poszanowaniem 
walorów środowiska przyrodniczego i starannym kształtowaniem 
ładu społeczno-ekonomicznego oraz ładu przestrzennego. Eko-
rozwój dotyczy nie tylko znalezienia optymalnych relacji między 
człowiekiem a przyrodą, ale również dąży do poprawy jakości 
środowiska naturalnego. Model ten umożliwia przetrwanie i roz-
wój obecnym oraz przyszłym pokoleniom przez zapobieganie, mi-
nimalizację lub całkowitą eliminację zmian i szkód wywołanych 
działalnością człowieka. To proces wzrostu i zmian, który zaspo-
kaja potrzeby obecnych pokoleń, jednocześnie nie ograniczając 
przyszłym generacjom możliwości zaspokojenia ich własnych 
(Blowers 1993; Pęski 1999). Ekorozwój to zintegrowany model,  
w którym człowiek, gospodarka, przestrzeń terytorialna oraz kultu-
ra obszaru terytorialnego oparta jest na założeniach uwarunkowań 
przyrodniczych, których celem jest dążenie do zachowania równo-
wagi między człowiekiem, a środowiskiem przyrodniczym. 

Ekorozwój można zdefiniować jako stan świadomości człowie-
ka, który dostrzega integralną zależność między społeczeństwem – 
gospodarką – środowiskiem naturalnym. Świadomość ta określana 
jest mianem świadomości ekorozwojowej (Leśniewski 2013). Jed-
nym z czynników wdrażania ekorozwoju jest świadomość ekoroz-
wojowa, która stanowi grupę czynników miękkich. Zanim zacznie się 
proces implementowania ekorozwoju w gminie (lub innej organiza-
cji) należy sobie uświadomić czym ekorozwój jest i co on daje czło-
wiekowi i organizacji. Świadomość ekorozwojową można podzielić 
na świadomość ekorozwojową poszczególnych pracowników (ludzi) 
i świadomość ekorozwojową organizacji jako całości. Świadomości 
te mają wzajemnie się przenikać i uzupełniać (synergia świadomo-
ści, świadomość synergiczna1). Należy pamiętać, że synergia dotyczy 
każdego obszaru organizacji w tym także świadomości.  

Ekorozwój należy potraktować nie tylko jako koncepcję (pomysł) 
ale także jako filozofię życia ludzi w zgodzie ze środowiskiem przy-
rodniczym, które warunkuje ich życie na ziemi. Filozofię tą można 
nazwać filozofią ekorozwoju, gdzie ekorozwój jest naturalnym bytem 
wkomponowanym w behawioralność i humanistyczność człowieka. 
Zasadniczą kwestią ekorozwoju i przestrzennego zagospodarowania 
jest ciągła poprawa jakości życia lokalnych społeczności za pomocą 
czynników społecznych, gospodarczych i ekologicznych (Nowińska 
2000). Istotnym czynnikiem ekorozwoju jest także kultura osobista lu-
dzi, jak i kultura organizacyjna (ekorozwojowa kultura organizacyjna). 

Poza świadomością i kulturą (świadomość ekorozwojowa, eko-
rozwojowa kultura organizacyjna) umożliwiającą implementowanie 
ekorozwoju do organizacji są także innowacyjność, konkurencyjność 
i przedsiębiorczość. Między innowacyjnością, konkurencyjnością 
i przedsiębiorczością należy wytworzyć relacje umożliwiające osta-
teczne wdrożenie ekorozwoju do danej organizacji. 

1 Oba te pojęcia stosuje się zamiennie, synonimicznie.  
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ganizacji (np. przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo czy przedsiębior-
stwo-gmina, gmina-przedsiębiorstwo itp.). Każdy uczestnik rynku, 
aby mógł sprostać wymaganiom narzuconym przez poszczególnych 
konkurentów musi posiadać, charakteryzować się konkurencyj-
nością. Zagadnienie to ściśle wiąże się z przedsiębiorstwem, ale 
również dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (Wojarska 
2014). W odniesieniu do tych jednostek mówi się o konkurencyj-
ności regionalnej (konkurencyjności regionu). Konkurencyjność jest 
jednym z najważniejszych zagadnień wiążących się z rozwojem re-
gionalnym i lokalnym (gmina, powiat, region). Ze względu na dużą 
i zróżnicowaną liczbę czynników branych pod uwagę w procesie 
konkrecyjności, pojęcie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane. 
Konkurencyjność to wynik rozwoju jednostki. Konkurencyjność to 
zdolność regionu do konkurowania na rynkach, których region ten 
jest członkiem, przy jednoczesnej poprawie standardów życia spo-
łeczeństwa (Alarcon 2004). Konkurencyjność, to także umiejętność 
adaptowania pozytywnych trendów pojawiających się w otoczeniu, 
kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (rozwój przedsię-
biorczości, kreowanie wzrostu regionalnego) (Filipiak i inni 2005). 
Jest to zdolność do przyciągania kapitału i środków pomocowych 
oraz do zatrzymania w regionie posiadanych czynników produkcji. 
Konkurencyjność regionu wiąże się z konkurencyjnością układów 
przestrzennych, za które uznano najefektywniejsze wykorzysta-
nie istniejących zasobów i innowacji w planowaniu oraz realizacji 
kierunków rozwoju ujętych w strategiach i planach zagospodaro-
wania przestrzennego danej jednostki terytorialnej, zmierzających 
do przyciągnięcia nowego kapitału (Wysocka 2001). Konkurencyj-
ność regionów to potencjał wzrostu zdeterminowany przez różne 
czynniki, przede wszystkim takie jak: wyposażenie w infrastrukturę 
(np. techniczną, społeczną i ochrony środowiska), jakość kapitału 
społecznego oraz potencjał innowacyjności, który obejmuje zasoby 
przeznaczone na sektor badawczo-rozwojowy (B + R) i efektywność 
ich wykorzystania. Konkurencyjność regionów można określić jako 
wypadkowa oddziaływania różnych czynników, których działanie 
ma charakter synergiczny i kompleksowy oraz wywołuje skutki we 
wszystkich sferach funkcjonowania obszaru.

Przedsiębiorczość 

Przedsiębiorczość jest procesem implementowania innowacji do 
organizacji. Przedsiębiorczość, tak jak innowacyjność czy konkuren-
cyjność stanowi o rozwoju organizacji uczestniczącej w gospodarce 
rynkowej. W literaturze przedmiotu istnieje wiele interpretacji przed-
siębiorczości jednostki samorządowej, tj. dotyczące zarówno kategorii 
gospodarczych (inicjowanie i rozwijanie działalności gospodarczej), 
jak i społecznych (pewne zaangażowanie w życie upodmiotowionych 
jednostek przestrzennych), czyli w odniesieniu do wszystkich jej ak-
torów funkcjonujących w trzech sektorach: prywatnym, publicznym 
i społecznym (Klasik 2005). Przedsiębiorczość można rozumieć jako 
wolę i umiejętności odkrywania, zauważania szans do osiągnięcia 
korzystnych rezultatów oraz podejmowania działań zapewniających 
wykorzystanie tych szans. Przedsiębiorczość to nie tylko atrybut pod-
miotów gospodarczych, ale także jednostek terytorialnych wszystkich 
szczebli podziału taksonomicznego kraju. Główną cechą przedsiębior-
czości jest otwartość na szanse pojawiające się w zmiennym otocze-
niu. Na obraz przedsiębiorczości terytorialnej składają się postawy 

nowych umiejętności oraz ich przekształcania w innowacje. Jed-
nym z filarów gospodarki opartej na wiedzy jest innowacyjność. 
Stąd też wzrost zainteresowania wiedzą, konkurencyjnością, in-
nowacyjnością, jak i przedsiębiorczością, postrzeganymi jako de-
terminanty rozwoju. Z. Sadowski zauważa, że potrzeba kreowania 
nowych idei i pomysłów innowacyjnych wymaga lepszego przygo-
towania intelektualnego i odpowiednio wysokich zasobów wiedzy  
i zdolności do jej tworzenia (Sadowski 2005). Podobnie jak w przypad-
ku wielu procesów ewolucyjnych, obserwuje się tutaj kumulacyjny 
proces przemian, który w konsekwencji spowodował nadanie wiedzy 
i innowacji rangi samodzielnego i elementarnego czynnika wytwór-
czego. Współczesna gospodarka postrzegana jest jako gospodarka 
oparta na wiedzy, w której „miękkie” (Leśniewski 2015a) czynniki 
pełnią rolę głównej stymulanty rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Innowacyjność zalicza się do tzw. czynników miękkich, którym przy-
pisuje się coraz większe znaczenie w procesach rozwoju regionalnego 
i lokalnego (Gorynia i Łaźniewska 2012). Innowacyjność jest nośni-
kiem konkurencyjności czy przedsiębiorczości. Czynnikiem wspierania 
innowacyjności jest wiedza. Można zastosować metaforę, że innowa-
cyjność bez wiedzy jest martwa.    

Konkurencyjność regionalną i lokalną determinują procesy two-
rzenia wiedzy i jej wymiany w regionie. Wiedza generowana jest przez 
różne organizacje zlokalizowane w danym regionie np. przedsiębior-
stwa, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urząd marszałkowski, urząd 
wojewódzki czy wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze itd. 
Kluczowe znaczenie mają tutaj czynniki socjoekonomiczne, do których 
zalicza się: jakość i kwalifikacje siły roboczej (kapitał ludzki), stosunki 
społeczne i instytucjonalne (kapitał społeczny i instytucjonalny), ja-
kość i wybór instytucji kultury (kapitał kulturowy), rozwój tzw. klasy 
kreatywnej kreującej nową wiedzę (kreatorzy wiedzy), a także jakość 
infrastruktury publicznej. Uzupełnieniem tych aspektów powinien być 
kapitał produkcyjny, kreujący efektywną bazę przemysłową. W do-
bie gospodarki opartej na wiedzy szczególną wartość przypisuje się 
czynnikom jakościowym. Nieistotna jest sama dostępność do infra-
struktury publicznej czy instytucji kultury. Warunkiem jest tutaj wy-
soka atrakcyjność dla dobrze wykwalifikowanej i wymagającej klasy 
kreatywnej. Innowacyjność regionu zależy także w dużym stopniu od 
pozostałych czynników socjoekonomicznych, które determinują spe-
cyfikę i kształt lokalnego środowiska innowacyjnego, wpływającego 
na regionalne przewagi konkurencyjne. Pomimo rozwoju procesów 
globalizacji, internacjonalizacji działalności gospodarczej i rewolucji 
w systemach telekomunikacyjnych, środowisko innowacyjne odgrywa 
coraz ważniejszą rolę w stymulowaniu poziomu konkurencyjności re-
gionu. Innowacje mogą być generowane przez jedną lub kilka organi-
zacji w regionie, np. przedsiębiorstwa czy wyższe uczelnie. Między or-
ganizacjami generującymi innowacje musi zaistnieć relacja wymiany 
tej innowacji, tzw. transfer innowacji. Innowacje te mają przyczyniać 
się do osiągnięcia przez region regionalnej przewagi konkurencyjnej 
(Kisiel, Babuchowska 2008).

Konkurencyjność 

Konkurencyjność jest procesem generowania i kształtowania 
relacji między różnymi czynnikami przyczyniającymi się do obecnej 
i/lub potencjalnej przewagi konkurencyjnej. Problem konkurencyj-
ności ma charakter porównywalny, odnoszący się do różnych or-
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W badaniu wykorzystano metodę ankietową, metodę statystyki 
oraz metodę interpretacji wyników badań. Wszystkie dane zawarte 
w tabelach 1, 2, 3 pochodzą ze statystyki badań. Opisy związane 
z tabelami 1, 2, 3 oraz rysunkiem 2 wynikają z zastosowania metody 
interpretacji do statystyki badań. Wyniki badań mają charakter ilo-
ściowo-jakościowo-interpretacyjny. Badania zostały podzielone na 
dwa segmenty, tj. gminy i przedsiębiorstwa. Niniejsze opracowanie 
prezentuje wyniki badań z segmentu: gminy (urzędy gmin).

Prezentacja wyników badań 

Gminy, tak jak przedsiębiorstwa, muszą w swoim rozwoju obrać 
określony kierunek orientacji. W przypadku gmin, badaniu poddana 
została orientacja ekorozwojowa. Orientacja ta ma zbliżyć gminy do 
życia, funkcjonowania w zgodzie i poszanowaniu ze środowiskiem 
naturalnym (środowiskiem przyrodniczym). Orientacja ekorozwojo-
wa oznacza, że pracownicy urzędów gmin mają być świadomi tego, 
że rozwój społeczno-gospodarczy gminy ma być realizowany w zgo-
dzie ze środowiskiem naturalnym (świadomość ekorozwojowa5). 

W tabeli 1 przedstawiono funkcjonowanie gmin w kierunku 
orientacji ekorozwojowej.

Tabela 1. Funkcjonowanie gmin w kierunku orientacji ekorozwojowej

Orientacja ekorozwojowa gminy % wskazań

Tak 98

Nie 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leśniewski 2016b. 

Większość badanych gmin (98%) stwierdziła, że funkcjonuje 
w kierunku orientacji ekorozwojowej, natomiast pozostałe 2% ba-
danych gmin nie jest zorientowana ekorozwojowo. Analiza wyników 
zawartych w tabeli 1 może doprowadzić do dwojakiego wniosku, że 
orientacja ekorozwojowa ma dualny charakter czyli deklaratywny 
oraz faktyczny6. Orientacja ekorozwojowa musi najpierw zaistnieć 
w świadomości pracowników (charakter deklaratywny), aby mogła 
być realizowana w praktyce gminy (charakter faktyczny). Świado-
mość pracowników powiązana z ekorozwojem daje w ostateczności 
świadomość ekorozwojową. Można stwierdzić, że świadomość eko-
rozwojowa w badanych gminach ewoluuje z charakteru deklaratyw-
nego w charakter faktyczny. 

Dostrzeganie zależności między innowacyjnością, przedsiębior-
czością i konkurencyjnością stanowi integralne spojrzenie na rozwój 
gminy. Biorąc pod uwagę orientację ekorozwojową gminy, należy 
stworzyć taki system rozwoju, który by współgrał jednocześnie z eko-
rozwojem i z innowacyjnością, przedsiębiorczością i konkurencyjno-
ścią, co dawałoby jednocześnie: innowacyjność ekorozwojową, przed-
siębiorczość ekorozwojową oraz konkurencyjność ekorozwojową7. 
5 Pojęcie i definicja świadomości ekorozwojowej została opublikowana przez: 
(Leśniewski 2013). 
6 Przy tym pytaniu respondenci mieli tylko możliwość wyboru między „Tak” 
a „Nie”. Zdecydowana większość respondentów zaznaczyła odpowiedź 
„Tak”. Charakter deklaratywny i faktyczny orientacji ekorozwojowej został 
wyodrębniony przez autora niniejszego opracowania przy wykorzystaniu 
informacji zawartej w tabeli 1 oraz metody interpretacji.  
7 Problem konkurencyjności ekorozwojowej w kontekście podmiotów go-
spodarczych (przedsiębiorstw) Autor niniejszego opracowania opublikował 

i zachowania (behawioralność) władz publicznych, podmiotów go-
spodarczych i miejscowej społeczności, wzajemnie powiązane oraz 
oddziałujące na siebie, a zmierzające m.in. do poszukiwania nowych 
zastosowań posiadanych zasobów, wyznaczania celów działalności 
z uwzględnieniem nie tylko dostępnych zasobów, ale także możliwości 
ich wzrostu, identyfikowania i kreowania nowych potrzeb, przewidy-
wania przyszłych kierunków rozwoju potrzeb i technik wytwarzania 
oraz dostosowywania do nich potencjału gospodarczego (Janik 2004). 
Jedną z kwestii poruszanych w odniesieniu do samorządu gminnego 
jest stymulowanie przedsiębiorczości lokalnej w tworzeniu środowi-
ska przedsiębiorczości. By kształtowanie przedsiębiorczości na zarzą-
dzanym przez sie bie terenie było skuteczne, samorząd powinien sam 
wykazywać przedsiębiorczość i podejmować wyzwania wynikające 
z wytwarzania się nowego modelu działania w zmiennym otoczeniu. 
Władze publiczne winny być pozytywnym przykładem stymulowania 
przedsiębiorczości nie tylko w ramach urzędów, wśród pracowników, 
ale także wśród mieszkańców jednostki terytorialnej. Jednym z prze-
jawów przedsiębiorczości sektora publicznego jest między innymi 
współdziałanie samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym, 
przejawiający się w postaci lokalizacji (lokowania) przedsiębiorstw 
w danej jednostce samorządowej.

Koncepcja Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IKP zo-
stała zaadoptowana z gruntu przedsiębiorstw, na grunt gmin (urzędów 
gmin). Umiejętność dostrzegania przez pracowników, w tym kadry 
zarządzającej3, zależności między przedsiębiorstwem, a gminą może 
przyczyniać się do kształtowania rozwoju gminy wzbogaconego dorob-
kiem doświadczeń z przedsiębiorstw4. Różne modele wypracowane 
pierwotnie dla potrzeb gmin czy przedsiębiorstw mogą być wykorzy-
stywane w różnych organizacjach pod warunkiem, że dany model jest 
dostosowany do warunków danej organizacji (dostosowanie modelu).

Model Gmin IeKePe czyli Innowacyjność 
ekorozwojowa – Konkurencyjność ekorozwojowa 
– Przedsiębiorczość ekorozwojowa –– prezentacja 

wyników badań ankietowych 

Charakterystyka badań

Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku w pięćdziesięciu 
gminach województwa świętokrzyskiego. Badania zrealizowane zo-
stały przy pomocy kwestionariusza ankiety. Badaniu poddane były 
osoby pracujące na pełnych etatach w gminach (urzędach gmin) na 
różnych stanowiskach, takich jak: wójt, burmistrz (lub ich zastęp-
cy), inspektor, podinspektor czy sekretarz gminy. Badania zostały 
przeprowadzone w ramach badań statutowych o numerze 614567 
w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Tytuł badań: Ekorozwojowy trójkąt relacji rozwoju regionu 
determinantą lokalizacji przedsiębiorstw. Kierownik badań: Michał 
Adam Leśniewski.

3 Kadra zarządzająca gminy to pracownicy, którzy zarządzają zespołem pra-
cowników i uczestniczą w procesie podejmowania decyzji. Przykładem ka-
dry zarządzającej gminy są: wójt, burmistrz, prezydent (ich zastępcy), sekre-
tarz gminy czy kierownicy wydziałów (ich zastępcy) itp. 
4 Na koncepcję gmina jako analog przedsiębiorstwa można spojrzeć z dru-
giej strony i stworzyć koncepcję przeciwną czyli przedsiębiorstwo jako ana-
log gminy. Niech obie te organizacje uczą się wzajemnie od siebie, a kon-
cepcje wzajemnie uzupełniają.  
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z tego wywnioskować, że ekorozwój gminy to ekologiczne przed-
siębiorstwo10, ekorozwojowe przedsiębiorstwo11. Ekorozwój gminy 
widziany jest poprzez zlokalizowanie na jej terenie przedsiębiorstw 
współgrających ze środowiskiem naturalnym. Badanym gminom 
zależy na przedsiębiorstwach ekologicznych i przedsiębiorstwach 
ekorozwojowych. W przypadku konkurencyjności ekorozwojowej 
gminy opowiedziały się za Wprowadzeniem nowych firm zajmują-
cych się ekologicznymi branżami (52% wskazań). Można stwierdzić, 
że gminy swoją konkurencyjność ekorozwojową postrzegają przez 
pryzmat przedsiębiorstw będących w branżach ekologicznych. Gmi-
ny, jak i przedsiębiorstwa, muszą wzajemnie dbać o to, aby rozwijać 
się w otoczeniu ekorozwojowym. Rozwój jednej jednostki pociąga 
za sobą rozwój drugiej jednostki (efekt synergiczny). 

Tabela 3. Składowe i formy przejawu Ekorozwojowego Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin

Składowe 
Ekorozwojowego 
Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin

Formy przejawu % 

Innowacyjność 
ekorozwojowa

Usuwanie azbestu 10

Prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej 24

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
oddalonej od hałasu z czystym powietrzem 20

Wdrażanie nowych lub ulepszonych 
rozwiązań 30

Brak danych 16

Przedsiębiorczość 
ekorozwojowa

Działanie przedsiębiorstwa w sposób 
ekologiczny 36

Biznes społecznie odpowiedzialny 18

Możliwość nabycia terenów i budynków 
w celu rozwoju przedsiębiorczości
buildings for the development of 

resourcefulness

24

Promowanie zdrowia oraz turystyki gminnej 14

Brak przedsiębiorczości 8

Konkurencyjność 
ekorozwojowa

Wprowadzenie nowych firm zajmujących się 
ekologicznymi branżami 52

Produkty dostępne tylko na terenie gminy 16

Tereny uzdrowiskowe 14

Brak konkurencyjności 18

Legenda: Wyboldowanie (pogrubienie) oznacza najważniejszy czynnik 
w przeprowadzonym badaniu, posiadający największą wartość procentową (%).    

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leśniewski 2016b.

Na podstawie koncepcji Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin oraz prze-
prowadzonych badań został opracowany Ekorozwojowy Trójkąt Relacji 
Rozwoju Gmin – model Gmin IeKePe, który został przedstawiony na ry-
sunku 2. 

10 Ekologiczne przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo ekologiczne) – podmiot 
gospodarczy nie szkodzący środowisku naturalnemu. W podmiocie tym śro-
dowisko naturalne jest dostrzegane, ale nie stanowi wartości nadrzędnej. 
Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa ekologicznego jest świado-
mość ekologiczna pracowników. 
11 Ekorozwojowe przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo ekorozwojowe) – pod-
miot gospodarczy, którego rozwój oparty jest na umiejętnym powiązaniu 
w zwartą całość trzech podstawowych komponentów czyli społeczeństwa, 
przedsiębiorstwa, gospodarki przedsiębiorstwa i środowiska naturalnego 
przedsiębiorstwa, gdzie środowisko naturalne jest wartością nadrzędną, 
a zaletą jest, gdy pracowniicy wykazują się świadomością ekorozwojową.  

W tabeli 2 przedstawiono problem dostrzegania zależności 
między innowacyjnością, przedsiębiorczością i konkurencyjnością, 
a ekorozwojem w postaci innowacyjności ekorozwojowej, przedsię-
biorczości ekorozwojowej i konkurencyjności ekorozwojowej.

Tabela 2. Dostrzeganie zależności między innowacyjnością, przedsiębior-
czością i konkurencyjnością, a ekorozwojem w postaci innowacyjności ekoroz-
wojowej, przedsiębiorczości ekorozwjowej i konkurencyjności ekorozwojowej

Istnienie Innowacyjności 
ekorozwojowej, 

Przedsiebiorczości ekorozwojowej 
i Konkurencyjności ekorozwojowej  

% wskazań

Tak 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leśniewski 2016b.

Wszystkie badane gminy jednoznacznie (100% wskazań) stwier-
dziły, że dostrzegają zależność między innowacyjnością, przedsię-
biorczością i konkurencyjnością a ekorozwojem, co daje odpowied-
nio: innowacyjność ekorozwojową, przedsiębiorczość ekorozwojową 
i konkurencyjność ekorozwojową. Podstawą stworzenia koncepcji 
Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin8 jest dostrzeganie 
zależności między innowacyjnością ekorozwojową, przedsiębiorczo-
ścią ekorozwojową i konkurencyjnością ekorozwojową. 

Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin poza swoimi skła-
dowymi elementami (czynnikami) musi posiadać formy przejawu, 
czyli praktyczne życie w gminie, innowacyjności ekorozwojowej, 
przedsiębiorczości ekorozwojowej oraz konkurencyjności ekorozwo-
jowej. W tabeli 3 przedstawiono składowe i formy przejawu Ekoroz-
wojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin.  

Badane gminy do każdej składowej Ekorozwojowego Trójkąta 
Relacji Rozwoju Gmin przyporządkowały formę przejawu innowacyj-
ności ekorozwojowej, przedsiębiorczości ekorozwojowej oraz konku-
rencyjności ekorozwojowej. Świadomość istnienia Ekorozwojowego 
Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin poprzez dostrzeganie zależności oraz 
przedstawienie form przejawu, stanowi o ważności tej koncepcji 
w rozwoju gmin. Każdy procent wskazań należy starannie przeana-
lizować, aby w przyszłości można było powiedzieć, że gminy regionu 
świętokrzyskiego to gminy ekorozwojowe. Liczne formy przejawu 
innowacyjności ekorozwojowej, przedsiębiorczości ekorozwojowej 
i konkurencyjności ekorozwojowej świadczą o ważności istnienia 
w gminie Ekorozwojowego Trójkąta9. W przypadku innowacyjności 
ekorozwojowej największą liczbę wskazań (30%) otrzymało Wdra-
żanie nowych lub ulepszonych rozwiązań. Gminy wykazują potrze-
bę koncepcyjnego rozwiązywania problemów w postaci „czegoś 
nowego” lub zmodernizowania rozwiązania już istniejącego. Na 
obecnym etapie nie mają konkretnego rozwiązania. W przypadku 
przedsiębiorczości ekorozwojowej gminy opowiedziały się za Działa-
niem przedsiębiorstwa w sposób ekologiczny (36% wskazań). Można 

w: (Leśniewski 2016a). Publikacja ta ukazała się dzięki badaniom własnym 
Autora: (Leśniewski 2015b). Badania te przeprowadzone były w latach 
2010-2015 na próbie 200 przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego. Konku-
rencyjność ekorozwojowa dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale także gmin 
w myśl koncepcji gmina jako analog przedsiębiorstwa. 
8 W niniejszym opracowaniu do pojęcia Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Roz-
woju Gmin będzie zastosowany skrót w postaci: Ekorozwojowy Trójkąt.  
9 Autor niniejszego opracowania skoncentrował swoją uwagę na formach 
przejawu, które uzyskały największą liczbę wskazań procentowych w zakre-
sie ekorozowojowej: innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności. 
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Rysunek 2. Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IeKePe

Źródło: Leśniewski 2010, Leśniewski 2016b.

Innowacyjność, przedsiębiorczość i konkurencyjność przyjmują 
postać szczegółową w powiązaniu z ekorozwojem w postaci innowa-
cyjności ekorozwojowej, przedsiębiorczości ekorozwojowej i konku-
rencyjności ekorozwojowej. Między tymi komponentami tworzy się 
Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin. Koncepcja ta wpisuje 
się w rozwój gmin, gdyż trudno jest rozwijać się w gospodarce ryn-
kowej bez innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności. 
Koncepcja Ekorozwojowego Trójkąta może być w pełni wykorzysta-
na do rozwoju nie tylko gmin czy przedsiębiorstw, ale także innych 
organizacji, w tym na przykład organizacji sieciowych – aliansów 
strategicznych czy klastrów itp. 

Koncepcja Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin jest 
jednym z pomysłów na tworzenie relacji między różnymi czynnika-
mi umożliwiającymi efektywne kształtowanie obecnej i potencjalnej 
przewagi konkurencyjnej.

Podsumowanie 

Problem ekorozwoju gmin (urzędów gmin) stanowi ważne 
spojrzenie zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i badań 
empirycznych. Powiązanie spojrzenia teoretycznego i empirycznego 
stanowi pełny obraz ekorozwoju gmin. Środowisko naturalne ma 
stanowić centrum wszelkich decyzji administracyjno-zarządczych 
realizowanych przez poszczególne jednostki terytorialne. Teoria 
i badania empiryczne ekorozwoju mają tworzyć system wzajemnego 
uzupełniania się, system synergiczny.  

Wzajemne relacje zachodzące między innowacyjnością, konku-
rencyjnością i przedsiębiorczością w gminach zostały nazwane Trójką-
tem Relacji Rozwoju Gmin. Trójkąt ten, w powiązaniu z ekorozwojem, 
stworzył w ostateczności koncepcję Ekorozwojowego Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin. Można stwierdzić, że ekorozwój ma przenikać innowa-
cyjność (innowacyjność ekorozwojowa), konkurencyjność (konkuren-
cyjność ekorozwojowa), przedsiębiorczość (przedsiębiorczość ekoroz-
wojowa). Hipotezy przyjmują następujące postaci tez: Teza 1: Gmina 
w swoim rozwoju kieruje się orientacją ekorozwojową. Teza 2: Trój-
kąt Relacji Rozwoju Gmin w formie uwzględniającej Innowacyjność, 
Konkurencyjność i Przedsiębiorczość przyjmuje postać ekorozwojową 
jako Innowacyjność ekorozwojowa, Konkurencyjność ekorozwojowa, 
Przedsiębiorczość ekorozwojowa, co w konsekwencji przyczynia się 
do Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. Każda składowa 
trójkąta relacji rozwoju przybiera określoną formę przejawu. Proble-
matyka poruszana w niniejszym opracowaniu kładzie silny akcent nie 
tylko na ekorozwój, ale także na to, że gminy mają zachowywać się jak 
przedsiębiorstwa, uwzględniając podobieństwa i różnice wynikające 
ze zmian zachodzących w otoczeniu. Opracowanie to niech będzie 
kolejnym przyczynkiem do kształtowania w nauce i praktyce gospo-
darczej koncepcji: gmina jako analog przedsiębiorstwa.

INNOWACYJNOŚĆ 
EKOROZWOJOWA

KONKURENCYJNOŚĆ
EKOROZWOJOWA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
EKOROZWOJOWA
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