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WSTĘP

Z dużą satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom „Pro-
blemów współczesnej ekonomii” ukazujący się w serii kwartalnika „Studia  
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczeciń-
skiego”. W niniejszym tomie znajdują się artykuły poświęcone istotnym pro-
blemom polskiej gospodarki w kontekście trwałego i zrównoważonego roz-
woju. Artykuły te są wynikiem dociekań teoretycznych i badań empirycznych 
prowadzonych przez autorów pochodzących z różnych uczelni krajowych.

W pierwszej części zeszytu, opartej na studiach literaturowych, poru-
szono zagadnienia dotyczące wyceny elementów środowiska naturalnego, 
metod internalizacji efektów zewnętrznych, efektywności kosztowej polity-
ki ochrony środowiska, polityki energetycznej w ramach zrównoważonego 
rozwoju, świadomości i edukacji ekologicznej, transportu zrównoważonego 
oraz pomiaru rozwoju zrównoważonego.

W części drugiej tomu zatytułowanej „Studia i materiały” zamieszczo-
nych jest dwanaście artykułów, które dotyczą różnych aspektów ładu prze-
strzennego, gospodarki nieruchomościami, doświadczeń z wdrażania zrów-
noważonego rozwoju, green building. 

Mamy nadzieję, że opracowania te potraktowane zostaną jako forma 
ustosunkowania się ich autorów do ważnych problemów współczesnej go-
spodarki, a zróżnicowana tematyka artykułów zawartych w tym tomie stanie 
się nie tylko źródłem uzupełniania wiedzy, ale także inspiracją do poszukiwa-
nia nowych tematów badawczych. 

Oddając do rąk Czytelników tę publikację, liczymy, że spotka się ona 
z zainteresowaniem nie tylko specjalistów zajmujących się ekonomią oraz 
trwałym i zrównoważonym rozwojem w szerokim ujęciu, ale także słuchaczy 
różnych poziomów studiów ekonomicznych i nieekonomicznych chcących 
poszerzyć swoją wiedzę.

Barbara Kryk
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INWENTARYZACJA I WYCENA WARTOŚCI DRZEW  
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KÓRNIKA W KONTEKŚCIE  

POSTULATÓW POLITYKI EKOLOGICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

STRESZCZENIE

Polityka ekologiczna UE sformułowana w Strategii ochrony różnorodności biologicz-
nej oraz Siódmym programie działań środowiskach wskazuje na konieczność identyfikacji 
i wyceny ekosystemów oraz ich świadczeń. Brak obowiązków prawnych w tym zakresie 
powoduje woluntarystyczny charakter potencjalnych działań w tej dziedzinie. Jednostkami, 
które mogą podjąć wyzwania stawiane przez politykę, są samorządy lokalne. Prezentowany 
przykład działań podjętych przez gminę Kórnik ukazuje możliwości realizacji postulatów 
polityki ekologicznej przez władze samorządowe kierujące się potrzebą wiedzy o lokalnym 
środowisku przyrodniczym i podnoszeniem jakości życia mieszkańców. 

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, drzewa, świadczenia ekosystemów, inwentaryzacja, wycena

Wprowadzenie

Polityka ekologiczna UE formułuje postulaty odnoszące się do poznania, in-
wentaryzacji, wyceny i ochrony świadczeń ekosystemów. Zapisy w tym zakresie 
zawarte są w Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz w Siódmym 
programie działań w zakresie ochrony środowiska. 

* Adres e-mail: arnold.bernaciak@wsb.poznan.pl.
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Na terenach zurbanizowanych, o niewielkim udziale naturalnych ekosystemów 
szczególna rola w kształtowaniu środowiska życia człowieka przynależy drzewom. 
Dostarczają one szeregu świadczeń zasobowych, regulacyjnych i kulturowych. 
Jednocześnie świadomość władz, administracji i mieszkańców dotycząca występu-
jących na danym terenie drzew, ich znaczenia i wartości ekonomicznej ma często 
ograniczony zakres. Drzewa traktowane są jako jeden z oczywistych elementów 
krajobrazu miejskiego. Nie przywiązuje się większej wagi do roli, jaką odgrywają  
w kształtowaniu jakości życia w mieście.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja inwentaryzacji, waloryzacji i wy-
ceny drzew rosnących w przestrzeni publicznej miasta jako dobrej praktyki reali-
zującej postulaty polityki ekologicznej UE. Innowacyjne, fakultatywne, niewyni-
kające z obowiązków prawnych działanie podjęte przez gminę Kórnik prowadzi do 
poszerzenia zasobu wiedzy o drzewach rosnących na terenie miast. Sporządzona 
baza danych jest skutecznym instrumentem zarządzania wykorzystywanym przez 
administrację ochrony środowiska, a jednocześnie źródłem wiedzy i edukacji dla 
mieszkańców miasta.

1. Zasoby przyrodnicze w Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz 
Siódmym programie działań środowiskowych UE

Najważniejsze wyzwania UE w zakresie różnorodności biologicznej oraz 
świadczeń dostarczanych przez ekosystemy – ich identyfikacji i wyceny – zostały 
zdefiniowane w dwóch dokumentach o charakterze strategicznym. Pierwszy z nich 
to Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Drugi to Siódmy 
program działań w zakresie ochrony środowiska do roku 2020 – „Dobra jakość życia 
z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”.

Przyjęta w roku 2011 Strategia bioróżnorodności UE definiuje najważniejsze  
w wymiarze strategicznym elementy odnoszące się do kwestii różnorodności przy-
rodniczej: wizję, cele i zadania1. Przewodni cel strategii określony został w per-
spektywie roku 2020. Jako nadrzędny kierunek wszystkich podejmowanych działań 
autorzy strategii wskazują powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i de-

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego i Komitetu Regionów, Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna 
strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (*COM/2011/0244).
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gradacji świadczeń ekosystemów oraz przywrócenie ich w możliwie największym 
zakresie. Uzasadnienie postawienia takiego celu zawarte zostało w Komunikacie 
Komisji2. Zwrócono w nim uwagę na niebagatelne znaczenie społeczne i gospodar-
cze bioróżnorodności oraz świadczeń dostarczanych przez ekosystemy. 

Strategia bioróżnorodności odnosi się bezpośrednio do terenów o szczególnych 
wartościach przyrodniczych objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. Swo-
imi postulatami obejmuje także tereny rolnicze i leśne. Brak jest jednoznacznego 
odniesienia do terenów zurbanizowanych, jednak w strategii zawarto zapisy, które 
mają charakter uniwersalny i mogą zostać odniesione do obszarów miejskich. Taki 
charakter ma działanie piąte – Poprawa wiedzy na temat ekosystemów i ich usług  
w UE. Zapisano w nim, że państwa członkowskie zidentyfikują stan ekosystemów 
oraz ocenią wartość gospodarczą dostarczanych przez nie świadczeń. Ponadto, pod-
jęte zostaną działania wspierające włączenie wartości świadczeń do systemów ra-
chunkowości i sprawozdawczości.

Podobne zapisy zawarte zostały w Siódmym programie działań w zakresie 
ochrony środowiska3. W części przyjętych celów priorytetowych odnaleźć można 
wyzwania istotne dla zarządzania zasobami przyrodniczymi w miastach. W celu pią-
tym zwrócono uwagę na istotną rolę badań naukowych oraz monitorowania środo-
wiska. Pozyskana z tych źródeł wiedza powinna być dostępna dla zainteresowanych 
mieszkańców oraz decydentów, aby umożliwić jej praktyczne wykorzystanie. Z ko-
lei cel siódmy zawiera zapisy dotyczące promowania i wspierania przez program 
inicjatyw związanych z innowacyjnością i wymianą najlepszych praktyk. Ponadto, 
w programie podkreślono znaczenie administracji lokalnej, wskazując na jej rolę  
w zachowaniu i wspieraniu kapitału naturalnego4.

W świetle powyższych zapisów można przyjąć, iż aktualna polityka ekologicz-
na UE wysyła w stronę władz publicznych postulaty:

a) identyfikacji stanu ekosystemów i dostarczanych przez nie świadczeń;
b) wyceny świadczeń ekosystemów;
c) poszerzania wiedzy o środowisku poprzez badania naukowe i monitoring 

środowiska;

2 Tamże, s. 4.
3 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z 20 listopada 2013 r. w sprawie 

ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględ-
nieniem ograniczeń naszej planety”(L 354/171).

4 Tamże, p. 86.
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d) upowszedniania i praktycznego wykorzystania wiedzy o ekosystemach i ich 
świadczeniach;

e) wprowadzania innowacyjnych rozwiązań;
f) wymiany informacji o najlepszych praktykach.
Jako że omawiane dokumenty podkreślają rolę, jaką w zarządzaniu zasobami 

przyrody odgrywają władze lokalne, można przyjąć, że powyższe postulaty adreso-
wane są również w ich stronę. 

2. Rola i wartość drzew w przestrzeni miejskiej

Rola drzew w przestrzeni miejskiej została szeroko omówiona i udokumen-
towana w dorobku nauki. Wielu autorów w swoich badaniach koncentruje się 
na funkcjach pełnionych przez drzewa. Identyfikują funkcje przestrzenne, przy-
rodnicze, społeczne i gospodarcze5. Szereg opracowań, opierając się na koncep-
cji usług ekosystemowych, wskazuje na świadczenia dostarczane przez drzewa6. 
Liczni autorzy podejmują próbę ich wyceny. Wśród najbardziej znanych należy 
wymienić badania Davida J. Nowaka, Daniela E. Crana i Johna F. Dwyera, któ-
rzy stosując metodę kompensacyjną, określili wartość drzew w kilku miastach 
Stanów Zjednoczonych7. Przykładowo: wartość ekonomiczna drzew rosnących 
w Bostonie została określona na 1,3 mld dolarów (wartość pojedynczego drzewa 
– 1058 dolarów). Z kolei Geoffrey H. Donovan i David T. Butry, stosując metodę 
cen hedonicznych do badania wartości drzew przyulicznych w Portland, ustalili 
ich sumaryczną wartość na 1,35 mld dolarów8. Świadczenia dostarczane przez 

5 Zob. np.: A. Łukasiewicz, S. Łukasiewicz, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011; H.B. Szczepanowska, 
Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych, „Człowiek 
i Środowisko” 2007, nr 31.

6 Zob. np.: B. Fisher, R.K. Turner, P. Morling, Defining and classifying ecosystem services, 
„Ecological Economics” 2009, nr. 63, s. 643–653; S. Farber, R. Costanza, M.A. Wilson, Economic 
and ecological concepts for valuinge cosystem services, „Journal of Ecological Economics” 2002, 
nr 41, 375–392; M. Giergiczny, J. Kronenberg, Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew 
przyulicznych w centrum Łodzi, w: Zrównoważony rozwój – zastosowania 3, red. T. Bergier, J. Kronen-
berg, Fundacja Sendzimira, Kraków.

7 D.J. Nowak, D.E. Crane, J.F. Dwyer, Compensatory Value of Urbantrees in the United States, 
„Journal of Arboriculture” 2002, nr 28, s. 194–199.

8 G.H. Donovan, D.T. Butry, Trees in the City: Valuing Street Trees in Portland, Oregon, „Landsca-
pe and Urban Planning” 2010, no. 94, s. 77–83.
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drzewa zostały wykorzystane do wyceny ich wartości ekonomicznej w metodzie 
zastosowanej przez Paulę J. Peper i wsp.9. W badaniu przeprowadzonym w No-
wym Jorku uwzględniono takie usługi, jak: pochłanianie zanieczyszczeń, retencja 
wody oraz wpływ na wartość nieruchomości. Analiza wykazała, że drzewa przy-
uliczne Nowego Jorku przynoszą jego mieszkańcom korzyści netto w wysokości 
122 mln dolarów rocznie.

3. Metodyka inwentaryzacji i wyceny wartości drzew na terenie Kórnika

Badania przeprowadzone zostały w Kórniku. Liczące 7,5 tys. mieszkań-
ców miasto rozciąga się na powierzchni 6 km2 i zlokalizowane jest kilkanaście 
kilometrów na południe od Poznania. Stanowi siedzibę władz gminy miejsko- 
-wiejskiej. 

Badania obejmowały inwentaryzację drzew rosnących w przestrzeni publicz-
nej miasta oraz ich wycenę10. Inwentaryzację przeprowadzono w latach 2013–2014. 
Dla każdego z drzew określono gatunek, obwód, wysokość oraz współczynniki: 
urbanizacyjny, lokalizacyjny i kondycji. Lokalizacja każdego drzewa naniesiona 
została na mapę.

Na podstawie inwentaryzacji dokonano wyceny wartości ekonomicznej drzew. 
Została ona przeprowadzona dwiema metodami – kosztu odtworzenia oraz analizy 
korzyści. Wycena drzew metodą odtworzeniową została przeprowadzona zgodnie 
z zasadami opracowanymi przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkanio-
wej11. Metoda odwołuje się do kosztów odtworzenia drzewa, wyrażając wysokość 
rekompensaty finansowej za jego potencjalną utratę. Dla każdego drzewa określono 
jego wartość podstawową, którą urealniono poprzez zastosowanie kolejnych współ-
czynników zgodnie z poniższymi wzorami: 

– dla drzew o obwodzie 20/25 cm: RWD = WP × K × L  (1)

9 P.J. Peper, E.G. McPherson, J.R. Simson, S.L. Gardner, K.E. Vargas, Q. Xiao, New York – Muni-
cipal Forest Resource Analysis, University of California, Center for Urban Forest, Davis 2007.

10 Inwentaryzacja i wycena drzew przeprowadzone zostały w ramach pracy magisterskiej: A. Pa-
luch, Wycena wartości drzew na przykładzie miasta Kórnika, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, promotor: dr hab. Arnold Bernaciak, recenzent: dr hab. Julian Chmiel, 
Poznań 2014.

11 Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich, 
red. H.B. Szczepanowska, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2009.
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– dla drzew o obwodzie poniżej 20 cm: RWD = WP × M × K × L  (2)
– dla drzew o obwodzie powyżej 25 cm: RWD = WP × G × P × K × L (3)

gdzie:
WP –  wartość podstawowa w zł dla danego gatunku drzewa,
K – współczynnik kondycji,
L – współczynnik lokalizacji,
M – współczynnik zmniejszania wartości w zależności od wielkości obwodu 

pnia,
G – współczynnik wartości gatunkowej,
P – współczynnik przyrostu drzewa.

Obok metody odtworzeniowej przeprowadzono również analizę korzyści 
opierającą się na wycenie świadczeń dostarczanych przez drzewa. Wyceną obję-
to tylko te świadczenia, których wartość można w stosunkowo dokładny sposób 
wyliczyć. Należą do nich: pochłanianie dwutlenku węgla, produkcja tlenu oraz 
retencja wody. 

Z danych literaturowych zaczerpnięto informacje dotyczące ilości pochłania-
nego przez drzewa dwutlenku węgla, wytwarzanego tlenu oraz retencji wody12.

Dla określenia wartości jednostki pochłoniętego dwutlenku węgla przyjęto 
cenę europejskiego certyfikatu redukcji emisji dla rynku polskiego. Po dokonaniu 
odpowiednich przeliczeń walutowych oraz jednostkowych cenę1 kg CO2 ustalono 
na 0,02 zł/kg. Wartość jednostki produkowanego tlenu określono na podstawie 
oferty rynkowej tlenu medycznego. Najniższa cena 1 kg tlenu w okresie badaw-
czym wynosiła 14 zł/kg. W przypadku retencji wartość została wyznaczona na 
podstawie kosztu funkcjonowania pompy wodnej. Biorąc pod uwagę pompę, która 
zapewnia najniższy koszt przepompowania jednostki wody, jej maksymalny pobór 
mocy oraz najniższą cenę energii, wartość przepompowania 1 m³ wody wyniosła 
0,02 zł/m³.

Wartość wszystkich dostarczanych świadczeń została zsumowana i obliczo-
na dla okresu 30 lat – wskazywanego przez administrację zieleni w mieście jako 
średni w badanej przestrzeni czas żywotności drzewa.

12 Zob. np. D.J. Nowak, D.E. Crane, J.F. Dwyer, Compensatory Value of Urban Trees in the United 
States, „Journal of Arboriculture” 2002, no. 28, s. 194–199; http://www.americanforests.org/discover-
forests/tree-facts (24.05.2014); E.G. McPherson, Benefits of Trees, Watershed, Energy and Air, „Arbo-
rist News” 2004, no. 13, s. 29–35; http://www.mortonarb.org/trees-plants/benefits-trees/helping-our-
environment (12.06.2014).
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4. Drzewa na terenie Kórnika i możliwości wykorzystania badań

W okresie badawczym w przestrzeni publicznej Kórnika rosło 2691 drzew. Zi-
dentyfikowano 56 gatunków, w tym 42 gatunki drzew liściastych i 14 gatunków 
iglastych. Większość drzew posiada dobrą kondycję. Do tej kategorii zaliczono 69% 
obiektów. W bardzo dobrej kondycji jest 16%. Zła kondycja charakteryzuje jedynie 
26 drzew, co stanowi 1% całej badanej populacji.

Rzeczywista wartość wszystkich drzew w przestrzeni publicznej miasta ob-
liczona metodą odtworzeniową wyniosła 56 099 117,71 zł (średnia wartość jedne-
go drzewa to 20 846,95 zł). Pomiar wartości metodą analizy korzyści daje bardzo 
podobne wyniki. Sumaryczna wartość wszystkich świadczeń w trzydziestoletnim 
okresie wynosi 55 923 304,86 zł (pojedyncze drzewo – 20 781,61 zł). Warto pod-
kreślić bardzo podobną wartość otrzymaną dwiema całkowicie różnymi metodami 
obliczeniowymi. Różnica dla pojedynczego drzewa wynosi 65,34 zł, co stanowi za-
ledwie 0,3% wartości uzyskanej metodą odtworzeniową.

Dla każdego drzewa przygotowana została metryczka opisująca jego podsta-
wowe parametry. Znalazły się w niej wszystkie dane zbierane w trakcie inwentary-
zacji i waloryzacji (rysunek 1). Ze zgromadzonych danych stworzono bazę danych 
obejmującą wszystkie zinwentaryzowane obiekty.

Rysunek 1. Metryczka informacyjna drzewa

Źródło: A. Paluch, Wycena wartości drzew na przykładzie miasta Kórnika, 
praca magisterska, UAM, 2014.

Nr obiektu

 

Ulica

Gatunek Robinia  biała  (akacjowa)

Nazwa łacińska Robinia pseudoacacja 

Obwód (cm)

Wysokość   768

Ogólna kondycja

Rzeczywista wartość (zł) 27 151,00 

Wartość korzyści (zł, 30 lat) 28 815,60 

Data badania

Autor

874

plac Niepodległości

130

Dobra 

14 sierpnia 2013 r. 

Aneta Paluch 
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Baza stanowi narzędzie wykorzystywane przez administrację w zarządzaniu 
zielenią na terenie miasta. Jest źródłem informacji wykorzystywanym przy tworze-
niu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu decyzji 
administracyjnych oraz sporządzaniu i analizie ocen oddziaływania na środowisko. 
Informacje o wartości drzew pozwalają precyzyjnie wskazać potencjalne koszty śro-
dowiskowe podejmowanych przedsięwzięć ingerujących w środowisko. Wspierają 
decyzje o kompensacji przyrodniczej. 

Podsumowanie

Inwentaryzacja walorów i zasobów przyrodniczych stanowi kierunek działań 
wskazywanych w strategicznych dokumentach UE: Siódmym programie działań 
środowiskowych oraz Strategii ochrony różnorodności biologicznej. Inwentaryzacja 
i wycena drzew przeprowadzone na terenie Kórnika realizują postulaty stawiane  
w tych dokumentach (tabela 1).

Tabela 1. Realizacja postulatów polityki ekologicznej UE

Lp. Postulat Realizacja
1. Identyfikacja stanu ekosystemów  

i dostarczanych przez nie świadczeń
Identyfikacja stanu wszystkich drzew w przestrzeni 
publicznej miasta oraz identyfikacja dostarczanych 
świadczeń

2. Wycena świadczeń ekosystemów Wyceny zinwentaryzowanych drzew (metoda odtwo-
rzeniowa) oraz dostarczanych przez nie świadczeń 
(analiza korzyści)

3. Poszerzenie wiedzy o środowisku 
poprzez badania naukowe i monito-
ring środowiska

Baza danych – zasób wykorzystywany przez admini-
strację. Wydanie książkowe inwentaryzacji – poszerza-
nie wiedzy mieszkańców o walorach przyrodniczych 
miasta

4. Upowszednianie i praktyczne wyko-
rzystanie wiedzy o ekosystemach  
i ich świadczeniach

Wykorzystanie bazy danych w zarządzaniu zielenią na 
terenie miasta

5. Wprowadzenia innowacyjnych 
rozwiązań

Jedna z pierwszych w Polsce inwentaryzacji i wycen 
drzew przeprowadzonych w skali całego miasta

6. Wymiana informacji o najlepszych 
praktykach

Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji opublikowane  
w postaci książkowej i dostępne w internecie

Źródło: opracowanie własne. 
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Dzięki inwentaryzacji i rozpoznaniu kondycji poszczególnych drzew zrealizo-
wano postulat identyfikacji stanu ekosystemów. Z kolei wycena wartości świadczeń 
była bezpośrednią realizacją postulatu wskazującego potrzebę dokonywania takich 
wycen. Przeprowadzone badanie i analizy w znaczny sposób podniosły wiedzę  
o zasobach środowiskowych miasta. Wiedza ta jest na co dzień wykorzystywana  
w działaniach administracyjnych i strategicznych urzędu miasta. Jednocześnie dzię-
ki jej książkowemu upowszechnieniu staje się dostępna dla wszystkich zaintereso-
wanych, w tym w szczególności dla mieszkańców Kórnika. Postulatem wskazywa-
nym przez dokumenty strategiczne UE jest innowacyjność stosowanych rozwiązań. 
Wycena wartości środowiska przyrodniczego jest zagadnieniem dyskutowanym na 
forum naukowym. Brak jednak formalnych wytycznych, a w szczególności prze-
pisów prawnych w tym zakresie, powoduje trudności w praktycznym stosowaniu 
rozwiązań omawianych na gruncie teoretycznym. W świetle tego unikatowej w ska-
li kraju próbie wyceny wartości wszystkich drzew w przestrzeni publicznej miasta 
przypisać można atrybut innowacyjności. 
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Abstract

Environmental policy of the European Union, formulated in The 7th Environment Ac-
tion Programme and in The EU Biodiversity Strategy indicates the need for the identification 
and valuation of ecosystems and their services. The lack of legal requirements determined the 
optional nature of all actions taken in this field. One of the units that can take the environmen-
tal policy challenges are local governments. The article presents an example of the inventory 
and the valuation of trees taken by the municipality of Kórnik, Poland. It shows the feasibility 
of implementation of demands of the UE environmental policy by local authorities, guided 
by the need for knowledge of the local nature and raising the quality of life.
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OCENA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ POLITYKI  
OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE  

NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie analizy efektywności kosztowej polityki ochrony 
środowiska w Polsce w latach 2002–2012. Zaprezentowano wskaźniki efektywności kosz-
towej w trzech głównych dziedzinach ochrony środowiska: ochrona powietrza atmosferycz-
nego i klimatu, gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami. Dokonano również porównań 
wskaźników efektywności kosztowej w układzie międzynarodowym.

Słowa kluczowe: efektywność kosztowa, polityka ochrony środowiska

Wprowadzenie

Niezależnie od przyjętych przez państwo regulacji w zakresie polity-
ki ekologicznej, proporcji między instrumentami o charakterze administra-
cyjnym i ekonomicznym wymaga się, aby polityka ta była efektywna, czyli 
przynosiła pożądane efekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Efektyw-
ność ekonomiczną polityki ekologicznej można mierzyć za pomocą kilku 
metod znanych w literaturze przedmiotu i dość dobrze rozpoznanych teore-
tycznie – analiza wpływu, analiza efektywności kosztowej, analiza kosztów  

* Adres e-mail: e.broniewicz@pb.edu.pl.
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i korzyści1. Metodą, która najpełniej ujmuje efekty ekonomiczne polityki ekologicz-
nej jest analiza kosztów i korzyści. Umożliwia ona porównanie w jednostkach pie-
niężnych wszelkich kosztów i korzyści związanych z wdrożeniem i funkcjonowa-
niem danego instrumentu. Uwzględnienie w tej analizie kosztów zewnętrznych oraz 
zewnętrznych korzyści środowiskowych wyrażonych w jednostkach pieniężnych 
daje możliwość pełnej oceny działań. Niestety, mimo dobrych podstaw teoretycz-
nych analiza kosztów i korzyści rzadko jest stosowana w praktyce. Problem stano-
wią zwłaszcza koszty zewnętrzne, których identyfikacja i oszacowanie jest trudne. 
Przede wszystkim jednak barierę w stosowaniu analizy kosztów i korzyści stanowi 
wycena korzyści środowiskowych. Istniejące metody wyceny wartości środowiska 
wymagają specjalistycznej wiedzy przyrodniczej i ekonomicznej, a także są czaso-  
i kosztochłonne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest efektywność kosztowa polityki 
ekologicznej. W tej metodzie analizy polityki ekologicznej korzyści środowiskowe 
występują w postaci konkretnego efektu ekologicznego wyrażonego w jednostkach 
naturalnych. Jest to duże uproszczenie w stosunku do analizy kosztów i korzyści, 
stąd też analiza efektywności kosztowej jest częściej wykorzystywana w praktyce. 

Celem artykułu jest przedstawienie wskaźników efektywności kosztowej poli-
tyki ekologicznej w Polsce w latach 2002–2012 na tle wybranych krajów UE.

1. Metoda oceny efektywności kosztowej

W artykule podjęto próbę oceny polityki ekologicznej państwa w Polsce w la-
tach 2002–2012 w odniesieniu do trzech głównych dziedzin ochrony środowiska:

– ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
– gospodarki ściekowej,
– gospodarki odpadami.
Analizowano efektywność kosztową, biorąc pod uwagę całą gospodarkę – sek-

tor publiczny, gospodarczy, sektor usług ochrony środowiska. Sektor gospodarstw 
1 Opis metod można znaleźć w wielu źródłach literaturowych, przykładowo: Guidelines for Prepar-

ing Economic Analyses, National Center for Environmental Economics Office of Policy U.S. Environ-
mental Protection Agency 2010, http://yosemite.epa.gov/ee/epa/eerm.nsf/vwAN/EE-0568-50.pdf/$file/
EE-0568-50.pdf (14.04.2015); Guidelines for the Economic Analysis of Projects, Economics and De-
velopment Resource Center1997, www.adb.org/documents/guidelines-economic-analysis-projects 
(12.04.2015); P. Knoepfel, Environmental Policy Analyses. Learning from the Past for the Future – 25 
Years of Research, Springer 2007.
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domowych uwzględniono w przypadku dziedzin: gospodarka ściekowa i gospodar-
ka odpadami ze względu na specyfikę tego sektora jako głównego odbiorcy usług 
dostarczanych przez producentów wyspecjalizowanych. 

Efektywność kosztowa polityki ekologicznej (Ek) została wyrażona wzorem:

 Ek = K
E’

 (1)

gdzie:
K – koszty ochrony środowiska wyrażone w jednostkach pieniężnych,
E  – efekt ekologiczny wyrażony w jednostkach naturalnych.

Jako koszty (K) ujęto całkowite koszty ochrony środowiska w poszczególnych 
dziedzinach ochrony środowiska. Obejmują one zarówno nakłady inwestycyjne, jak 
i koszty bieżące netto, czyli koszty pomniejszone o subwencje, przychody i oszczęd-
ności z tytułu funkcjonowania urządzeń ochronnych, ale również pomniejszone  
o przychody z tytułu świadczonych usług związanych z ochroną środowiska2. 

Właściwie określona i skutecznie prowadzona polityka ochrony środowiska 
powinna prowadzić do wystąpienia pożądanych efektów ekologicznych (E). Efekty 
te są bardzo różne i często skomplikowane. Właściwie niemożliwe jest ich precyzyj-
ne nie tylko policzenie, ale nawet zdefiniowanie. Ich struktura jest z natury rzeczy 
różna. Jedne z nich wykazują bezpośrednie związki przyczynowo-skutkowe z podej-
mowanymi działaniami, inne zaś jedynie związki pośrednie. Najbardziej oczywiste 
są efekty osiągane w postaci zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 
środowiska, liczba i rodzaj zainstalowanych urządzeń ochronnych i ich zdolność do 
zmniejszania emisji do środowiska. Nieco mniej dokładne są efekty mierzone jako 
poprawa stanu środowiska, gdyż może ona wynikać z innych powodów niż prowa-
dzona polityka ekologiczna.

Na potrzeby niniejszej analizy jako efekty zastosowano zmniejszenie wskaźni-
ków presji na środowisko:

a) w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – ilość redu-
kowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie 
uciążliwych;

2 Zgodnie z definicją Biura Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat zawartą w Environmental 
Expenditure Statistics. The Industry Data Collection Handbook, Eurostat 2002.
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b) w dziedzinie gospodarki ściekowej – ilość oczyszczanych ścieków przemy-
słowych i komunalnych;

c) w dziedzinie gospodarki odpadami – ilość unieszkodliwionych odpadów 
przemysłowych i komunalnych.

2. Efektywność kosztowa polityki ekologicznej w dziedzinie ochrony powietrza atmos-
ferycznego i klimatu

Rysunek 1. Efektywność kosztowa ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu  
w Polsce w latach 2002–2012 [zł/t] (ceny stałe z 2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. Informacje i opracowania 
statystyczne GUS z lat 2002–2013.

Efektywność kosztową polityki ekologicznej państwa w dziedzinie ochrony 
powietrza atmosferycznego i klimatu analizowano osobno w odniesieniu do zanie-
czyszczeń pyłowych oraz zanieczyszczeń gazowych (dwutlenek siarki, tlenki azotu 
wyrażone w NO2, tlenek węgla, niemetanowe lotne związki organiczne, amoniak). 
Koszty ochrony środowiska w obu przypadkach przyjęto jako koszty netto w dzie-
dzinie ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Efektywność kosztową liczo-
no według wzoru:
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 E  = k,CEPA1,t
KCEPA1,t

Ep,g,t

 (2)

gdzie:
Ek,CEPA1,t – efektywność kosztowa w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycz-

nego i klimatu (CEPA1) w roku t,
KCEPA1,t – koszty netto ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (CEPA1) 

w roku t w sektorze publicznym i gospodarczym, 
Ep,g,kr,t – efekt ekologiczny – wielkość redukcji gazów (g) lub pyłów (p) 

w roku t.

Zarówno w odniesieniu do pyłów, jak i gazów można zauważyć, iż w latach 
2002–2012 wskaźnik efektywności kosztowej wykazywał tendencję rosnącą, przy 
czym w przypadku pyłów trend jest słabszy (niższy współczynnik kierunkowy rów-
nania linii trendu) (rysunek 1).

Porównania międzynarodowe w przypadku dziedziny ochrony środowiska, jaką 
jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, są utrudnione. Poza Polską nie 
znaleziono danych dotyczących wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do powietrza. Dlatego też dla każdego z krajów UE obliczono procentową 
redukcję zanieczyszczeń w stosunku do emisji z 1990 r. (rysunek 2). W przypadku 
zanieczyszczeń gazowych obliczono sumę emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
(wyrażonych jako NO2), tlenku węgla, amoniaku oraz niemetanowych lotnych związ-
ków organicznych. Emisja zanieczyszczeń pyłowych obejmowała pyły < 10 μm.

Efektywność kosztową policzono według wzoru:

 E  = k,CEPA1,kr,t
KCEPA1,kr,t

Rp,g,kr,t

 (3)

gdzie:
Ek,CEPA1,kr,t  – efektywność kosztowa w dziedzinie ochrony powietrza atmosfe-

rycznego i klimatu w poszczególnych krajach (kr) w roku t,
KCEPA1,kr,t – koszty netto ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w po-

szczególnych krajach (kr) w roku t – w sektorze publicznym i go-
spodarczym [mln euro], 

Rp,g,kr,t – procentowa wielkość redukcji gazów (g) lub pyłów (p) w poszcze-
gólnych krajach (kr) w roku t w stosunku do 1990 r.:
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 R  = p,g,kr,t
Em  – Emp,g,kr,1990 p,g,kr,t

Emp,g,kr,1990
× 100% (4)

gdzie:
Emp,g,kr,1990 – emisja gazów (g) lub pyłów (p) w poszczególnych krajach (kr) 

w 1990 r. [tys. t],
Emp,g,kr,t – emisja gazów (g) lub pyłów (p) w poszczególnych krajach (kr) 

w roku t [tys. t].

Rysunek 2. Efektywność kosztowa w dziedzinie ochrony powietrza  
atmosferycznego i klimatu w wybranych krajach UE w latach 2006–2012  

[mln euro/% redukcji zanieczyszczeń] (ceny stałe z 2012 r.)

a) zanieczyszczenia gazowe

b) zanieczyszczania pyłowe

Uwaga: uwzględniono wszystkie kraje, dla których uzyskano informację na temat kosztów  
w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w analizowanym okresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.euro-
pa.eu/portal/page/portal/environmental_accounts/data/database (15.04.2015).
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Rysunek 3. Efektywność kosztowa w dziedzinie ochrony klimatu w wybranych krajach UE 
w latach 2006–2012 [mln euro/% redukcji w ekwiwalencie CO2] (ceny stałe z 2012 r.)

Uwaga: uwzględniono wszystkie kraje, dla których uzyskano informację na temat kosztów  
w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w analizowanym okresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.euro-
pa.eu/portal/page/portal/environmental_accounts/data/database (15.04.2015).

Analizując efektywność kosztową polityki ekologicznej w dziedzinie ochro-
ny powietrza atmosferycznego i klimatu w Niemczech, Francji i Polsce, można za-
uważyć, iż jedynie we Francji wskaźnik efektywności kosztowej spadał – zarówno  
w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń gazowych, jak i pyłowych. W Polsce wy-
stępował lekki trend wzrostowy, natomiast w Niemczech wskaźnik efektywności 
kosztowej redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w latach 2006–
2010 wyraźnie rósł. Przyczyną tego stanu rzeczy jest stosunek kosztów ochrony po-
wietrza atmosferycznego do kosztów ochrony klimatu w tym kraju3. Udział kosztów 
związanych z ochroną klimatu w 2006 r. wynosił około 40% ogólnej sumy kosztów 
na dziedzinę CEPA1, zaś w 2010 r. stanowił już 73%4. Można więc przyjąć, iż wzrost 
wskaźnika efektywności kosztowej redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do po-
wietrza wynikał ze zwiększającego się udziału kosztów ochrony klimatu. Bardziej 

3 W Polsce i we Francji nie istnieją dane o kosztach ochrony środowiska pozwalające na taki ich 
podział.

4 Dane Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech, https://www.destatis.de/EN/FactsFigu-
res/NationalEconomyEnvironment/Environment/EnvironmentalSurveys/EnvironmentalEconomics/
Tables/InvestmentsEnvironmentalProtection.html (15.04.2015).
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adekwatnym sposobem obliczania efektywności kosztowej jest więc użycie – jako 
efektu ekologicznego – wielkości redukcji gazów cieplarnianych. Efektywność kosz-
tową w odniesieniu do redukcji gazów cieplarnianych [dwutlenku węgla (CO2), meta-
nu (CH4), podtlenku azotu (N2O), fluorowęglowodorów (HFCs), perfluorowęglowo-
dorów (PFCs), sześciofluorku siarki (SF6)] wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku 
węgla przedstawiono na rysunku 3.

3. Efektywność kosztowa polityki ekologicznej w dziedzinie gospodarki ściekowej

Efektywność kosztową polityki ekologicznej w dziedzinie gospodarki ścieko-
wej obliczono według wzoru:

 E  = k,CEPA2,t
KCEPA2,t

Et

 (5)

gdzie:
Ek,CEPA2,t  – efektywność kosztowa w dziedzinie gospodarki ściekowej (CEPA2) 

w roku t,
KCEPA2,t  – koszty (TYP II) gospodarki ściekowej (CEPA2) w roku t – w sek-

torze publicznym, gospodarczym, usług ochrony środowiska oraz 
opłaty za usługi w sektorze gospodarstw domowych, 

Et – efekt ekologiczny – ilość oczyszczonych ścieków komunalnych 
oraz przemysłowych [w m3] w roku t.

W Polsce w latach 2002–2012 można zauważyć spadek wskaźnika efektyw-
ności kosztowej oczyszczania 1 m3 ścieków z 7,89 zł/m3 w 2002 r. do 5,85 zł/m3 
w 2012 r. Należy również wziąć pod uwagę stopień oczyszczania ścieków. Anali-
zując poziom redukcji w ściekach wskaźników: pięciodniowego biologicznego za-
potrzebowania na tlen (BZT5) oraz chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) 
powyżej 95%, można zaobserwować wzrost odsetka ścieków oczyszczanych w tak 
dużym stopniu. Zwłaszcza w przypadku wskaźnika ChZT wzrost ten był znaczący  
i wyniósł w analizowanym okresie 26,3 punktu procentowego. 

Efektywność kosztową gospodarki ściekowej w skali całej gospodarki przed-
stawiono na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Efektywność kosztowa gospodarki ściekowej w Polsce w latach 2002–2012  
[zł/m3] (ceny stałe z 2012 r.) oraz poziomy redukcji BZT5 i ChZT [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. Informacje i opracowania 
statystyczne GUS z lat 2002–2013.

Porównując efektywność kosztową gospodarki ściekowej w wybranych kra-
jach UE5, należy zauważyć, iż w każdym z analizowanych krajów występuje trend 
wzrostowy (rysunek 5). 

Istniejące w bazie danych Eurostatu wskaźniki, przykładowo: redukcja ilości 
O2 w t/dobę mierzona jako wskaźnik BZT5, nie są raportowane przez poszczególne 
kraje UE bądź też informacje dotyczą pojedynczych lat sprawozdawczych. Podobnie 
wygląda sytuacja w przypadku ilości oczyszczanych ścieków w oczyszczalniach I, II 
i III stopnia6. Jedyną dostępną informacją pozwalającą na ocenę poziomu oczyszcza-

5 Efektywność kosztową gospodarki ściekowej w poszczególnych krajach liczono według wzoru 
(5), jednak ze względu na brak informacji w innych krajach UE dotyczącej wysokości opłat za usługi 
oczyszczania ścieków nie uwzględniono gospodarstw domowych.

6 Stopnie oczyszczania ścieków według metodyki Eurostatu: I. Oczyszczanie fizyczne i/lub che-
miczne, II. Oczyszczanie biologiczne z usuwaniem związków biogennych (co najmniej 70% BZT5, 
co najmniej 75% ChZT), III. Odnowa wody (usunięcie co najmniej 95% BZT5 i/lub co najmniej 85% 
ChZT oraz co najmniej jednego z następujących wskaźników: azot – co najmniej 70%, fosfor – co 
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nia ścieków w poszczególnych państwach jest liczba oczyszczalni ścieków według 
stopnia oczyszczania. Nie jest to wskaźnik miarodajny, nie mniej jednak daje pewne 
wyobrażenie o sytuacji panującej w sferze gospodarki ściekowej w danym kraju. 
I tak, w latach 2006–2010 udział komunalnych oczyszczalni ścieków z III stop-
niem oczyszczania w Polsce (około 25%) był niższy niż w Holandii (około 95%) 
i Hiszpanii (około 35%)7. W Holandii niemal wszystkie komunalne oczyszczalnie 
ścieków stosują odnowę wody – w Polsce jedynie co czwarta. Również w odniesie-
niu do oczyszczalni ścieków innych niż komunalne Polska wypada dużo gorzej niż 
Holandia, co znajduje potwierdzenie we wskaźniku efektywności kosztowej. Dziwi 
natomiast wysoki wskaźnik efektywności kosztowej oczyszczania ścieków w Polsce 
w porównaniu z Hiszpanią. Niestety, brak danych dotyczących oczyszczalni innych 
niż komunalne w tym kraju uniemożliwia wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. 

Rysunek 5. Efektywność kosztowa gospodarki ściekowej w wybranych krajach UE  
w latach 2002–2011 [euro/m3] (ceny stałe z 2012 r.)

Uwaga: uwzględniono wszystkie kraje, dla których uzyskano informację na temat kosztów 
gospodarki ściekowej oraz ilości oczyszczanych ścieków w analizowanym okresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. Informacje i opracowania 
statystyczne GUS z lat 2002–2013; Baza Danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/

page/portal/environmental_accounts/data/database (15.04.2015).

najmniej 80%, bakterie Coli – mniej niż 1000 w 100 ml). INLAND WATERS – Definitions, http://
ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_nwat_esms.htm (21.10.2014).

7 Baza Danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environmental_acco-
unts/data/database (15.04.2015).
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4. Efektywność kosztowa polityki ekologicznej w dziedzinie gospodarki odpadami

Efektywność kosztową polityki ekologicznej w dziedzinie gospodarki odpada-
mi obliczono według wzoru:

 E  = k,CEPA3,t
KCEPA3,t

Et

 (6)

gdzie:
Ek,CEPA3,t – efektywność kosztowa w dziedzinie gospodarki odpadami (CEPA3) 

w roku t,
KCEPA3,t  – koszty netto gospodarki odpadami (CEPA3) w roku t w sektorze 

publicznym, gospodarczym, usług ochrony środowiska oraz opłaty 
za usługi w sektorze gospodarstw domowych [tys. zł], 

Et – efekt ekologiczny – ilość unieszkodliwionych odpadów komunal-
nych oraz przemysłowych [tys. t] w roku t.

Analizując koszty i efekty gospodarki odpadami w Polsce w latach 2002–2012, 
można stwierdzić, iż istotnie poprawił się wskaźnik efektywności kosztowej uniesz-
kodliwiania 1 tony odpadów – od około 58,4 zł/t w 2002 r. do około 35,6 zł/t w roku 
2012 (rysunek 6).

Rysunek 6. Efektywność kosztowa gospodarki odpadami w Polsce  
w latach 2002–2012 [zł/t] (ceny stałe z 2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. Informacje i opracowania 
statystyczne GUS z lat 2002–2013; Baza Danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/

page/portal/environmental_accounts/data/database (21.10.2014).
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Należy jednak zauważyć, iż jest to efektywność kosztowa uwzględniająca kosz-
ty netto, a więc zawierająca przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie wywozu 
i unieszkodliwiania odpadów generowane przez jednostki sektora publicznego oraz 
sektora usług ochrony środowiska. Na fakt poprawy efektywności kosztowej w skali 
całej gospodarki może mieć zatem wpływ rosnący poziom przychodów za te usługi.

Na szczeblu UE tylko nieliczne kraje przekazują informacje o wysokości przy-
chodów z tytułu świadczenia usług w gospodarce odpadami. Stąd też dokonano 
porównania efektywności kosztowej, biorąc pod uwagę koszty gospodarki odpada-
mi brutto rozumiane jako suma nakładów inwestycyjnych oraz kosztów bieżących  
w sektorze publicznym, gospodarczym i usług ochrony środowiska.

Rysunek 7. Efektywność kosztowa „brutto” unieszkodliwiania gospodarki odpadami  
w UE-15 oraz wybranych krajach UE w latach 2004–2012 [euro/t] (ceny stałe z 2012 r.)

Uwaga: uwzględniono wszystkie kraje, dla których uzyskano informację na temat kosztów 
gospodarki odpadami oraz ilości unieszkodliwianych odpadów w analizowanym okresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. Informacje i opracowania 
statystyczne GUS z lat 2002–2013; Baza Danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/

page/portal/environmental_accounts/data/database (15.04.2015).

a) Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 7, we wszystkich analizowa-
nych krajach oraz średnio w 15 krajach UE wskaźnik efektywności kosztowej 
„brutto” w gospodarce odpadami wzrastał w latach 2004–2012. Oznacza to, że 
jednostkowe koszty unieszkodliwiania odpadów rosły. Możliwe przyczyny tego 
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stanu rzeczy są następujące: inwestowanie w coraz nowocześniejsze, z reguły 
droższe technologie unieszkodliwiania odpadów, co wiąże się również z wyższy-
mi kosztami eksploatacyjnymi instalacji do unieszkodliwiania odpadów;

b) zmiana struktury sposobów unieszkodliwiania odpadów – zmniejszanie ilości od-
padów przeznaczonych do składowania na rzecz innych sposobów unieszkodliwia-
nia. Średnio w krajach UE-15 odsetek odpadów składowanych zmniejszył się z 45%  
w 2004 r. do 39% w 2012 r., zaś na Węgrzech zmniejszył się o 21% – z 74% w 2004 r.  
do 53% w 2012 r. W Bułgarii udział składowanych odpadów w całkowitej masie od-
padów unieszkodliwianych wynosił 99%, stąd też tak niski wskaźnik efektywności 
kosztowej na przestrzeni analizowanych lat. W Polsce ilość odpadów składowanych 
w tym okresie wahała się w przedziale 20–25% odpadów unieszkodliwianych8. 

W przeliczeniu na średnioroczną (dla lat 2003–2010) efektywność kosztową 
gospodarki odpadami w analizowanych krajach najwyższy wskaźnik (czyli najmniej 
korzystny) uzyskano na Węgrzech – 37,25 euro/t, a następnie kolejno: w Polsce – 
19,42 euro/t oraz Bułgarii – 0,73 euro/t.

Podsumowanie

Analiza efektywności kosztowej polityki ekologicznej państwa w poszczególnych 
dziedzinach ochrony środowiska została przeprowadzona na bardzo dużym poziomie 
ogólności. Mimo tego udaje się zaobserwować pewne prawidłowości w uzyskanych 
wynikach analizy. Pozytywne zmniejszanie się wskaźnika efektywności koszto-
wej wystąpiło w Polsce w dziedzinie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.  
W przypadku redukcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wskaźnik ten wykazywał 
nieznaczną tendencję rosnącą. W porównaniu z innymi krajami UE polskie wskaźniki 
efektywności kosztowej przyjmują wartości średnie, między krajami wysoko rozwinię-
tymi (kraje UE-15) a krajami nowo przyjętymi do UE. Wskaźniki efektywności kosz-
towej są wyższe w krajach, w których redukcja zanieczyszczeń jest realizowana przy 
użyciu wysoko zaawansowanych technologii (przykładowo odnowa wody).

Analiza efektywności kosztowej może być wykorzystywana do oceny poje-
dynczych działań lub instrumentów stosowanych w polityce ochrony środowiska. 
Wymaga to jednak bardziej szczegółowych danych o wysokości kosztów ochrony 
środowiska oraz osiąganych efektach ekologicznych.

8 Tamże.
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ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA POLAKÓW – PRZEGLĄD BADAŃ

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie świadomości i postaw proekologicznych Polaków 
na przełomie XX i XXI w. W opracowaniu dokonano przeglądu dostępnych badań z zakresu 
świadomości ekologicznej Polaków przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, 
a w ostatnim czasie również przez Ministerstwo Środowiska oraz organizacje ekologiczne.

Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój

Wprowadzenie

W Polsce pierwsze badania poświęcone społecznym problemom ochrony śro-
dowiska, świadomości ekologicznej i postawom wobec środowiska przeprowadzo-
no w latach 80. ubiegłego stulecia. Za pionierskie badania poświęcone w całości 
świadomości ekologicznej uznaje się badania tarnobrzeskie z 1983 r.1

Kolejnymi były te, które prowadził Bazyli Poskrobko w 1987 r. nad źródłami 
zagrożeń ekologicznych wśród określonych grup pracowniczych przedsiębiorstw 
przemysłowych uciążliwych dla środowiska przyrodniczego2. Wskazał on wówczas 

* Adres e-mail: Lidia.Klos@wneiz.pl
1 T. Burger, Świadomość ekologiczna i potrzeby w zakresie ochrony i kształtowania środowiska miesz-

kańców województwa tarnobrzeskiego, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1984 (maszynopis).
2 B. Poskrobko, Jak postrzegamy ochronę środowiska, „Aura” 1987, nr 8 i 10, s. 12–13, 3–4. Także: 

idem, Proekologiczne zachowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie zmian ustrojowych w Pol-
sce, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991, s. 1–79.
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na występowanie w naszym społeczeństwie specyficznej kategorii tzw. pozornej świa-
domości ekologicznej przejawiającej się w tym, że każdy chciałby, aby otaczające go 
środowisko przyrodnicze było czyste i przyjazne. Jednak uczestnicząc w procesach 
produkcyjnych, często świadomie przyczyniamy się do jego zanieczyszczenia.

Aby w pełni zrozumieć i ocenić ewolucję świadomości ekologicznej, jaka na-
stąpiła w Polsce na przełomie XX. i XXI w., dokonano przeglądu badań ogólnopol-
skich dotyczących świadomości ekologicznej Polaków, prowadzonych przez różne 
instytucje już od 1992 r. 

Celem artykułu jest synteza stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa 
polskiego u progu XXI w.

1. Świadomość ekologiczna 

Świadomość ekologiczna jest częścią świadomości społecznej. Według Dariu-
sza Kiełczewskiego świadomość ekologiczna jest rozumiana jako „stosunek człowie-
ka do środowiska przyrodniczego, zespół informacji i przekonań na jego temat, a tak-
że system wartości, jakim ta osoba kieruje się wobec niego w swoim postępowaniu”3. 

Pojęcie to może być używane w dwóch znaczeniach. W znaczeniu szerszym 
oznacza całokształt uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku przyrodniczym 
jako miejscu życia i rozwoju człowieka (społeczeństwa), wspólnych dla określonych 
grup w danym okresie historycznym4.

W znaczeniu węższym, bardziej praktycznym, świadomość ekologiczna jest to stan 
wiedzy, poglądów i wyobrażeń ludzi o roli środowiska w życiu człowieka, jego antropo-
gennym obciążeniu, stopniu wyeksploatowania, zagrożenia i ochrony, w tym także stan 
wiedzy o sposobach i instrumentach sterowania użytkowaniem i ochroną środowiska5.

W celu scharakteryzowania stanu świadomości ekologicznej Tadeusz Burger 
wprowadził specjalne kategorie: postawa proekologiczna i obojętność ekologicz-
na. Pierwszą z postaw przejawiają osoby, które w sposób zdecydowany opowiadają 
się za ochroną środowiska, i jest to postawa jednoznaczna. Zdecydowanie bardziej 

3 D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 163. 
oraz szerzej na ten temat: A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys po-
litologicznego modelu świadomości ekologicznej), „Problemy Ekorozwoju” 2006, vol. 1, nr 1, s. 33–40.

4 Z. Hull, Świadomość ekologiczna, „Aura” (II) 1984, nr 11, s. 3–4.
5 L. Domka, Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998, s. 87–95.
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skomplikowana jest kategoria obojętności ekologicznej. W grupie społecznej wyka-
zującej ekologiczną obojętność Burger wyróżnił:

a) grupę osób sprzyjającą ochronie środowiska, lecz niedemonstrującą postawy 
proekologicznej;

b) grupę osób obojętnych, nieinteresujących się problematyką ochrony środo-
wiska, uznających, że zajmowanie się tą dziedziną nie jest konieczne;

c) grupę osób dostrzegających problemy ochrony przyrody, lecz uważających, 
że jeszcze nie czas zajmować się ich rozwiązaniem;

d) grupę świadomych przeciwników ochrony środowiska naturalnego6. 
Zdaniem wielu ekspertów świadomość ekologiczna społeczeństwa jest szcze-

gólnie ważna, gdyż ani system zakazów i nakazów, ani instrumenty rynkowe nie 
są w stanie same w sobie rozwiązać problemów środowiskowych. Inne działania 
proekologiczne można podjąć wówczas, gdy większość społeczeństwa wykazuje 
postawy proekologiczne, a inne wtedy, gdy świadomość ekologiczna dopiero jest 
kształtowana. 

2. Przegląd badań dotyczących świadomości ekologicznej Polaków

Instytucją monitorującą stopień świadomości ekologicznej Polaków w naj-
szerszym zakresie jest powstały w 1990 r. Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). 
Przeprowadził on badania świadomości ekologicznej Polaków realizowane 
przez CBOS w latach 19927, 19938, 19979, 200010, 200211, 200812, 200913, 201114 

6 T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Instytut Gospodarki i Przestrzeni 
Miejskiej, Warszawa 2005, s. 9–11.

7 T. Burger, Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem, InE, Warszawa 1992.
8 T. Burger, A. Sadowski, Świadomość społeczna: Niderlandy ekologiczne, InE, Warszawa 1993.
9 W. Baturo, T. Burger, A. Kassenberg, Agenda niespełnionych nadziei. Społeczna ocena realizacji 

Agendy 21 w Polsce, InE, Warszawa 1997.
10 T. Burger, Świadomość społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, InE, Warszawa 2000. 
11 Kompas Rio+10, czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konfe-

rencji ONZ „Środowisko i rozwój” w 1992 w Rio de Janerio, InE, Warszawa 2002.
12 A. Bałtromiuk, Polacy w zwierciadle ekologicznym, InE, Warszawa 2008.
13 A. Bałtromiuk, Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój, InE, Warszawa 2009.
14 A. Stanaszek, M. Tędziagolska, Badania świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczegól-

nym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku, InE, Warszawa 2011.
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i 201215. W dalszej części zostaną omówione wybrane wnioski z badań przeprowadzo-
nych w latach 1992–2012. 

Zawarty w badaniach materiał pozwolił na analizę danych uzyskanych na prze-
strzeni lat 1992–2012 w odniesieniu do następujących zagadnień: grupa „proekolo-
giczna”; zagrożenia i stan środowiska przyrodniczego; poczucie odpowiedzialności 
za stan środowiska; znaczenie działań indywidualnych na rzecz środowiska; wiedza, 
informacja o środowisku i jego ochronie, środowisko i gospodarka; konflikty na tle 
ochrony i zagospodarowania środowiska. 

Ze względu na stosunkowo obszerny materiał badawczy i charakterystyczne 
cechy otrzymanego materiału dokonano podziału na dwa okresy, tj. pierwszy, który 
obejmuje lata do 2000 r., i drugi – od 2000 do 2012 r.

Poniższe stwierdzenia wynikają z analizy wyników badań przeprowadzonych 
w ciągu dekady 1990–2000. Na podstawie badań z tego okresu można sformułować 
następujące wnioski:

1. Wyższą rangę wśród wartości ekologicznych zyskiwały wartości instrumen-
talne, a nie autoteliczne (same w sobie).

2. Środowisko naturalne było częściej wartością uznawaną niż odczuwaną.
3. Widocznej świadomości ekologicznej towarzyszyła bardzo niewielka wiedza 

na temat źródeł zagrożeń, co wywoływało reakcje lękowe zamiast racjonal-
nego przeciwdziałania.

4. Działaniom instytucjonalnym towarzyszyła negatywna ocena społeczna  
i nieufność.

5. Organizacje proekologiczne były słabo rozpoznawane w społeczeństwie, nie-
wielki był również poziom wiedzy o ich działaniu.

6. Brak zainteresowania problemem, brak wiary w skuteczność działań oraz 
niechęć do zmiany przyzwyczajeń to najczęściej wskazywane przez bada-
nych przyczyny niepodejmowania działań na rzecz środowiska.

7. Charakter świadomości ekologicznej zdeterminowany był przede wszystkim 
doświadczeniem indywidualnym poszczególnych osób i społeczności lokal-
nych16.

15 M. Strumińska-Kutra, Świadomość ekologiczna Polaków analiza wyników badań ilościowych 
z lat 1992–2011, InE (materiał przygotowany w ramach projektów: „Z energetyką przyjazną środowi-
sku za pan brat” i „Szerokie wody Natury 2000”), Warszawa 2012, s. 1–33.

16 P. Gliński, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań, 
„Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 3; T. Burger, Świadomość ekologiczna: między lękiem..., s. 20.
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Natomiast poniższe konkluzje odnoszą się do stanu świadomości ekologicznej 
Polaków po 2000 r.: 

1. Wyraźnie zmniejszyła się liczebność grupy osób, które wskazują na zatrucie 
środowiska jako zjawisko groźne dla Polski.

2. Mimo że prawie 3/4 badanych raczej nie interpretuje związku pomiędzy 
ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym w kategoriach konfliktu, 
to zdecydowanie zmniejszyło się przyzwolenie na ograniczenie produkcji 
szkodliwej dla środowiska za cenę bezrobocia.

3. Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego spoczywa zdaniem ba-
danych na władzach lokalnych, które obecnie budzą większe zaufanie niż 
poprzednio.

4. Zauważalny jest rosnący poziom gotowości społecznej do podejmowania 
działań indywidualnych na rzecz środowiska. Wartości ekologiczne są dla 
coraz większej grupy Polaków ważne.

5. Zdecydowanie wzrasta wśród badanych liczba osób, dla których przyjęcie 
środowiska za niezbywalną wartość stanowi motyw do podejmowania pozy-
tywnej aktywności na rzecz przyrody.

6. Zdrowie własne i rodziny oraz troska o przyszłe pokolenia są dla Polaków 
motywem aktywizującym do podejmowania działań prośrodowiskowych.

7. Stosunkowo wysoki poziom wrażliwości na środowisko zauważalny jest  
w grupie osób w wieku 39–45 lat, natomiast osoby w wieku 18–24 lat cha-
rakteryzuje najniższy poziom postaw proekologicznych przy zdecydowanie 
wyższym poziomie wiedzy ekologicznej.

8. W podziale respondentów ze względu na miejsce zamieszkania można 
stwierdzić, iż najbardziej proekologiczne postawy prezentują mieszkańcy 
województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, za-
chodniopomorskiego i pomorskiego, zaś najmniej zaangażowane w działania 
na rzecz przyrody są osoby z województw: małopolskiego i podkarpackiego. 

8. W im większej miejscowości mieszkają badani, tym częściej wskazywali oni 
na pojawianie się sytuacji konfliktowych związanych z ochroną środowiska 
w ich miejscu zamieszkania, np. na problemy ze składowaniem odpadów, 
zajmowaniem terenów zielonych pod budownictwo w miastach, lokalizacją 
szlaków komunikacyjnych17.

17 Zob. Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków 
w 2008 r., red. A. Bołtromiuk, InE, s. 1–29, www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/raporty/id/40/ (26.05.2011).
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W nurt powyższych wniosków wpisują się również badania wykonane przez 
CBOS w latach 2000–201118.

Inne badania posiadają charakter bardziej fragmentaryczny i są sprofilowane 
pod kątem zapotrzebowań zamawiającego. Przykładem tego typu badań są przepro-
wadzone na przełomie września i października 2005 r. „Badania świadomości eko-
logicznej Polaków” zamówione przez Bayer Sp. z o.o. Zostały one przeprowadzone 
przez GfK Polonia w formie wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie 
1000 Polaków. Wśród uzyskanych danych w kontekście tematyki niniejszego arty-
kułu na podkreślenie zasługują następujące wyniki: 

a) 87% respondentów stwierdziło, że nie segreguje surowców wtórnych (pla-
stik, szkło, aluminium, papier) i nie wykorzystuje w tym celu specjalnych 
pojemników; 

b) 46% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak, a 40% raczej tak na 
pytanie: „Czy wierzą Państwo, że Państwa zachowanie wpływa na środowi-
sko naturalne (na jego ochronę bądź dewastację)?”; 

c) 23% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak, a 54% raczej tak na 
pytanie: „Czy według Państwa opinii – Państwa zachowanie w codziennym 
życiu można określić jako proekologiczne?”19.

Podobny charakter miały badania przeprowadzone przez firmę Biostat na zle-
cenie Fundacji Nasza Ziemia w marcu 2012 r.20 Badania były częścią Kampanii na 
rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011–2014 prowadzonej w ramach i w związku  
z Dekadą Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego ONZ. Celem badania było okre-
ślenie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie:

– świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko,
– wiedzy, jak praktycznie na co dzień chronić środowisko,
– potrzeby ochrony bioróżnorodności,
– racjonalnego używania energii, potrzeby zwiększania efektywności energe-

tycznej i zmniejszania wpływu na zmiany klimatyczne,

18 Ekologiczna świadomość Polaków, CBOP, Warszawa 2000; Polacy o stanie środowiska i zmia-
nach klimatu, CBOS, Warszawa 2010 oraz Zachowania proekologiczne Polaków, CBOS, Warszawa 
2011. 

19 Badania świadomości ekologicznej Polaków, Raport dla Bayer Sp. z o.o., październik 2005, s. 5–12, 
http://www.eduskrypt.pl/ebookswiadomosc_ekologiczna_polakow__wyniki_badan_przeprowadzonych_
przez_gfk_polonia_we_wspolpracy_z_firma_bayer-487.html (25.05.2011).

20 Badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko, wyniki 2012. 
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– racjonalnego użytkowania wód i ich ochrony, 
– racjonalnej gospodarki odpadami21.
Otrzymane wyniki uzupełniają dotychczasowe badania w zakresie indywidu-

alnej odpowiedzialności każdego z nas za stan środowiska i podejmowanych przez 
społeczeństwo działań w zakresie oszczędzania energii, wody i racjonalnej gospo-
darki odpadami. 

Prowadzone są również badania świadomości ekologicznej ukierunkowane 
na problematykę wpływu stanu środowiska na zdrowie i świadomości istniejących  
w tym obszarze zależności. Przykładem pozostają badania sondażowe zlecone przez 
Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Środowiska, realizujące w latach 2003–2005 
Program Wieloletni „Środowisko a zdrowie”. Badania te zostały przeprowadzone  
w 2005 r. na grupie 800 mieszkańców z terenu całej Polski przy współpracy z Insty-
tutem Badania Opinii i Rynku Pentor. W podsumowaniu wskazanych badań znalazły 
się m.in. następujące wnioski: 

1. Zaledwie 1/5 respondentów nie dostrzega zależności pomiędzy zdrowiem  
a stanem środowiska.

2. Prawie połowa badanych uznała, że posiada dostęp do informacji o stanie 
środowiska oraz wpływie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, jednak po-
nad 1/3 z nich uważa, że ma do nich ograniczony dostęp.

3. Zdecydowana większość respondentów jest przekonana o tym, że swoim in-
dywidualnym postępowaniem przyczynia się do poprawy stanu środowiska, 
a w ten sposób i własnego zdrowia.

4. Działania promujące wiedzę o wpływie środowiska na zdrowie powinny być 
dedykowane całemu społeczeństwu, jak również poszczególnym grupom 
docelowym. Ich celem powinno być także stymulowanie prowadzenia po-
dobnych przedsięwzięć na poziomie lokalnym22. 

Ocenę postępujących przemian świadomości ekologicznej Polaków, ich kierun-
ki oraz stopień umożliwiają również badania przeprowadzone w listopadzie 2010 r.  
przez PBS DGA Sp. z o.o. Zostały one zlecone przez Ministerstwo Środowiska  
i dotyczyły zmian świadomości ekologicznej Polaków w wyniku kampanii eduka-
cyjno-promocyjnej „Nie zaśmiecaj swojego sumienia” oraz ich kontynuacja w la-

21 Tamże, s. 3–37.
22 Środowisko a zdrowie – badania sondażowe, red. W. Jarosz, J. Brol, B. Jarzębska, Z. Nowińska, 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2011, s. 10–11.
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tach 2012–201423. Wspomniane zmiany zdiagnozowano w porównaniu ze stanem 
świadomości w roku 2008. W badaniach podkreślono m.in.: 

1. Ponad 80% Polaków uważa, że podejmując indywidualne działania, może 
się przyczynić do poprawy stanu środowiska w swoim miejscu zamieszkania 
(podobnego zdania w 2008 r. było 10% mniej osób). Dwie trzecie respon-
dentów wskazywało, iż wpływ ten przejawia się w segregowaniu śmieci.

2. Połowa Polaków zna znaczenie słowa „recykling” (w 2008 r. wiedzę w tym 
zakresie posiadał co trzeci Polak).

3. Trzy czwarte badanych uznało, iż niestandardowe działania kampanii pro-
środowiskowych przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy o ochro-
nie środowiska i mają wpływ na kształtowanie nawyków i postaw proekolo-
gicznych.

4. Stwierdzono jednocześnie, że na podstawie wyników badań nie można 
stwierdzić, iż właściwe postawy respondentów w postępowaniu z odpadami 
mają stały charakter24. 

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza dostępnych badań świadomości ekologicznej Pola-
ków wyraźnie pokazuje, że społeczeństwo polskie pod koniec lat 80. i 90. ubiegłego 
stulecia znajdowało się w okresie kształtowania świadomości ekologicznej. Z jed-
nej strony obywatele naszego państwa zdawali sobie sprawę z tego, jakie znacze-
nie ma ochrona środowiska dla ich życia i zdrowia. Z drugiej strony nie umiano  
z posiadanej na ten temat wiedzy wyciągnąć praktycznych wniosków. Ogromną rolę  
w kształtowaniu świadomości ekologicznej Polaków odegrały wówczas powsta-
łe organizacje i stowarzyszenia proekologiczne. Liczba tych organizacji w 1989 r.  
wynosiła około 14025.

23 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, raport TNS Polska dla 
Ministra Środowiska, Warszawa 2012; Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców 
Polski, badanie trackingowe, raport PBS dla Ministra Środowiska, Sopot 2013; Badanie świadomości 
i zachowań mieszkańców Polski, badanie trackingowe, raport TNS Polska dla Ministra Środowiska, 2014. 

24 Coraz lepiej z ekologią, http://www.pbs.pl/x.php/1,973/Coraz-lepiej-z-ekologia.html (28.04.2015).
25 T. Burger, za: P. Glińskim, Ruch ekologiczny w Polsce – stan obecny, Prace Komitetu Obywatel-

skiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, czerwiec 1989, nr 2, w: Świadomość ekologiczna 
społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, InE, Warszawa 2000, s. 9.
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W pierwszej dekadzie obecnego wieku widoczny jest zdecydowany wzrost po-
ziomu właściwych działań i postaw społecznych w odniesieniu do środowiska natu-
ralnego. Co jest szczególnie ważne, Polacy w coraz większym stopniu dostrzegają 
związek pomiędzy wpływem własnego postępowania na jakość środowiska. Wydaje 
się, że to najlepsza cenzurka skuteczności edukacji ekologicznej Polaków. 

Dokonana analiza przeglądu badań jednoznacznie wskazuje, iż zdecydowanie 
maleje grupa osób reprezentujących postawę tzw. ekologicznej obojętności na ko-
rzyść wzrostu liczby osób jednoznacznie ekologicznych.
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Abstract
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA LEŚNYCH KOMPLEKSÓW PROMOCYJNYCH  
W POLSCE – WYNIKI BADAŃ

STRESZCZENIE

Zgodnie z przyjętymi w ustawie o lasach założeniami, leśne kompleksy promocyjne 
(LKP) są kompleksami leśnymi o szczególnym znaczeniu gospodarczym, ekologicznym, 
społecznym i edukacyjnym. Są one także uznawane za element zrównoważonej gospodarki 
leśnej. Na początku 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe dotyczące m.in. roli LKP 
w budowaniu świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Celem 
artykułu jest przedstawienie uzyskanych wyników z uwzględnieniem prowadzonych form 
edukacji leśnej w LKP, grup odbiorców i najczęściej prezentowanych tematów zajęć. 

Słowa kluczowe: zrównoważone leśnictwo, leśne kompleksy promocyjne, edukacja

Wprowadzenie

Rozwój trwały i zrównoważony dotyczy wielu dziedzin gospodarki, w tym 
i leśnictwa. Przyjmuje się, iż zrównoważone leśnictwo dotyczy:

a) takiego zarządzania lasami i terenami leśnymi, które pozwoli na zaspoko-
jenie społeczno-gospodarczych, kulturowych i duchowych oraz ekologicz-
nych potrzeb ludzkości w odniesieniu do wszystkich produktów i usług do-

* Adres e-mail: h.kruk@wpit.am.gdynia.pl.
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starczanych przez ekosystemy leśne, wliczając w to także kwestię ochrony 
lasów przed zanieczyszczeniami i innymi zagrożeniami1;

b) takiego zarządzania lasami, które umożliwi zachowanie ich wielofunkcyjno-
ści dla przyszłych pokoleń2;

c) zagospodarowania i użytkowania lasów, które pozwoli na zachowanie ich 
produktywności, żywotności, zdolności do odtwarzania się oraz bioróżno-
rodności, aby mogły pełnić swoje ekologiczne, gospodarcze i społeczne 
funkcje obecnie i w przyszłości3.

Zrównoważona gospodarka leśna dotyczy realizacji zadań pozwalających 
na osiągnięcie takich celów, jak: zachowanie i ochrona lasów, ich „renaturyzacja” 
(prowadzona zwłaszcza w odniesieniu do plantacji oraz lasów intensywnie użytko-
wanych gospodarczo), odwrócenie procesu deforestacji, ochrona lasów (zwłaszcza 
tych cennych, o naturalnym charakterze, co umożliwi także zachowanie bioróżno-
rodności i zasobów genetycznych), ochrona wód i gleb, zwiększanie powierzchni 
obszarów chronionych w lasach oraz racjonalna produkcja leśna (dostarczanie drew-
na i innych produktów leśnych oraz usług)4.

Zrównoważona gospodarka leśna dotyczy wielu różnorodnych aspektów,  
w tym certyfikacji leśnej, przebudowy drzewostanów zgodnie z siedliskiem, pozy-
skiwania produktów leśnych w tempie nieprzekraczającym ich możliwość samood-
twarzania się, ustanawiania lasów ochronnych oraz tworzenia leśnych kompleksów 
promocyjnych.

1. Leśne kompleksy promocyjne

Leśne kompleksy promocyjne (LKP) są ustanawiane rozporządzeniem Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych. Są to „obszary funkcjonalne o znacze-

1 Report of the UN Conference on Environment and Development, Annex III, A/CONF.151/26, Rio 
de Janeiro 1992.

2 T. Panagopoulos, Linking Forestry, Sustainability and Aesthetics, „Ecological Economics” 2009, 
vol. 68, s. 2485.

3 Forestry in the EU and the World – a Statistical Portrait 2011, Eurostat, Statistical Books 2011, 
s. 7; ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 1991 r., nr 101, poz. 444 ze zm.), art. 6.

4 Forestry in the EU..., s. 9; art. 7–8 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach; C. Gamborg, J.B. Larsen, 
Back to Nature – a Sustainable Future for Forestry?, „Forest Ecology and Management” 2013, no. 179, 
s. 560–564.
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niu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, dla których działalność określa 
jednolity program gospodarczo-ochronny, opracowywany przez właściwego 
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych”5. LKP to kompleksy leśne 
o relatywnie dużej powierzchni, reprezentujące różne regiony przyrodniczo-leśne, 
o odmiennych charakterach i walorach przyrodniczych. Założono, że na terenach  
LKP będzie wdrażana i prowadzona zrównoważona gospodarka leśna oparta na eko-
logicznych zasadach w połączeniu z aktywną ochroną przyrody. LKP mogą znaj-
dować się na terenie jednego, dwóch lub więcej nadleśnictw. Nie mają one włas-
nej administracji – funkcjonują na bazie nadleśnictw, na terenie których zostały  
utworzone. LKP są oryginalną polską koncepcją, której odpowiednikiem na świecie 
są lasy modelowe w Szwecji i Kanadzie6. Do celów LKP zalicza się: rozpoznanie 
stanu zachowania ekosystemów leśnych oraz zachodzących w nich zmian (poprzez 
inwentaryzację przyrodniczą), odtwarzanie walorów leśnych lub ich zachowanie po-
przez prowadzenie gospodarki leśnej opartej na zasadach ekologicznych, integrowa-
nie celów gospodarczych z ochroną lasów, prowadzenie i promowanie wielofunk-
cyjnej, trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzenie prac badawczych, 
których celem jest wdrażanie i upowszechnianie zrównoważonego leśnictwa, budo-
wanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania edukacyjne oraz 
szkolenia dla Służby Leśnej7. Powyższe cele są zgodne z założeniami dotyczącymi 
zrównoważonej gospodarki leśnej8.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 25 LKP: pierwsze zostały powołane w 1994 r., 
ostatnie – w 2011 r. Są to LKP: Bory Lubuskie, Bory Tucholskie, Lasy Beskidu Sądec-
kiego, Lasy Beskidu Śląskiego, Lasy Bieszczadzkie, Lasy Birczańskie, Lasy Doliny 
Baryczy, Lasy Elbląsko-Żuławskie, Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Lasy Janowskie, 

5 Artykuł 13b ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.
6 K. Fronczak, Leśne Kompleksy Promocyjne. Las w dziewiętnastu odsłonach, Centrum Informa-

cyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2007, s. 14–18. 
7 Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 19 grudnia 1994 r. w sprawie 

Leśnych Kompleksów Promocyjnych, ZO-72-15/94, § 2; K. Fronczak, Leśne Kompleksy Promocyj-
ne..., s. 19–20.

8 J. Głaz, Założenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w: Trwały i zrównoważony rozwój 
lasów. Poglądy – opinie – kontrowersje, red. K. Rykowski, IBL, Warszawa 1998, s. 64–68; A. Kolk, 
Ogólne tezy trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów, w: Trwały i zrównoważony rozwój lasów..., 
s. 111–116; M. Blichtarska, P. Angelstam, M. Elbakidze, R. Axelsson, M. Skorupski, A. Węgiel,  
The Polish Promotional Forest Complexes: Objectives, Implementation and Outcomes Towards Susta-
inable Forest Management?, „Forest Policy and Economics” 2012, vol. 23, s. 32–35.
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Lasy Mazurskie, Lasy Olsztyńskie, Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Lasy Rychtalskie, Lasy 
Spalsko-Rogowskie, Lasy Środkowopomorskie, Lasy Warszawskie, Puszcza Biało-
wieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Kozienicka, Puszcza Niepołomicka, Puszcza 
Notecka, Puszcze Szczecińskie, Puszcza Świętokrzyska oraz Sudety Zachodnie9.

Pracownicy Lasów Państwowych realizują zadania z zakresu zrównoważo-
nego leśnictwa dotyczące wymiaru gospodarczego, ekologicznego i społecznego,  
w tym ostatnim wypadku również te z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekolo-
gicznej. Zajęcia edukacyjne dotyczą głównie upowszechnienia wiedzy o lesie, jego 
funkcjach i produktach, racjonalnego korzystania z lasów, a także wielofunkcyjnej  
i zrównoważonej gospodarki leśnej10. Tego typu działania są szczególnie intensyw-
nie prowadzone na terenach LKP.

2. Metoda badawcza

W lutym i marcu 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe. Z uwagi na fakt, iż 
LKP nie zostały wyodrębnione jako osobne struktury organizacyjne czy administra-
cyjne, ankietę rozesłano do 72 nadleśnictw znajdujących się w granicach wszystkich 
25 LKP. Zawarte w niej pytania dotyczyły m.in. infrastruktury edukacyjnej, głównych 
grup odbiorców korzystających z zajęć edukacyjnych oraz najczęściej realizowanych 
tematów zajęć. Odpowiedzi11 uzyskano z 30 nadleśnictw znajdujących się w obrębie 
16 LKP12. Były to następujące LKP: Lasy Beskidu Śląskiego, Bory Tucholskie, Pusz-
cza Białowieska, Lasy Elbląsko-Żuławskie, Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Pusz-
cza Kozienicka, Lasy Mazurskie, Lasy Olsztyńskie, Puszcza Niepołomicka, Lasy 
Oliwsko-Darżlubskie, Lasy Spalsko-Rogowskie, Puszcza Notecka, Puszcze Szcze-
cińskie, Puszcza Świętokrzyska, Lasy Środkowopomorskie oraz Lasy Warszawskie13.

9 http://lasy.gov.pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne; bip.lasy.gov.pl (17.04.2015).
10 Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, War-

szawa 2014, s. 34–35.
11 Ankietę wypełniali pracownicy nadleśnictw zazwyczaj pracujący na stanowisku (starszego) spe-

cjalisty ds. edukacji (ekologicznej lub leśnej), edukacji i turystyki czy specjalisty służby leśnej lub 
podobnym – nazwy stanowisk były różne w zależności od nadleśnictwa.

12 LKP Lasy Bieszczadzkie został powiększony w 2015 r. o obszar nadleśnictwa Baligród. W związ-
ku z powyższym Nadleśnictwo Baligród nie mogło wypełnić ankiety, gdyż jako część LKP funkcjonuje 
dopiero od niedawna.

13 Zwrotność ankiet wynosiła w odniesieniu do nadleśnictw 41,7%, a w odniesieniu do LKP – 64%.
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3. Infrastruktura edukacyjna na terenie LKP

Wyposażenie poszczególnych nadleśnictw (jak i LKP) w infrastrukturę jest 
dość urozmaicone. Zgodnie z Raportem z działalności edukacyjnej Lasów Państwo-
wych w 2013 roku na terenie nadleśnictw zlokalizowanych w obrębie LKP znajdo-
wało się przeciętnie więcej obiektów edukacji leśnej niż w nadleśnictwach poło-
żonych poza granicami LKP. We wszystkich LKP zlokalizowane były następujące 
obiekty: 213 ścieżki dydaktyczne, 104 wiaty edukacyjne, 58 izb leśnych i 27 ośrodki 
edukacji przyrodniczo-leśnej14.

W wypadku 16 LKP (30 nadleśnictw, które odpowiedziały na ankietę) najczę-
ściej spotykanymi obiektami edukacyjnymi wybudowanymi, urządzonymi i pro-
wadzonymi przez nadleśnictwa są: leśne ścieżki edukacyjne (poznawcze), wiaty 
edukacyjne i trasy (szlaki) turystyczno-rekreacyjne. Dość często znajdują się tam 
także izby przyrodnicze, ośrodki edukacyjne czy sale wystawowe (edukacyjne) przy 
siedzibie nadleśnictwa. Stosunkowo rzadko (kilka LKP) wymieniane były arboreta 
czy muzea leśne. Wśród dodatkowych obiektów wskazywanych przez poszczegól-
ne nadleśnictwa były m.in.: herbarium, park dendrologiczny, kolekcja zieleni, park 
edukacyjny przy siedzibie nadleśnictwa, las ochronny czy częściowo udostępniony 
(i odpowiednio zagospodarowany) rezerwat przyrody, punkty edukacji leśnej czy 
leśne izby edukacyjne, ekspozycje dydaktyczne, wieże widokowe, lokalne skanseny, 
dom pamięci czy zabytkowa wyłuszczarnia nasion oraz inne obiekty historyczne czy 
trasy związane z wypoczynkiem i rekreacją.

Można przypuszczać, iż jednym z czynników decydujących o różnorodności 
wyposażenia LKP w infrastrukturę edukacyjną jest data utworzenia LKP, ponadto 
powierzchnia niektórych z nich była powiększana o obszary znajdujące się w ko-
lejnych nadleśnictwach. Kolejnym, równie istotnym czynnikiem jest atrakcyjność 
turystyczna danego obszaru. LKP (i nadleśnictwa) znajdujące się w regionach od-
wiedzanych przez wielu turystów (lub w pobliżu dużych miast) zazwyczaj dyspo-
nują większą liczbą i znacznie bardziej urozmaiconymi obiektami edukacyjnymi. 
Co istotne, wyposażenie w obiekty o przeznaczeniu edukacyjnym jest też różne  
w nadleśnictwach tworzących jeden LKP. Przykładowo w wypadku LKP Lasy Go-
stynińsko-Włocławskie infrastruktura Nadleśnictwa Włocławek jest znacznie bar-

14 T. Chrzanowski, Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2013 roku, Państwo-
we Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, 
Warszawa 2014, s. 16.
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dziej urozmaicona, jeśli chodzi o różne typy obiektów, niż Nadleśnictwa Gostynin. 
Podobnie jest w wypadku LKP Puszcze Szczecińskie czy (w mniejszym stopniu) 
LKP Puszcza Świętokrzyska.

4. Działalność LKP w zakresie edukacji 

Podobnie jak w wypadku wyposażenia w obiekty infrastruktury edukacyjnej, 
również i w odniesieniu do osób korzystających z różnych form edukacji leśnej 
liczba tych ostatnich jest większa w nadleśnictwach LKP (w niektórych wypad-
kach nawet trzykrotnie) niż w nadleśnictwach znajdujących się poza LKP. W ra-
mach działań edukacyjnych organizowane były zarówno zajęcia terenowe, zajęcia 
w obiektach LKP (izby, ośrodki edukacyjne itp.), lekcje w szkołach, spotkania poza 
terenem szkoły, konkursy (wiedzy, plastyczne, fotograficzne), wystawy oraz akcje 
edukacyjne (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.)15.

Jedno z pytań dotyczyło typów zajęć organizowanych przez pracowników nad-
leśnictw w LKP. Odpowiedzi wybrane przez osoby uzupełniające ankietę wskazu-
ją na dużą różnorodność zajęć edukacyjnych. Wszystkie nadleśnictwa realizowały 
zajęcia terenowe, prawie wszystkie16: zajęcia promujące gospodarkę leśną (w tym 
np. sadzenie lasu), imprezy promujące LKP (w tym np. pikniki dla lokalnych miesz-
kańców, młodzieży szkolnej itp.), konkursy promujące wiedzę o lasach czy zajęcia 
plastyczne różnego typu. Kilka nadleśnictw wskazało na dodatkowe, niewymie-
nione w ankiecie formy zajęć, jakie są prowadzone na terenie LKP, w tym m.in.: 
projekcje filmów, gry edukacyjne, wystawy, konferencje lub seminaria, spotkania  
z pracownikami Lasów Państwowych w szkołach, zajęcia w izbach przyrodniczych, 
arboretum czy centrum edukacji ekologicznej, konkursy plastyczne i fotograficzne, 
warsztaty mykologiczne, warsztaty rzeźbiarskie, edukacyjne i dla nauczycieli, zaję-
cia rozwijające umiejętność poruszania się po lesie, festiwale edukacyjne czy stoiska 
podczas imprez lokalnych, regionalnych czy krajowych, np. w trakcie Dnia Ziemi, 
na festynach, dożynkach itp. Pracownicy LKP włączają się również w organizację 
różnorodnych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

W wypadku pytań dotyczących działań edukacyjnych (zarówno skierowanych 
do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych) pracownicy nadleśnictw wypełniają-

15 Tamże, s. 16–18.
16 Poszczególne typy zajęć nie były realizowane tylko w pojedynczych nadleśnictwach.
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cy ankietę mieli do wyboru następujące odpowiedzi dotyczące częstości korzystania 
poszczególnych grup odbiorców z zajęć edukacyjnych: bardzo często (więcej niż 
20 razy w roku), często (10–20 razy w roku), czasami (5–10 razy w roku), rzadko 
(mniej niż 5 razy w roku) oraz bardzo rzadko (raz na kilka lat lub nigdy).

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że głównymi odbiorcami działalności edu-
kacyjnej prowadzonej przez LKP są dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym) 
oraz młodzież szkolna (ucząca się w gimnazjum i szkołach średnich). Niektóre LKP 
prowadzą także zajęcia (z różną częstością) dla studentów wybranych kierunków 
studiów, w tym z zakresu leśnictwa. Ponadto, z zajęć prowadzonych w LKP ko-
rzystają (znacznie rzadziej niż dzieci i młodzież17) zorganizowane grupy turystów 
i osoby indywidualne. Część nadleśnictw LKP prowadzi również (raczej rzadko lub 
bardzo rzadko) specjalistyczne zajęcia dla wybranych grup odbiorców. Są to: 

a) pracownicy nadleśnictw spoza obszaru LKP – te zajęcia są prowadzone  
(w porównaniu z innymi grupami dorosłych korzystających ze szkoleń spe-
cjalistycznych) znacznie częściej dla tej grupy odbiorców i w największej 
liczbie LKP (10 LKP);

b) prywatni właściciele lasu, przewodnicy turystyczni, pracownicy jednostek 
samorządu terytorialnego – szkolenia dla tych grup odbywały się rzadko  
i prowadzone były w kilku LKP;

c) jeszcze rzadziej prowadzone były specjalistyczne zajęcia dla rolników i osób 
prowadzących działalność z zakresu turystyki i rekreacji (np. właścicieli 
pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych), a w wypadku pojedynczych 
LKP – zajęcia dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej, stacji sanitar-
no-epidemiologicznych oraz pracowników parków (krajobrazowych i naro-
dowych), a także pasjonatów mykologii.

Dla dzieci i młodzieży najczęściej realizowane są zajęcia dotyczące następują-
cych obszarów tematycznych18:

a) praca leśnika (21 nadleśnictw w 12 LKP);

17 Wyjątkiem są tutaj nadleśnictwa znajdujące się w obrębie LKP Puszcza Białowieska, LKP Lasy 
Olsztyńskie, LKP Lasy Mazurskie, LKP Lasy Środkowopomorskie, LKP Puszcza Notecka i LKP Lasy 
Beskidu Śląskiego, gdzie zgłoszono, iż te grupy bardzo często lub często uczestniczą w zajęciach pro-
wadzonych przez pracowników Lasów Państwowych. Tutaj też występują różnice w częstości korzy-
stania z oferty edukacyjnej w zależności od nadleśnictwa.

18 Pracownicy nadleśnictw wypełniający ankietę wymieniali maksymalnie 5 najczęściej realizowa-
nych tematów zajęć.
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b) leśne zwierzęta i ich tropy (20 nadleśnictw z 14 LKP) – prowadzone były zajęcia 
ogólne lub dotyczące wybranych gatunków zwierząt, jak dziuplaki, owady, ssaki;

c) rozpoznawanie gatunków drzew i roślin w lesie (20 nadleśnictw w 12 LKP);
d) warstwowa (piętrowa) budowa lasu (12 nadleśnictw w 11 LKP);
e) dokarmianie zwierząt (w tym ptaków) zimą (11 nadleśnictw w 7 LKP);
f) gospodarka leśna i zagrożenia w lesie, ochrona lasów przed pożarami (11 

nadleśnictw w 7 LKP);
g) zasady zachowania się w lesie (9 nadleśnictw w 7 LKP);
h) ekosystem leśny, funkcje lasu, znaczenie lasu dla człowieka, bioróżnorod-

ność lasów (9 nadleśnictw w 6 LKP);
i) drewno – surowiec doskonały i jego zastosowanie (6 nadleśnictw w 5 LKP);
j) wszystkie lub wybrane pory roku w lesie (6 nadleśnictw w 4 LKP);
k) formy ochrony przyrody (4 nadleśnictwa w 4 LKP).
Poza wymienionymi pracownicy niektórych nadleśnictw prowadzili także zajęcia 

o innej tematyce. Przykładowo, w LKP Puszczy Białowieskiej prowadzone były zajęcia 
pt. „Tropienie kropelki wody, czyli obieg wody w przyrodzie”, „Martwe drewno i jego 
rola w kształtowaniu środowiska”, w LKP Puszcza Notecka: „Historia leśnictwa, hi-
storia Radusza – wsi, której nie ma”, w LKP Lasy Mazurskie: „Wyłuszczarnia nasion”,  
w LKP Lasy Warszawskie i Puszcze Szczecińskie: „Od nasiona do drzewa” oraz w LKP 
Puszcze Szczecińskie: „Poznajemy las wszystkimi zmysłami”. W kilku nadleśnictwach 
były również prowadzone zajęcia na temat różnorodności biologicznej lasów i lokalnej 
specyfiki lasów (przyrody charakterystycznej dla danego regionu), w dwóch zajęcia 
dotyczyły ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej (LKP Bory Tucholskie) oraz lasu ochron-
nego (LKP Lasy Mazurskie). Nie wszystkie zajęcia dotyczyły lasu i gospodarki leśnej 
– w LKP Lasy Spalsko-Rogowskie prowadzono zajęcia o segregacji śmieci.

Tematyka zajęć, których odbiorcami byli dorośli, znacznie różniła się w po-
szczególnych nadleśnictwach (LKP), głównie w zależności od tego, kto był ich od-
biorcą – turyści czy też grupy zainteresowane szkoleniem specjalistycznym. Tema-
tyka zajęć dla osób dorosłych najczęściej dotyczyła19:

a) trwałej, zrównoważonej, wielofunkcyjnej20 gospodarki leśnej (15 nadle-
śnictw w 9 LKP) i pracy leśników (10 nadleśnictw w 9 LKP);

19 W tym wypadku również pracownicy nadleśnictw mogli wskazać maksymalnie 5 najczęściej reali-
zowanych tematów zajęć. W 8 nadleśnictwach wymieniono mniej niż 5 tematów (od 1 do 4), w jednym 
– żadnego. 

20 Przy wypełnianiu ankiety większość pracowników stosowała jedno lub dwa z tych trzech określeń. 
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b) budowy i funkcji lasu, ekosystemów leśnych, bioróżnorodności oraz proce-
sów zachodzących w lasach (12 nadleśnictw w 9 LKP);

c) ochrony lasów i przyrody w lasach (17 nadleśnictw w 13 LKP), leśnych 
kompleksów promocyjnych (1 nadleśnictwo w 1 LKP) czy obszarów Natura 
2000 (2 nadleśnictwa w 2 LKP);

d) fauny i flory leśnej (10 nadleśnictw w 9 LKP) – zajęcia ogólne lub dotyczące 
wybranych gatunków (np. ptaków, owadów, roślin leśniczych itp.), w tym 
obejmujące rozpoznawanie gatunków;

e) drewna jako surowca (6 nadleśnictw w 5 LKP);
f) walorów przyrodniczo-turystycznych nadleśnictwa lub regionu (10 nadleśnictw 

w 5 LKP), ich historii lub historii Lasów Państwowych (8 nadleśnictw w 6 LKP);
g) zwierzyny łownej i gospodarki łowieckiej (4 nadleśnictwa w 4 LKP).
Ponadto, tematyka zajęć dotyczyła wybranych specjalistycznych aspektów 

gospodarki leśnej, w tym: gleb leśnych (LKP Lasy Środkowopomorskie), fitosocjo-
logii (LKP Lasy Środkowopomorskie), huraganów w lasach i zagospodarowania te-
renów pohuraganowych (LKP Lasy Mazurskie), zabiegów pielęgnacyjnych w lesie 
(LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie, LKP Lasy Beskidu Śląskiego), odnowień 
naturalnych (LKP Lasy Mazurskie, LKP Lasy Beskidu Śląskiego), zalesień grun-
tów porolnych (LKP Puszcza Świętokrzyska), małej retencji w lasach (LKP Lasy 
Mazurskie), zagrożeń środowiska leśnego (LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie, 
LKP Puszcze Szczecińskie) czy zmian fenologicznych (LKP Lasy Elbląsko-Żuław-
skie). W niektórych LKP prowadzone były zajęcia związane z historią danego ob-
szaru, np. dotyczące śladów II wojny światowej w lasach (LKP Lasy Spalsko-Ro-
gowskie), historią użytkowania zasobów naturalnych (LKP Puszcza Białowieska), 
znajdującymi się tam obiektami – wyłuszczarnią nasion (LKP Lasy Mazurskie) 
czy kulturotwórczą rolą lasów (LKP Puszcze Szczecińskie). Prowadzone były rów-
nież zajęcia dotyczące rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania lasów, np. „Do 
lasu po uśmiech i zdrowie” (LKP Puszcza Kozienicka), czy możliwości korzystania  
z wypoczynku w lesie i zasad korzystania z lasu (LKP Puszcza Niepołomicka).

Podsumowanie

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród nadleśnictw znajdują-
cych się w granicach LKP można stwierdzić, iż działalność edukacyjna prowadzona 
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w LKP przez pracowników Lasów Państwowych jest skierowana głównie do młodych 
odbiorców (dzieci i młodzieży szkolnej). Prowadzone zajęcia dotyczą przeważnie funk-
cji lasu, jego budowy, składu gatunkowego (fauna i flora), gospodarki leśnej (pracy 
leśników) i zasad zachowania się w lesie, wliczając w to ochronę lasu przed zagrożenia-
mi. Zajęcia przeznaczone dla dorosłych są realizowane znacznie rzadziej i często obej-
mują również specjalistyczne szkolenia dla wybranych grup odbiorców. Działalność 
edukacyjna prowadzona przez pracowników poszczególnych nadleśnictw w ramach 
LKP, dotycząca funkcjonowania ekosystemów leśnych, funkcji lasów i różnych aspek-
tów zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej bardzo dobrze wpisuje się  
w koncepcję zrównoważonego rozwoju i umożliwia poprawę poziomu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. Zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie LKP uzupeł-
niają zazwyczaj zakres tematyczny zajęć prowadzonych np. przez pracowników par-
ków krajobrazowych i narodowych, przewodników PTTK czy centra edukacji ekolo-
gicznej, co pozwala na lepsze wdrażanie założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego.
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Abstract

According to The Act of Forests in Poland, the Promotional Forest Complexes (PFCs) 
are forest areas of special economical, ecological, social and educational importance. Thery 
are elements of sustainable forest management as well. At the beginning of 2015, a question-
naire survey were led, concerning, among others, the role of PFCs in developing of eco-
logical awareness among children, young and adult people. The main aim of the paper is 
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POLITYKA ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ DO 2030 ROKU 
W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

STRESZCZENIE

Tematem artykułu jest zaprezentowanie najistotniejszych celów UE w polityce energe-
tycznej do zrealizowania w perspektywie 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju 
państw członkowskich. Punktem wyjścia analizy jest ocena stanu sektora energetycznego 
w UE, bowiem cele i zadania w perspektywie 2030 wynikają z szeregu okoliczności i uwa-
runkowań sektora zaopatrzenia w energię. Przedstawione w opracowaniu strategiczne cele 
polityki klimatyczno-energetycznej UE ukazują niezbędne wyzwania dla wdrażania trwałe-
go i zrównoważonego rozwoju w ramach analizowanego sektora będącego siłą napędową 
gospodarek świata.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, sektor energetyczny, polityka klimatyczno-ener-
getyczna UE

Wprowadzenie

Energia to siła napędowa gospodarek świata1. Dostęp do źródeł energii stanowi je-
den z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego. Związek ten ujawnił się pod-
czas kryzysów naftowych w latach 70. XX w. Wówczas w świadomości społecznej zaist-
niał problem bezpieczeństwa energetycznego, który współcześnie powraca i jest jednym 

* Adres e-mail: irekmic@wneiz.pl.
1 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_pl.htm (30.04.2015).
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z głównych tematów dyskusji w krajach UE2. Dodatkowo od tamtego okresu nastąpiły 
znaczne zmiany na rynkach energii i w uwarunkowaniach geopolitycznych, co spowo-
dowało, że potrzeba działania na szczeblu UE jest obecnie silniejsza niż kiedykolwiek. 
W przeciwnym razie niemożliwe będzie osiągnięcie celów Unii w innych strategicznych 
obszarach, m.in. celów strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrud-
nienia oraz Milenijnych Celów Rozwoju3. Pokazuje to, że problematyka energetyczna 
jest w zasadzie fundamentalna dla funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. Dlatego 
polityka energetyczna musi być z jednej strony ambitna, konkurencyjna i długofalowa, 
a z drugiej strony musi być również rozsądna, przemyślana i korzystna dla wszystkich 
państw członkowskich. Istotne jest zatem, by UE podejmowała wielkie wyzwania ener-
getyczne, przed którymi obecnie stoimy. Unia wdraża ambitną politykę energetyczną, 
która swym zasięgiem obejmuje pełny zakres źródeł energii, od paliw kopalnych po 
energię atomową i odnawialną, w celu wywołania nowej rewolucji przemysłowej, która 
przekształci gospodarkę w niskoenergetyczną, zapewniając jednocześnie większe bez-
pieczeństwo, konkurencyjność i zrównoważenie zużywanej energii. Zatem niezwykle 
istotne staje się ustalenie równowagi pomiędzy rywalizującymi ze sobą wyzwaniami  
w dziedzinie energetyki, np. konflikt między tworzeniem konkurencyjnego rynku ener-
gii a kosztownymi wymogami w dziedzinie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. 
Będzie to możliwe tylko przez wypracowanie spójnej strategicznej polityki państw UE. 
Celem artykułu jest przedstawienie współczesnej polityki klimatyczno-energetycznej 
Unii i inicjatyw w tej dziedzinie jako analiza realizacji wyzwań dla wdrażania trwałego  
i zrównoważonego rozwoju w ramach sektora będącego siłą napędową gospodarek świata.

1. Stan sektora energetycznego w UE

Punktem wyjścia analizy jest ocena stanu sektora energetycznego w Unii, bo-
wiem cele polityki energetycznej w perspektywie 2030 wynikają z aktualnych uwa-
runkowań zaopatrzenia w energię i do najważniejszych należą:

1. Uzależnienie od zewnętrznych dostaw energii, czyli niemożliwość osiągnię-
cia samowystarczalności energetycznej UE. Wynika to z nadmiernej energo-
chłonności gospodarek, ograniczoności zasobów własnych oraz niekorzyst-

2 D. Horodziejczyk, Nowa polityka energetyczna UE, Studia BAS Kancelarii Sejmu nr 12: Wybrane 
zagadnienia społeczne i gospodarcze, Warszawa 2008, s. 8.

3 Europejska Polityka Energetyczna, COM(2007) 1, 10 stycznia 2007 r., s. 3.
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nych warunków dostępu do zasobów zewnętrznych. Z aktualnych szacun-
ków wynika, że w 2030 r. stopień uzależnienia Unii od zewnętrznych dostaw 
energii osiągnie 70%4.

2. Ograniczona swoboda wyboru struktury zużycia nośników energii, bowiem 
energetyka w UE oparta jest na węglu, a to napotyka na silny sprzeciw ze 
strony państw członkowskich Europy Zachodniej. Wybór ropy naftowej  
i gazu ziemnego stwarza z kolei uzależnienie od zewnętrznego rynku, w tym 
z państw niestabilnych politycznie. Natomiast priorytet zasobów odnawial-
nych ma charakter wyboru politycznego, bowiem w obecnych uwarunkowa-
niach pozyskiwanie energii z OZE nie jest uzasadnione finansowo.

3. Sytuacja geopolityczna, która ukazuje, że aktualne konflikty zbrojne i poli-
tyczne toczą się w rejonach bogatych w surowce energetyczne5.

4. Ograniczony wpływ państw UE na rynek surowców energetycznych. Dostęp-
ne instrumentarium to polityka zagraniczna w stosunku do państw dostarczają-
cych surowce energetyczne, w tym strategiczne inwestycje w infrastrukturę oraz 
zmniejszanie zapotrzebowania na energię, głównie w wyniku poprawy efektyw-
ności energetycznej poprzez promocję oszczędzania energii w budynkach i sek-
torze transportowym, jak i mniejsze straty przy produkcji i przesyłaniu energii.

5. Propagowany plan ograniczenia negatywnego oddziaływania sektora ener-
getycznego na środowisko i wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju 
państw członkowskich UE oraz państw reszty świata. Stanowi to wyzwanie 
ze strony zmian klimatycznych pod wpływem emisji gazów cieplarnianych, 
których istotną przyczyną są emisje z przedsiębiorstw sektora energetycznego.

6. Plan wzrostu bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich UE 
przez rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, w tym rozwój wyko-
rzystania OZE oraz biopaliw w transporcie w zgodzie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju.

Polityka energetyczna krajów Unii wytyczająca narodowe strategie w tym ob-
szarze skupiała się na realizacji trzech celów6: 

a) minimalizacji cen energii przy zapewnieniu warunków samofinansowania 
sektora;

4 F. Morata, S.I. Sandoval, European Energy Policy, Edward Elgar, Northampton 2012.
5 http://www.geopolityka.org/ (10.04.2015). 
6 European Commission, European Energy and Transport Trends to 2030, Brussels 2010.
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b) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w wy-
miarach krótko- i długookresowym;

c) minimalizacji szkodliwych dla środowiska konsekwencji funkcjonowania 
technologii energetycznych.

Rysunek. 1. Triada celów polityki klimatyczno-energetycznej UE w perspektywie 2030

Źródło: opracowanie własne.

Na wielu polach cele te wykluczają się jednak i są wzajemnie antagonistyczne, 
bowiem kosztowne są zarówno wprowadzane technologie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, jak i zwiększanie bezpieczeństwa poprzez dywersyfikację dostaw 
paliw i energii. Przy obecnym stanie rozwoju technologie nieemisyjne są szcze-
gólnie kosztowne, co nie współgra ze strategią konkurencyjności. Ponadto, należy 
uwzględnić podatki, które w UE często przekraczają cenę dostarczanego surowca 
energetycznego. Dodatkowym problemem jest niespójność narzędzi optymalizacji 
źródeł energetycznych w krótkim i długim okresie, bo choć nie jest kwestionowa-
na korzyść wprowadzania do sektora energii mechanizmów rynkowych, to są one 
nastawione na generowanie zysku i optymalizację alokacji zasobów w krótkich 
horyzontach czasowych. Dlatego rynek nie jest źródłem rozwiązań strategicznych  
i rolę kreatora polityki energetycznej musi zachować państwo lub struktury po-
nadnarodowe7. Ta granica rynku i państwa zmienia się wraz z ewolucją poglądów 

7 J. Malko, Energetyczna strategia Unii Europejskiej. Czyżby nowe podejście do starych proble-
mów?, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006, s. 6; B. Kryk, Competitive-
ness of Economy vs. Energy Efficiency, w: Trend in the World Economy. Countries and Region in the 
Global Economic Flows, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 123–144.

Bezpieczeństwo dostaw

Konkurencyjność Zmiany klimatu
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na rolę sektorów strategicznych, wśród których energetyka odgrywa szczególną rolę 
jako sektor fundamentalny, mający wpływ na ceny w gospodarce, a przez to bezpo-
średnio na rozwój ekonomiczny państw członkowskich. W wyniku podwójnego kry-
zysu (finansowego i polityczno-energetycznego) oraz ze względu na kontrowersje  
i brak kompromisu wśród państw członkowskich Unii co do skuteczności i znacze-
nia kosztownych efektów ochrony klimatu zaczęto uznawać priorytety gospodar-
cze za najważniejsze. Dlatego aktualnie Komisja Europejska wyraziła przekonanie, 
że w procesie integracji rynku energetycznego największą rolę powinna odgrywać 
konkurencja ekonomiczna. Jednak w ramach integracji rynku energetycznego UE 
występuje wiele problemów do rozwiązania, m.in. zróżnicowanie fiskalne, brak har-
monizacji technicznych infrastruktury oraz odmienne podejście państw członkow-
skich Unii do ochrony środowiska. UE w coraz większym stopniu uzależniona jest 
od importu ropy i gazu przy jednoczesnym stale rosnącym zapotrzebowaniu na te 
surowce. Dlatego do największych wyzwań dla państw członkowskich Unii należy 
uznać brak zróżnicowania źródeł energii, a także kwestię bezpieczeństwa dostaw, 
która jest bezpośrednio związana z zewnętrznymi działaniami podejmowanymi 
przez UE w stosunku do najważniejszych dostawców surowców energetycznych8. 
Jednocześnie przed państwami członkowskimi stoi konieczność budowy konkuren-
cyjnych wewnętrznych rynków energetycznych i zwiększenia racjonalizacji zużycia 
energii9. Dodatkowo Unia reaguje na problemy globalne, jakie wynikają z zachodzą-
cych zmian klimatycznych. Przezwyciężenie tych problemów stało się priorytetem 
w jej polityce energetyczno-klimatycznej.

2. Cele UE w polityce energetycznej do zrealizowania w perspektywie 2030 w kontek-
ście zrównoważonego rozwoju państw członkowskich

Najważniejsze cele do realizacji w perspektywie 2030 to: 
1. Bezpieczeństwo dostaw energii – UE jest coraz bardziej narażona na wpływ wa-

hań i wzrost cen na międzynarodowych rynkach energii oraz na konsekwencje 
coraz większej koncentracji zasobów energetycznych wśród nielicznych państw 

8 F. Leveque, J.M. Glachant, J. Barquin, F. Holz, W. Nuttall, Security of Energy Supply in Europe 
Natural Gas, Nuclear and Hydrogen, Loyola de Palacio series on European Energy Policy 2014.

9 M. Tatarzyński, Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Narodowe, Warszawa 
2007, s. 2.
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świata. W ramach wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii Unia podejmuje dzia-
łania w celu ograniczenia podatności na wpływ czynników zewnętrznych wyni-
kającej z zależności od importu. Dlatego promuje wykorzystywanie własnych, 
dostępnych surowców energetycznych oraz inwestycje w OZE, zaś na rynku 
międzynarodowym podejmuje działania w celu dywersyfikacji kierunków dostaw 
źródeł energii. Z przyczyn politycznych i ekonomicznych niedopuszczalne jest 
bowiem, aby część państw członkowskich UE było całkowicie uzależnione od 
dostaw tylko i wyłącznie z jednego kierunku (np. z Rosji).

2. Konkurencyjność i wewnętrzny rynek energii UE – celem jest stworzenie we-
wnętrznego rynku energii przez wdrażanie dyrektyw dotyczących liberalizacji 
sektora energetycznego. Dzięki temu zwiększy się konkurencja, co będzie skut-
kowało obniżkami cen i pobudzi inwestycje. Jednolity rynek energii oraz kon-
kurencyjność wytwórców i dystrybutorów jest niezbędna dla wspierania wspól-
nej europejskiej strategii energetycznej10. Dlatego podstawowym zadaniem jest 
eliminacja barier administracyjnych, technicznych i innych w handlu usługami 
energetycznymi w celu umożliwienia rozwoju wewnętrznego rynku energii Unii. 
Dużym wyzwaniem w tej kwestii są odpowiednie ramy legislacyjne, które będą 
stwarzać sprawiedliwe warunki funkcjonowania dla wszystkich państw UE. 

3. Zróżnicowanie źródeł energii – związane jest z pojęciem miksu energetycznego, 
który stanowi mieszankę różnych rodzajów energii. Ich różnorodność zwiększa 
bezpieczeństwo kraju w razie awarii czy wyczerpania jednego ze źródeł energii. 
Dodatkowym aspektem stworzenia możliwości wyboru źródła energii jest funkcjo-
nowanie zintegrowanego rynku unijnego opartego na konkurencji ekonomicznej. 
Przez promocję własnych zasobów energetycznych pozytywnym aspektem jest 
uniezależnianie się od energii importowanej, co ma szerokie zalety ekonomiczne 
i społeczne. W perspektywie 2030 UE wspiera zróżnicowanie źródeł energii, ale 
w pierwszej kolejności stawia na zasoby przyjazne dla klimatu. Spowodowało to 
zwiększenie znaczenia OZE, których udział w zużyciu energii ogółem w 2010 r. 
osiągnął 12,7%. Komisja Europejska podtrzymała wiążący cel, aby do 2030 r. po-
ziom OZE w ogólnym bilansie zużycia nośników energii w Unii wynosił 27%11. 
UE w przypadku części określonych celów jest świadoma, że wartości te nie zo-
10 J.M. Glachant, F. Leveque, Electricity Reform in Europe Towards a Single Energy Market, Loyola 

de Palacio series on European Energy Policy 2014, s. 47.
11 Rada Europejska, Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetyczne do roku 2030, SN 

79/14, 24 październik 2014 r., s. 12.
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staną osiągnięte, szczególnie w momencie aktualnego poluzowania polityki kli-
matycznej na rzecz wsparcia konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw energii. 
Natomiast odnośnie do węgla i energii jądrowej nie podjęła konkretnych decyzji 
co do celu liczbowego, a dodatkowo instrumenty polityki klimatycznej (podatki, 
handel emisjami CO2) negatywnie wpływają na konkurencyjność pozyskiwania 
energii z węgla na rynku Unii. Natomiast kwestię decyzji o rozwoju energii nukle-
arnej UE pozostawiła do wyboru państwom członkowskim12.

4. Wzrost efektywności energetycznej – oznacza mniejsze zużycie energii przy 
utrzymaniu niezmienionego poziomu działalności gospodarczej. Oszczęd-
ność energii jest pojęciem szerszym niż efektywność, ponieważ obejmu-
je również zmniejszenie zużycia przez zmianę zachowań lub ograniczenie 
działalności gospodarczej13. Główny cel poprawy efektywności energetycz-
nej to dążenie do osiągnięcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, 
tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na ener-
gię pierwotną. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii ma duży po-
tencjał wykorzystania już przy samej produkcji, jak i dystrybucji energii. 
Komisja Europejska podkreśla silny związek efektywności energetycznej  
i ochrony środowiska. Pomimo że osiągnięcie celu obniżenia energochłonności 
gospodarki o 20% do roku 2020 zostało przesunięte na rok 2030, to jest to jedno 
z nielicznych zadań, które chętnie realizują wszystkie państwa UE. Osiągnięcie 
tego celu będzie oznaczać oszczędności rzędu 100 mld euro rocznie oraz zmniej-
szenie emisji CO2 do atmosfery o 800 mln t rocznie14.

5. Zrównoważony rozwój – cel ten można określić jako chęć szukania instrumen-
tów, które zapewnią równowagę między celami ochrony środowiska naturalnego, 
konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw. Przejawia się to przez zapewnienie 

12 I. Perez-Arriaga, Regulation of the Power Sector, Loyola de Palacio series on European Energy 
Policy 2014.

13 B. Kryk, Efektywność energetyczna w kontekście wyzwania zasobooszczędnego gospodarowania 
na przykładzie modernizacji budynków w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, 
nr 756, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 57, s. 318; eadem, Kontrowersje polskiej polityki 
energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych, „Ekonomia i Prawo” 2012, t. XI: Integracja 
i dezintegracja w sektorze realnym, nr 4, s. 151–166; eadem, Wzrost efektywności energetycznej – wyzwa-
nie inwestycyjne dla polskiego sektora energetycznego, w: Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regional-
nym, t. I, red. Ł. Dymek, K. Bedrunka, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2012, s. 151–170.

14 B. Chateau, D. Rossetti di Valdalbero, World and European Energy and Environment Transition 
Outlook, European Commission 2011.
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ciągłego zrównoważonego rozwoju sektora energii dzięki podnoszeniu norm 
efektywności i bezpieczeństwa, rozszerzaniu dostępności różnych źródeł energii, 
podnoszeniu konkurencyjności oraz ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.

6. Badania i rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania i przesyłania ener-
gii – należy inwestować w innowacje technologiczne w energetyce, które ob-
niżą koszty oraz zwiększą wydajność produkcji energii. OZE są przyszłością 
przy dalszych badaniach nad technologią, która spowoduje obniżenie kosztów 
jej wprowadzania i wzrost wydajności przy wytwarzaniu energii. Przykład 
pionowych farm wiatrowych pokazuje, że jest to słuszna droga rozwoju dla 
pozyskiwania energii. W zasadzie rozwój innowacji dotyczy wszystkich źró-
deł energii, gdzie wymienić można także niskoemisyjne technologie węglowe 
i gazowe oraz reaktory jądrowe IV generacji. Inwestycje te są również istotne 
dla zapewnienia tego, aby Europa pozostała światowym liderem w dziedzi-
nie technologii energetycznych. W ramach instrumentów realizacji tego celu 
przez UE należy wymienić projekty B + R, dotacje oraz konkursy na innowacje 
energetyczne.

7. Solidarność w polityce zewnętrznej – celem jest ustanowienie mechanizmów 
wspierających solidarność wśród państw Unii. Jednak ustanowienie konkret-
nych instrumentów znajduje się wciąż na etapie konsultacji między państwami 
członkowskimi. Dodatkowo nie ma zgody między państwami członkowskimi 
UE odnośnie do tego, jak silna i głęboka powinna być wspólna zewnętrzna po-
lityka energetyczna. Natomiast solidarność w polityce zewnętrznej jest funda-
mentem realizacji pozostałych celów Unii.

8. Infrastruktura energetyczna – stanowi swoisty „krwiobieg”, bez którego osią-
gnięcie innych celów nie jest możliwe. Zintegrowane i niezawodne sieci ener-
getyczne to podstawowy warunek osiągania celów polityki energetycznej i go-
spodarczej UE. Rozwój infrastruktury energetycznej pozwoli zapewnić prawi-
dłowo funkcjonujący wewnętrzny rynek energii, zagwarantuje bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi integrację OZE oraz zwiększy efektywność energetyczną. 
Wśród priorytetów do zrealizowania w perspektywie 15-letniej (do 2030) Ko-
misja Europejska wymienia15:

– korytarze energetyczne ważne dla Europy Środkowo-Wschodniej,
– wzmocnienie połączeń między systemami krajowymi, 

15 European Commission, European Energy...
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– połączenie z elektrowniami wiatrowymi na morzach Północnym i Bałtyckim, 
– strategiczne projekty infrastrukturalne dla węzłów gazowych z krajów Bli-

skiego Wschodu (projekt Nabucco i White Stream).

Podsumowanie

Realizacja celów polityki energetycznej wymaga od państw członkowskich 
UE, w tym Polski, podjęcia działań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych zwłasz-
cza w zakresie infrastruktury energetycznej. Infrastruktura stanowi bowiem krytycz-
ny element prawidłowego funkcjonowania całego rynku energii, a także wpływa  
w największym stopniu na wydajność i skuteczność tego rynku. Potrzeba inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną wynika zarówno z niewystarczającego stopnia jej roz-
budowy, stanu technicznego czy wieku poszczególnych obiektów, jak i prognozo-
wanego wzrostu zapotrzebowania odbiorców na energię i konieczności zapewnienia 
bezpieczeństwa jej dostaw. Realizacja opisanych w artykule celów europejskiej po-
lityki energetycznej ma prowadzić Unię do osiągnięcia gospodarki o niższym zuży-
ciu bezpieczniejszej, bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej energii. Natomiast  
w wyniku chęci realizacji tak wielu często sprzecznych celów przez UE należy za-
uważyć proces wypychania przedsiębiorstw przemysłowych z państw członkow-
skich. Proces ten wynika z wysokich cen energii, czyli również wysokich kosztów 
produkcji w wielu sektorach przemysłu w państwach Unii. W konsekwencji przemysł 
państw UE traci pozycję konkurencyjną w skali globalnej, co wpływa na zmniej-
szenie zatrudnienia w przemyśle i otoczeniu biznesowym. Cele energetyczne, które 
należy osiągnąć w pierwszej kolejności, polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw strategicznych, należytego funkcjonowania wewnętrznego rynku energe-
tycznego, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także, a może przede wszyst-
kim, na potwierdzeniu jednego wspólnego głosu UE na arenie międzynarodowej. 
Realizacja tych celów ma się przyczynić do przekształcenia Europy w gospodarkę  
o wysokiej efektywności energetycznej i niskich emisjach CO2. Zapoczątkuje to 
nową rewolucję przemysłową, przyśpieszając przejście do etapu wzrostu gospodar-
czego przy niskim poziomie emisji CO2, a w dłuższym okresie do znaczącego wzro-
stu produkcji i zużycia energii wytwarzanej lokalnie przy niskich emisjach. Kwestie 
energetyczne muszą stać się główną częścią unijnych stosunków z państwami ze-
wnętrznymi w stosunku do państw członkowskich Unii, bowiem są konieczne dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa geopolitycznego, stabilności ekonomicznej, rozwoju 
społecznego oraz walki ze zmianami klimatycznymi.
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ANALIZA STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU NA RZECZ REDUKCJI EMISJI CO2

STRESZCZENIE

Transport jest jednym z najtrudniejszych sektorów w zakresie kontroli emisji CO2. Pomi-
mo postępów technologicznych w dziedzinie motoryzacji wzrost natężenia ruchu i występujące 
trendy w motoryzacji indywidualnej oraz styl jazdy stanowią coraz większe źródło emisji CO2, 
które powodują zmiany klimatu. Dzięki zintegrowanym planom rozwoju sektor transportu może 
w dużym stopniu przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki. Rozwój tego sektora z perspek-
tywy realizacji celów polityki klimatycznej i energetycznej wymaga zastosowania różnych dzia-
łań i instrumentów, które pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 generowanych przez ten sektor.

Słowa kluczowe: transport, transport niskoemisyjny, polityka transportowa

Wprowadzenie

Z perspektywy instytucjonalnej polityki odgrywają kluczową rolę w kształtowa-
niu środowiska naturalnego. Pozycjonując rolę sektora transportu we współczesnej go-
spodarce oraz jego oddziaływanie na sferę społeczną i środowisko naturalne, zasadne 
jest kształtowanie rozwoju tego sektora na bazie właściwych instrumentów polityki 
transportowej. Odnosząc się do szeroko rozumianej definicji zrównoważonego trans-
portu stanowiącej wykładnię dla konkretyzacji celów polityki transportowej UE, można 
stwierdzić, iż wskazane w Białej księdze1 działania w zakresie ochrony klimatu wyka-

* Adres e-mail: umotowidlak@onet.eu. 
1 Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osią-

gnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, 
Bruksela 2011.
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zują zgodność z nowym paradygmatem rozwoju współczesnej gospodarki. Abstrahu-
jąc od jednoznacznego potwierdzenia lub odrzucenia tezy o antropogenicznym pocho-
dzeniu zmian klimatu, niepodważalnym faktem jest negatywne oddziaływanie sektora 
transportu na nieposiadający substytutu element kapitału naturalnego, jakim jest klimat.

Rozwój sektora transportu warunkowany silnym oddziaływaniem trendów glo-
balnych wymaga pakietu różnorodnych instrumentów pozwalających na obniżenie 
emisji CO2 generowanych przez ten sektor. Strategiczne znaczenie usług transpor-
towych dla sprawności i ciągłości funkcjonowania łańcuchów logistycznych oraz 
jakości życia mieszkańców determinuje wielobiegunową ze względu na przedmiot, 
podmiot i czas wdrożenia ścieżkę dekarbonizacji. Uwzględniając wskazane w stra-
tegii rozwoju sektora transportu Unii główne kierunki dekarbonizacji tego sektora, 
dokonano identyfikacji określonych działań oraz ich polaryzacji w zakresie czaso-
wych możliwości wdrożenia, co stanowiło zasadniczy cel artykułu.

1. Globalne tendencje i ich wpływ na sektor transportu z perspektywy dekarbonizacji 
gospodarki

Transport jako istotny dział gospodarki światowej stanowi czynnik sprawczy 
wielu zjawisk i procesów, a także dział przyjmujący na siebie zobowiązanie uczest-
nictwa w tych procesach na warunkach dyktowanych przez gospodarkę, społeczeń-
stwo i środowisko naturalne. Dualny charakter sektora transportu wskazuje na silne 
oddziaływanie ogólnych trendów rozwojowych na funkcjonowanie tego sektora, na-
zywanych także w literaturze megatrendami2. Z jednej strony wpłynęły one bowiem 
na globalny wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe, z drugiej zaś przyczy-
niły się do ewolucji ich specyfiki i charakteru.

1.1. Zmiany w transporcie towarowym
Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilkunastu lat w gospodarce świato-

wej, takie jak np. globalizacja, deregulacja, rosnąca konkurencja czy rozwój nowych 
technologii oraz pojawienie się nowatorskich koncepcji w zarządzaniu i organiza-
cji produkcji, spowodowały rekonfigurację łańcuchów logistycznych. Nowoczesne 
łańcuchy dostaw należące często do rozproszonych sieci logistycznych determinują 
wzrost zakresu działalności transportowej. Trend ten wzmacniany jest dodatkowo 

2 E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 11.
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przez wdrażanie koncepcji lean management. Koncepcja ta ukierunkowana jest na 
maksymalną redukcję poziomu zapasów i organizację zaopatrzenia w taki sposób, 
aby dostawy w systemie just in time eliminowały koszty funkcji magazynowania 
materiałów, które zwiększają transportochłonność procesu produkcyjnego3.

Analiza danych statystycznych przedstawionych w tabeli 1 wskazuje, że tylko 
w krajach UE wolumen transportu (wyrażony w tkm) w latach 1990–2012 zwiększył 
się o ponad 60%. Należy jednocześnie podkreślić, iż tempo tego wzrostu zostało 
częściowo wyhamowane kryzysem gospodarczym, którego skutki najbardziej do-
tknęły transport towarowy w okresie 2008–2009.

Wzrost gospodarczy oraz rosnąca wymiana handlowa w skali globalnej i między-
narodowej przekładają się bezpośrednio na przesunięcia modalne w sektorze transportu. 
W 2012 r. transport drogowy odpowiadał za prawie 50% ogólnej ilości przewiezionej 
masy towarów. Na uwagę zasługują także charakterystyki dotyczące udziału transportu 
drogowego w przewozach śródlądowych, które potwierdzają dominującą rolę tej gałęzi 
transportu w przewozach na krótkie i średnie odległości. Rola ta nabiera znaczenia wo-
bec wyników badań prowadzonych m.in. przez Europejską Agencję Ochrony Środowis-
ka (European Environment Agency – EEA), z których wynika, że ostatni odcinek w łań-
cuchu dostaw jest najmniej efektywny. Zwykle dostawy te realizowane są w warunkach 
większego zatłoczenia oraz z wykorzystaniem mniejszych pojazdów, co zwiększa trans-
portochłonność i ma bezpośrednie przełożenie na wzrost zużycia paliw i emisji CO2.

Tabela 1. Wybrane charakterystyki dla transportu towarowego w UE

Wyszczególnienie Jednostka 1990 2000 2007 2009 2012
Praca przewozowa mld tkm 2 330 3 510 4 200 3 660 3 770

Udział modalny  
w transporcie towarowym % 41,8 43,3 45,8 46,4 44,9

Udział modalny w śródlądowym 
transporcie towarowym % 65,2 69,5 72,5 73,4 71,6

Transportochłonność (2000 = 100) % – 100 105,4 95,8 94,5
Zużycie energii Mtoe 88,4 112 130 119 114

Emisje CO2 – samochody ciężarowe 
i dostawcze Mt CO2 235 309 356 327 312

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Energy, Transport and Environment Indicators, 
Eurostat 2014 oraz danych Odyssee.

3 Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING Bank, Warszawa 2007, s. 12.
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Przedstawione powyżej wybrane charakterystyki rozwoju transportu towarowe-
go nie zamykają obszernego katalogu źródeł wzrostu emisji CO2 generowanych przez 
ten transport, wskazują one jednak na konieczność podjęcia zdecydowanych działań 
na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z transportu towarowego. Z prognoz 
popytu na drogowy transport towarowy do 2030 r. wynika bowiem, że udział tego 
transportu w zakresie zgłaszanego zapotrzebowania na paliwa będzie charakteryzował 
się większą dynamiką wzrostu niż udział transportu osobowego4. Ponadto, niepodjęcie 
żadnych działań w zakresie redukcji emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe spowoduje 
wzrost tych emisji o 30% w 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r., co nie jest zgod-
ne z celami określonymi w Białej księdze w sprawie dekarbonizacji transportu.

1.2. Zmiany w transporcie pasażerskim
Procesy globalizacji i integracji w światowej gospodarce spowodowały rów-

nież istotne przeobrażenia w sektorze przewozów osobowych, co pozwoliło uznać 
ten sektor transportu za główne źródło emisji generowanych przez ten sektor. Podsta-
wowymi czynnikami sprawczymi wzrostu zapotrzebowania na paliwa transportowe 
i zwiększającego się jako efekt odbicia poziomu emisji CO2 jest przede wszystkim 
wzrost mobilności społeczeństwa i towarzyszący mu rozwój przewozów pasażer-
skich i motoryzacji indywidualnej (tabela 2).

Tabela 2. Wybrane charakterystyki dla transportu osobowego w UE

Wyszczególnienie Jednostka 1990 2000 2007 2009 2012
Praca przewozowa mld pkm 4 982 5 966 6 468 6 498 6 391

Udział przewozów indywidualnych  
w transporcie pasażerskim % 72,1 73,1 72,6 73,5 72,2

Udział przewozów indywidualnych  
w lądowym transporcie pasażerskim % – 82,9 83,6 84,3 83,3

Transportochłonność (2000 = 100) % – 100 92,1 99,4 94,1

Wskaźnik motoryzacji samoch./1000 
mieszkań. 343 414 455 478 487

Zużycie energii Mtoe 169 192 203 198 189
Emisje CO2 – samochody osobowe Mt CO2 441 497 521 506 480

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Energy, Transport... oraz danych Odyssee.

4 U. Motowidlak, Identyfikacja potrzeb paliwowych w transporcie w aspekcie realizacji zadań prze-
wozowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, nr 4, s. 24.
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W odniesieniu do przedstawionych w tabeli 2 wybranych wskaźników charak-
teryzujących rozwój transportu osobowego oraz prognoz dotyczących wzrostu do-
brobytu społeczeństw i postępującej urbanizacji przewiduje się dalszy wzrost emisji 
CO2 ze źródeł mobilnych transportu osobowego.

2. Potencjalne działania i instrumenty rozwoju transportu niskoemisyjnego

Przegląd zmian poziomów emisji CO2 według sektorów oraz scenariusze 
przewidywanych do 2020 r. zmian wielkości tych emisji potwierdzają, że dekar-
bonizacja sektora transportu wymaga zaimplementowania szeregu inicjatyw5. 
Dążąc do realizacji założonych celów, należy zwrócić uwagę, że istotne jest wy-
pracowanie strategicznego podejścia z uwzględnieniem odpowiednio dobranych 
instrumentów. Do procesu dekarbonizacji sektora transportu można zastosować 
podejście sektorowe, jednak wdrażanie konkretnych działań z perspektywy ca-
łego łańcucha logistycznego może zapewnić większą skuteczność w dążeniu do 
rozwoju niskoemisyjnego transportu. Wykorzystując dostępne instrumenty gospo-
darcze, regulacyjne, informacyjne i techniczne, trzeba pamiętać o tym, że ważne 
jest włączenie w proces dekarbonizacji transportu wszystkich podmiotów z nim 
związanych6. Rola i kompetencje instytucji publicznych mają w tym względzie 
decydujące znaczenie z uwagi na szeroki zakres dostępnych instrumentów i ich 
oddziaływanie. 

Wieloaspektowe podejście do zagadnień związanych z gospodarowaniem 
energią w sektorze transportu znajduje potwierdzenie w wynikach prowadzonych 
badań. Nowa jakość niskoemisyjnego transportu powinna opierać się na innowa-
cjach technologicznych, usprawnieniach organizacyjnych oraz zmianach behawio-
ralnych. Należy jednocześnie podkreślić, że możliwości wykorzystania poszcze-
gólnych działań uwarunkowane są czasem wymaganym do ich opracowania  
i wdrożenia (tabela 3).

5 Trends and Projections in Europe 2014. Tracking Progress Towards Europe’s Climate and Energy 
Targets for 2020, EEA 2014, s. 45.

6 Towards a Resource-Efficient Transport System. TERM 2009: Indicators Tracking Transport and 
Environment in the European Union, EEA 2010. 
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Tabela 3. Wykaz potencjalnych działań i czasowych możliwości ich wdrożenia

Zmiany behawioralne

Działanie Redukcja CO2 
pkm/tkm

Czasowe możliwości 
wdrożenia

Jazda ekologiczna 6–10% Krótkoterminowe
Zwiększenie obłożenia w samochodzie (car pooling) 2–30% Krótkoterminowe

Zmiany organizacyjne

Działanie Redukcja CO2
Czasowe możliwości 

wdrożenia
Zmiana środka transportu (z samochodu na kolej 
miejską) 1–9% Krótko- i średniotermi-

nowe
Zmiana środka transportu (z samochodu na transport 
publiczny) 1–2% Krótkoterminowe

Telepraca 6–8% całkowi-
tych emisji Krótkoterminowe

Optymalizacja tras 1–15% Krótko- i średniotermi-
nowe

Efektywne wykorzystanie przestrzeni pojazdów  
w transporcie towarowym

1–12% całko-
witych emisji

Krótko- i średniotermi-
nowe

Zmiany modalne w ruchu towarowym 5–20% Średnio- i długotermi-
nowe

Zmiany technologiczne

Działanie Redukcja CO2
Czasowe możliwości 

wdrożenia

Redukcja masy pojazdu 17–20% Krótko- i średniotermi-
nowe

Poprawa efektywności energetycznej 10–30% Średnio- i długotermi-
nowe

Zmniejszenie oporu toczenia opon 1–20% Krótkoterminowe

Korzystanie z samochodów hybrydowych 25–69% Średnio- i długotermi-
nowe

Korzystanie z samochodów elektrycznych 15–90% Długoterminowe
Wprowadzenie autobusów napędzanych  
paliwem CNG 13–80% Średnio- i długotermi-

nowe
Korzystanie w cyklu miejskim z pojazdów ciężaro-
wych napędzanych paliwami alternatywnymi 11–53% Długoterminowe

Źródło: opracowano na podstawie: Logistyka jako instrument przeciwdziałania zmianom klimatu, 
Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Bruksela 2010, s. 83–84; A. Schroten, Behavio-
ural Climate Change Mitigation Options, Domain Report Transport, CE Delft 2012, s. 8–19; F. Dünnebeil, 
C. Reinhard, U. Lambrecht, Future Measures for Fuel Savings and GHG Eemission Reduction of Heavy-
Duty Vehicles, Heavy-Duty Vehicles’ CO2 emissions meeting, European Commission, Brussels 2015, s. 7.
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Dokonany w tabeli 3 przegląd działań wskazuje, że istnieje duży potencjał  
w zakresie zmniejszenia zużycia paliw i obniżenia emisji CO2 pochodzących z sek-
tora transportu. Rozwiązaniem najkorzystniejszym dla środowiska są auta elektrycz-
ne, które w ogóle nie emitują zanieczyszczeń w trakcie jazdy. W perspektywie do 
2050 r., korzystając z auta elektrycznego, poziom emisji CO2 może zostać ogra-
niczony nawet do 90% na każdy przejechany pasażerokilometr (pkm). Natomiast  
w przypadku samochodów hybrydowych redukcja ta może osiągnąć poziom do 
69% pkm. Należy jednocześnie zaznaczyć, że potencjalne oszczędności emisji CO2 
uwarunkowane będą m.in. sposobem pozyskiwania energii elektrycznej. Wdrożenie 
alternatywnych do oleju napędowego i benzyny napędów w ruchu miejskim w za-
kresie komunikacji zbiorowej i dostaw towarów również wskazuje na duże, nawet 
do 80% na każdy przejechany kilometr, możliwości redukcji CO2. 

Charakterystyki dotyczące rozwoju rynku pojazdów wykorzystujących paliwa 
alternatywne pozwalają wnioskować, że mimo pozytywnego wpływu na proces de-
karbonizacji transportu pojazdy z napędami alternatywnymi, szczególnie samocho-
dy elektryczne, w najbliższej przyszłości będą miały nieduży udział w tym proce-
sie. Ceny tych pojazdów oraz ich wydajność są nadal najważniejszymi czynnikami  
w procesie zakupowym. Z uwagi na wysoką cenę pierwszym krokiem powinno być 
więc wprowadzenie pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi do transportu 
publicznego oraz możliwość korzystania z wypożyczalni samochodów elektrycz-
nych. Jako instrumenty wspierające działania na rzecz upowszechnienie ekologicz-
nych samochodów można wskazać akcje promocyjne.

Zaplanowane w perspektywie długoterminowej działania wymagać będą znacz-
nych nakładów na badania i rozwój nowych technologii. Tymczasem istnieje szereg 
dostępnych ekonomicznie i technologicznie rozwiązań, których realizacja w per-
spektywie krótko- i średnioterminowej może skutkować zmniejszeniem emisji CO2. 
W perspektywie krótkoterminowej najbardziej skuteczne są działania w zakresie edukacji 
kierowców (tabela 3), z badań wynika bowiem, że jazda ekologiczna zmniejsza średnio 
zużycie paliwa o 10% w odniesieniu do każdego przejechanego kilometra. Ponadto, taka 
jazda pozwala na ograniczenie emisji CO2 o 6–10%. Od 2008 r. szkolenie w zakresie 
ekologicznej jazdy w Austrii stało się obowiązkowym wymogiem do uzyskania prawa 
jazdy. Dotyczy ono kierowców aut osobowych, ciężarowych oraz autobusów7. 

7 Energy Efficiency Policies in the Transport Sector in the EU, AEA, ODYSSE MURE project 
2012, s. 42.



76 Metody ilościowe w ekonoMii

Kolejnym potencjalnym energooszczędnym rozwiązaniem jest zwiększenie ob-
łożenia samochodów, analizując jednak postępujący wzrost wskaźnika motoryzacji 
w krajach UE i obserwując wzmożony ruch na miejskich drogach, można wniosko-
wać o niskiej skuteczności tego działania w perspektywie krótkoterminowej, co po-
twierdziły wyniki badań własnych. Z przeprowadzonych w Łodzi w kwietniu 2015 r.  
badań ankietowych, w których uczestniczyła grupa 150 respondentów pracujących 
i uczących się w tym mieście, wynika, że osoby poruszające się po Łodzi wybierają 
w 72% samochód jako podstawowy środek transportu. Jako główne powody swo-
ich decyzji wskazali oni lepszy komfort jazdy (28% ankietowanych), brak koniecz-
ności oczekiwania na transport publiczny (27%) oraz brak konieczności dojścia  
do i z przystanku. Wysoki poziom tych kryteriów potwierdza więc silne preferencje 
dla motoryzacji indywidualnej wśród mieszkańców Łodzi i jednocześnie wskazuje 
na potrzebę podjęcia działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności korzy-
stania z komunikacji zbiorowej. Z badań przeprowadzonych w tym samym okresie 
wśród 150-osobowej grupy mieszkańców Warszawy i osób tam pracujących wynika 
natomiast, że mimo dużej preferencji korzystania z samochodów osobowych zwięk-
sza się skłonność do korzystania z komunikacji zbiorowej (szczególnie metra) oraz 
rozwiązań typu park and ride oraz bike and ride. Wyniki tych badań potwierdzają, 
że wraz ze wzrostem dostępności do różnych rozwiązań w zakresie infrastruktury 
transportowej mieszkańcy częściej wybierają podróż komunikacją zbiorową, przy-
czyniając się do redukcji emisji CO2.

Potencjalne możliwości interwencji w transporcie ładunków wskazują, że re-
dukcja emisji CO2 uwarunkowana będzie zastosowaniem kombinacji różnych środ-
ków, w których zasadniczą rolę odgrywać będzie optymalizacja tras, technologie 
mające zastosowanie do pojazdów i paliw oraz zmiana modalna, tzn. w większym 
stopniu korzystanie z alternatywnych wobec samochodów ciężarowych rozwiązań 
transportowych (transport kolejowy, wodny)8. Z wywiadów przeprowadzonych 
wśród wybranych polskich firm przewozowych wynika, że w perspektywie krót-
kookresowej, kierując się rachunkiem ekonomicznym, będą one dążyły do dalszej 
oszczędności energii. Jako najbardziej potencjalne działania w tym zakresie wska-
zano optymalizację tras i zwiększenie wykorzystania przestrzeni ładunkowej, szcze-
gólnie w ruchu krajowym. Działania sektora prywatnego na rzecz ograniczania emi-

8 T. Litman, Identifying Truly Optimal Ways to Conserve Energy and Reduce Emissions, Smart 
Transportation Emission Reductions 2014.
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sji CO2 w perspektywie krótkoterminowej są więc bardziej ograniczone niż dostępne 
rozwiązania dla przewozów osobowych. Zakres tych możliwości zwiększa się wraz 
z rozwojem nowych technologii, stąd wydaje się zasadne z punktu widzenia trwałe-
go i zrównoważonego rozwoju kontynuowanie dalszych badań.

Podsumowanie

Postępujące od kilkunastu lat intensywne procesy społeczno-gospodarcze, ta-
kie jak np. globalizacja, integracja i transformacja, potwierdziły duże znaczenie roli 
sektora transportu w tych procesach. Jednocześnie zmiana świadomości ekologicz-
nej ludności i utrwalająca się potrzeba ochrony środowiska naturalnego wymuszają 
zmiany w kierunkach dalszego rozwoju transportu towarowego i osobowego. Wzrost 
zapotrzebowania na paliwa transportowe i związany z nim wzrost emisji CO2 wska-
zały na pilną potrzebę wdrożenia szeregu działań mających na celu wyhamowanie 
tempa tych wzrostów. Dokonany przegląd inicjatyw i wskazanie czasowych możli-
wości ich wdrożenia określiły kierunki działań w zakresie zmniejszenia zużycia tych 
paliw i obniżenia emisji CO2. Zasadniczy wniosek płynący z tych kierunków doty-
czy poprawy zarządzania zapotrzebowaniem na transport, co powinno prowadzić do 
racjonalizacji wykorzystania transportu oraz jeszcze większego preferowania mniej 
zanieczyszczających środowisko form przewozu oraz najlepszych dostępnych tech-
nologii. Zakres zastosowania potencjalnych rozwiązań będzie zależeć od dostępno-
ści czasowej i kosztowej. Z perspektywy nowego paradygmatu rozwoju potrzeby 
paliwowe sektora transportu wymagają kombinacji różnych rozwiązań, dlatego też 
nawet kosztowne aktualnie rozwiązania wymagają dalszych badań.
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ANALYSIS OF DEVELOPMENT STRATEGY FOR TRANSPORT CO2 EMISSIONS REDUCTION

Abstract

Transport is one of the most difficult sectors to control CO2 emissions. Increase in 
traffic and present trends in the automotive industry and individual driving style are an in-
creasing source of CO2 emissions that cause climate change despite technological advances 
in the automotive field. Thanks to the integrated development plans, transport sector can 
clearly contribute to the decarbonisation of the economy. Development of transport, from the 
perspective of the objectives of the climate and energy policy, requires the use of a variety 
of policies and instruments that will lead to the reduction of CO2 emissions generated by this 
sector.
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PROBLEMATYKA KSZTAŁTOWANIA ZRÓWNOWAŻONYCH  
SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH PERYFERYJNYCH OBSZARÓW MIAST  
NA PRZYKŁADZIE DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ METALCHEM W OPOLU

STRESZCZENIE

Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemów transportowych obszarów pery-
feryjnych w miastach bywa niejednokrotnie trudne, na co składa się wiele przyczyn. Celem 
artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu zrównoważenia, w tym 
funkcjonalności, transportu w peryferyjnej dzielnicy przemysłowej Opola Metalchem, jak 
też ocena planów władz miasta co do zmian w systemie transportowym dzielnicy. Zdiagno-
zowane zostały główne elementy systemu transportowego oraz problemy związane z funk-
cjami, jakie na badanym obszarze powinien on pełnić. Następnie omówiono plany władz 
miasta dotyczące zmian w zagospodarowaniu dzielnicy, w tym przekształceń systemu trans-
portowego. Ostatnia część opracowania zawiera ocenę planowanych działań władz Opola. 

Słowa kluczowe: zrównoważony system transportowy, Metalchem, Opole

Wprowadzenie

Konieczność budowy zrównoważonych systemów transportowych stała się 
niezaprzeczalna w obliczu ogromnej roli, jaką transport pełni z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego, a jednocześnie wskutek negatywnych efektów 

* Adres e-mail: mparadowska@uni.opole.pl.
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zewnętrznych, jakie generuje, obniżając tym samym wydajność gospodarki, jakość 
życia społeczeństw oraz szkodząc środowisku i ekosystemom. Celem artykułu jest 
ocena poziomu zrównoważenia, w tym funkcjonalności, transportu w peryferyjnej 
dzielnicy przemysłowej Opola Metalchem. W pierwszej kolejności zdiagnozowane 
zostały główne elementy systemu transportowego oraz problemy związane z funk-
cjami, jakie na badanym obszarze powinien on pełnić. Następnie omówiono plany 
władz miasta dotyczące zmian w zagospodarowaniu dzielnicy, w tym przekształceń 
systemu transportowego. Ostatnia część opracowania zawiera ocenę planowanych 
działań władz Opola.

1. Cechy i funkcje zrównoważonego systemu transportowego

Właściwości zrównoważonego systemu transportowego zostały zdefiniowa-
ne w sposób bardziej szczegółowy po raz pierwszy w ramach OECD w 1996 r.1, 
a następnie przez grupę ekspertów w ramach Komisji Europejskiej w 1999 r.2 Obie 
definicje podkreślały funkcje, jakie transport powinien pełnić z punktu widzenia 
celów społeczno-gospodarczych, a jednocześnie wskazywały na konieczność 
zmniejszenia jego presji na środowisko. Liczne badania dotyczące zrównoważo-
nych systemów transportowych potwierdzają znaczenie omawianego zagadnie-
nia3. Podstawowe cechy zrównoważonego systemu transportowego zostały przed-
stawione w tabeli 1.

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza dzielnicy Metalchem  
w Opolu ma charakter cząstkowy i nie uwzględnia wszystkich właściwości zrów-
noważonego systemu transportowego. Wynika to z faktu, iż badania koncentrowa-
ły się głównie na funkcjonalności transportu z punktu widzenia mieszkańców oraz 
przedsiębiorstw zlokalizowanych na analizowanym obszarze, a także poziomu naj-
bardziej uciążliwych negatywnych efektów zewnętrznych transportu.

1 OECD Proceedings Towards Sustainable Transportation, The Vancouver Conference. Conference 
highlights and overview of issues, OECD, Vancouver 1996, s. 12.

2 Defining an Environmentally Sustainable Transport System, Commission Expert Group on Trans-
port and Environment 2000, s. 5.

3 Zob. m.in. Keeping Our Cities Moving. EU Research for Sustainable Urban Development and 
Land Use, European Commission 2004, http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/mob_move_
en.pdf (24.06.2015); Transport Research and Innovation Centre, http://www.transport-research.info/
web/ (24.06.2015).
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Tabela 1. Właściwości zrównoważonego systemu transportowego
Podstawowe sfery 
zrównoważonego 

rozwoju
Zrównoważony system transportowy

Sfera  
środowiskowa

– funkcjonuje w sposób bezpieczny, nie zagrażając ludziom ani ekosyste-
mom

– ogranicza koszty zewnętrzne w ramach zdolności absorpcyjnych planety
– ogranicza energochłonność oraz terenochłonność
– wykorzystuje surowce odnawialne poniżej ich możliwości tworzenia,  

a nieodnawialne na lub poniżej poziomu ich odnawialnych substytutów

Sfera  
ekonomiczna

– sprzyja dynamicznemu ogólnemu rozwojowi gospodarczemu i rozwojowi 
przedsiębiorstw przy jednoczesnej racjonalizacji popytu na transport

– rozdziela wzrost i rozwój gospodarczy od wzrostu przewozów osób  
i ładunków

– sprzyja uczciwej konkurencji pomiędzy gałęziami transportu przy jedno-
czesnej promocji i rozwoju gałęzi przyjaznych człowiekowi i środowisku, 
jak również pomiędzy przedsiębiorstwami

Sfera  
społeczna

– zapewnia dostępność funkcjonalną i finansową
– oferuje możliwość wyboru gałęzi transportu przy jednoczesnym upo-

wszechnianiu zrównoważonych zachowań komunikacyjnych użytkowni-
ków

– sprzyja rozwojowi jednostek i społeczeństw przy jednoczesnej racjonaliza-
cji popytu na transport

– zapewnia równość między obecnymi i przyszłymi pokoleniami
– wpływa na podnoszenie jakości życia

Źródło: M. Paradowska, Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast 
i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 312–313.

2. Charakterystyka systemu transportowego dzielnicy Metalchem w Opolu

Metalchem nie stanowi oficjalnej nazwy analizowanej dzielnicy, lecz wywo-
dzi się z przemysłowej tradycji obszaru i funkcjonującej tam w czasach socjalizmu 
fabryki chemikaliów. Obecnie na terenie przemysłowym funkcjonuje kilkanaście 
dużych i kilka mniejszych przedsiębiorstw, które z własnej inicjatywy utworzyły 
stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem4, a spora część działek czeka na ko-
lejnych inwestorów. Z kolei wybudowane na potrzeby fabryki bloki mieszkalne dla 

4 Firmy z Metalchemu biorą sprawy w swoje ręce, http://www.24opole.pl/14367,Firmy_z_Metal-
chemu_biora_sprawy_w_swoje_rece,wiadomosc.html (30.04.2015).
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pracowników przekształciły się samoistnie w dwa peryferyjne osiedla dla ponad  
3 tys. mieszkańców. Sąsiadują one z dość dużym nieużytkownym terenem, a dodat-
kowo w dzielnicy stale powiększa się osiedle domów jednorodzinnych.

Pierwszorzędna rola transportu na analizowanym obszarze wynika z potrzeb 
mieszkańców osiedli oraz zlokalizowanych na terenie przemysłowym przedsię-
biorstw. System transportowy powinien umożliwić sprawne dotarcie do szkoły, 
pracy, ale także zapewnić dostępność różnego rodzaju usług i handlu, stąd istotne 
jest skomunikowanie z centrum Opola. W odniesieniu do przedsiębiorstw znacze-
nie ma obsługa zaopatrzenia i dystrybucji, jak i dojazdy pracowników czy klientów 
biznesowych. Tu liczy się skomunikowanie z głównymi węzłami transportowymi 
regionu. Z punktu widzenia potrzeb miasta i regionu istotny jest też tranzytowy ruch  
w kierunku Opole–Kędzierzyn-Koźle.

Rysunek 1. Poglądowa mapa dzielnicy Metalchem

Źródło: opracowanie własne przy użyciu: OWI, Opolskie w Internecie, Mapy Opolskie, http://
maps.opolskie.pl/ogis/Default.aspx?gpw=f1b7cc34-82e3-4763-b5ac-d1b3c9aea5b2 (30.11.2014).

W ramach systemu transportowego opisywanego obszaru dostępne są niemal 
wszystkie gałęzie i rodzaje transportu. Mieszkańcy i pracownicy przedsiębiorstw 
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mogą korzystać z transportu drogowego, kolejowego, a także komunikacji miej-
skiej, zaś przedsiębiorstwa z transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlą-
dowej. Główna oś transportowa wyznaczona jest przez drogę wojewódzką nr 423  
(tu: ul. Oświęcimska) łączącą Metalchem zarówno z centrum Opola, jak i z autostra-
dą A4 w kierunku południowym, a także przez linię kolejową nr 136 łączącą Opole 
Groszowice oraz Kędzierzyn-Koźle. Niewielka stacja kolejowa Grotowice położona 
jest za większym, nowym osiedlem, zaś spośród kilku bocznic kolejowych na tere-
nie przemysłowym tylko jedna jest użytkowana i utrzymywana w dobrym stanie 
technicznym. Stanowi ona własność przedsiębiorstwa, które nabyło również i wy-
remontowało port rzeczny przeznaczony głównie do transportu wyrobów wielkoga-
barytowych. Nie wliczając ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej, podstawo-
wymi generatorami ruchu na badanym obszarze są przedsiębiorstwa zlokalizowane  
w parku przemysłowym oraz obydwa osiedla, ale też np. supermarket, przedszkole 
czy kościół. Poglądowa mapa badanego obszaru została przedstawiona na rysunku 1.

3. Ocena funkcjonalności systemu transportowego dzielnicy Metalchem w Opolu5

Analiza systemu transportowego badanej dzielnicy pozwala wskazać na kilka 
problemów istotnych z punktu widzenia jego funkcjonalności i poziomu zrówno-
ważenia. Przede wszystkim ul. Oświęcimska to jedyne połączenie drogowe anali-
zowanego obszaru z centrum Opola, jak i wyprowadzające ruch poza miasto w kie-
runku autostrady A4. Trudności wynikające z braku alternatywy potęguje wspólne 
wykorzystywanie drogi przez mieszkańców, przedsiębiorstwa i ruch tranzytowy. 
Rezultaty to głównie duże natężenie ruchu w godzinach szczytu, pogarszanie się 
stanu technicznego drogi, a także swoiste konflikty pomiędzy sferą mieszkaniową 
i przemysłową – np. mniejsze poczucie bezpieczeństwa na drodze, przejściach dla 
pieszych, trudności z wyjazdem z dróg podporządkowanych, relatywnie duże natę-
żenie hałasu i drgań wynikających z ruchu ciężarowego (przyczyniających się do 
pękania ścian budynków) i zanieczyszczenia powietrza. Wszystko to prowadzi do 
obniżenia jakości życia mieszkańców badanej dzielnicy. 

5 Informacje zawarte w tym punkcie oparte są na wynikach badań opublikowanych w raporcie 
z grantu badawczego realizowanego na zlecenie Prezydenta Miasta Opola jesienią 2014 r. pt. „Analiza 
gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych 
Groszowic i Grotowic, w tym parku przemysłowego «Metalchem»”. Raport ten zawiera szczegółowe 
dane statystyczne, dane pochodzące z dokumentów źródłowych, a także uzyskane podczas badań włas-
nych, stanowiące podstawę wniosków przedstawionych w tej części artykułu.
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Większość firm z terenu przemysłowego wykorzystuje jedynie transport 
drogowy. Pod kilkoma względami system transportowy parku przemysłowego 
nie jest w pełni zrównoważony. W pierwszym rzędzie system dróg wewnętrz-
nych cechują niezadowalające parametry techniczne z punktu widzenia ruchu 
ciężarowego, ponadto niektóre odcinki nie są dostosowane do przewozu towarów 
wielko- i ponadgabarytowych, czego wymaga specyfika produkcji niektórych 
przedsiębiorstw. Zły stan techniczny dróg i brak oświetlenia to też uciążliwości 
dla kierowców samochodów osobowych, rowerzystów i pieszych. Dużym man-
kamentem jest słaba dostępność (odległość ponad jednego kilometra) przystan-
ków autobusowych dla pracowników przedsiębiorstw położonych w najgłębszej 
części parku.

Podobnie niezadowalająca jest istniejąca w dzielnicy infrastruktura pieszo- 
-rowerowa. Jedyny udostępniony ciąg pieszo-rowerowy nie znajduje kontynuacji 
w ścieżkach w kierunku centrum i poza granice Opola. Powoduje to niespójność 
całego systemu ścieżek rowerowych, zniechęca do wykorzystania roweru oraz 
powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa rowerzystów. Dodatkowo niespójna  
i niewystarczająca (zwłaszcza na terenach osiedli i parku przemysłowego) infra-
struktura piesza nie jest dostatecznie przystosowana do potrzeb użytkowników  
o specjalnych potrzebach. Zastrzeżenia budzi też m.in. niezadowalające oświetle-
nie niektórych odcinków dróg, chodników i przejść dla pieszych.

W kontekście funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej najwięk-
szym mankamentem wydaje się być wspomniana bardzo słaba dostępność przy-
stanków dla pracowników niektórych przedsiębiorstw. Pozostałe problemy dotyczą 
głównie zbyt małej częstotliwości kursów, trudności w zakupie biletów czy nieod-
powiedniego zachowania kierowców. Istotną rolę odgrywa również brak ułatwień 
czy priorytetów dla autobusów oraz konieczność współużytkowania tej samej drogi 
z pozostałymi pojazdami.

Natomiast stacja Grotowice i połączenia kolejowe nie stanowią atrakcyjnej al-
ternatywy ani dla mieszkańców, ani dla pracowników – niemal nikt z nich nie ko-
rzysta. Wynikać to może ze złego stanu i zdewastowania stacji, a także jej izolacji 
w stosunku do osiedli, bardzo słabej dostępności z punktu widzenia pracowników 
przedsiębiorstw, jak też niskiego poczucia bezpieczeństwa. Istniejące bariery ar-
chitektoniczne uniemożliwiają w zasadzie korzystanie z niej przez osoby niepełno-
sprawne. Brak jakiegokolwiek oznakowania lokalizacji stacji sprawia, że jej odna-
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lezienie jest kłopotliwe. Na to nakłada się też mniejsza dostępność cenowa połączeń 
kolejowych w porównaniu do komunikacji autobusowej.

Jak już wspomniano, zarówno jedyna czynna bocznica kolejowa, jak i port 
rzeczny na obszarze parku przemysłowego stanowią własność jednego przedsiębior-
stwa i są głównie wykorzystywane właśnie przez nie ze względu na specyfikę produ-
kowanych wyrobów. Niemniej jednak w razie potrzeby przedsiębiorstwo udostępnia 
je innym firmom. Główne problemy z punktu widzenia funkcjonalności tych gałęzi 
transportu wiążą się w większym stopniu z polityką krajową i europejską, a zatem 
wychodzą poza zakres niniejszego opracowania.

Podsumowując, należy podkreślić, że system transportowy badanego obsza-
ru wymaga przekształceń zapewniających jego większy poziom zrównoważenia, 
zwłaszcza pod kątem zwiększenia atrakcyjności wskazanych aspektów transportu 
publicznego, poprawy infrastruktury pieszej i rowerowej oraz ograniczenia uciążli-
wości wynikających z dużego natężenia ruchu drogowego.

4. Plany zmian w zagospodarowaniu dzielnicy

Jesienią 2014 r. władze Opola wyłożyły do publicznego wglądu nowo opraco-
wany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Me-
talchem, który ostatecznie po nielicznych zmianach został uchwalony w styczniu 
2015 r.6 Przeobrażenia, którym ma zostać poddane zagospodarowanie terenu, doty-
czą w głównej mierze systemu transportowego. Przede wszystkim dotychczasowe 
nieużytki wraz z częścią nieurządzonych terenów zielonych położonych na terenie 
obszaru przemysłowego mają zostać przekształcone w ogromny węzeł komunikacyj-
ny oddzielający nowe osiedle od parku przemysłowego oraz starego osiedla. Droga 
wojewódzka ma zostać poprowadzona od tego węzła równolegle do ul. Oświęcim-
skiej, lecz na terenie przemysłowym, zaś część ul. Oświęcimskiej ma zyskać klasę 
drogi lokalnej. W efekcie oba osiedla położone mają być przy węźle transportowym, 
co związane jest z przebiegiem planowanej i uwzględnionej w planach miasta7 ob-
wodnicy wschodniej i połączeniem jej z tzw. trasą odrzańską, której integralną część 

6 Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu. 

7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola, uchwała 
nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z 26 sierpnia 2010 r.
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stanowi droga wojewódzka nr 423. Co więcej, węzeł komunikacyjny ma być wie-
lopoziomowy i przebiegać będzie w bezpośredniej bliskości budynku mieszkalnego 
starego osiedla oraz w bliskim sąsiedztwie nowego osiedla. Przy wjeździe na teren 
parku przemysłowego utworzona ma zostać pętla autobusowa, zaś zmiany w sys-
temie dróg na obszarze parku przemysłowego mają umożliwić wprowadzenie tam 
miejskiej komunikacji autobusowej. Przekształceniom systemu dróg towarzyszyć 
ma budowa spójnego – przynajmniej na obszarze objętym planem – systemu ścieżek 
rowerowych. W uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego odrzucono szereg zmian sugerowanych przez różnych interesariuszy, w tym 
zmiany dotyczące przesunięcia lokalizacji węzła komunikacyjnego, tak aby zmniej-
szyć powstałe w wyniku jego budowy uciążliwości dla strefy mieszkaniowej8.

5. Dyskusja i wnioski

Uwzględniając obecną funkcjonalność systemu transportowego dzielnicy Me-
talchem z punktu widzenia jego użytkowników, a także wymogi zrównoważonego 
rozwoju transportu, niezbędne przekształcenia na analizowanym obszarze musia-
łyby w pierwszym rzędzie prowadzić do minimalizacji problemów powstających 
wskutek współużytkowania systemu drogowego przez mieszkańców, przedsiębior-
stwa i ich pracowników oraz ruch tranzytowy. Byłoby to możliwe dzięki wypro-
wadzeniu ruchu ciężarowego z ul. Oświęcimskiej na odcinku od starego osiedla  
w kierunku Grotowic poprzez budowę drogi łączącej Park Przemysłowy Metalchem 
z głównymi węzłami drogowymi, jak również budowę obwodnicy miasta w warian-
cie przebiegu umożliwiającym skomunikowanie z drogami wojewódzkimi, krajo-
wymi i autostradą A4. Jednak jednocześnie należałoby zapewnić zminimalizowanie 
kosztów zewnętrznych transportu poprzez zapewnienie odpowiedniej odległości 
nowych elementów systemu transportowego od terenów mieszkaniowych i/lub od-
izolowanie ich np. pasami zieleni czy barierami dźwiękochłonnymi. Tymczasem 
uchwalony plan miejscowy przedkłada rozbudowę sieci drogowej w celu odciąże-
nia centrum Opola kosztem mieszkańców analizowanej dzielnicy peryferyjnej, co 
przyczyni się dodatkowo do wzmożenia ruchu tranzytowego. Podjęta decyzja wyda-
je się być forsowaniem najłatwiejszego bądź jednego z najłatwiejszych wariantów.  

8 Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu, s. 271.
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W efekcie budowa węzła spowoduje przestrzenną izolację obu osiedli, zmniejszy 
wzajemną dostępność usług i handlu zlokalizowanych na ich terenach, stworzy do-
datkowe lokalne bariery komunikacyjne i wzmocni natężenie negatywnych efektów 
zewnętrznych transportu.

Za pozytywne rozwiązania należy uznać wprowadzenie komunikacji autobu-
sowej na teren parku przemysłowego oraz budowę ścieżek rowerowych. Nie jest 
jednak pewne, czy całościowo zwiększy się atrakcyjność transportu publicznego  
i rowerowego na danym obszarze ze względu na nierozpoznane działania władz do-
tyczące rozwiązań na pozostałych odcinkach systemu transportowego (zwłaszcza  
w kierunku centrum Opola).

Podsumowanie

Rozwiązania uchwalone w planie miejscowym nie przyczynią się komplekso-
wo do zwiększenia funkcjonalności i poziomu zrównoważenia systemu transporto-
wego obszaru. Swego rodzaju beneficjentami staną się przedsiębiorstwa dzięki bez-
pośredniej bliskości obwodnicy wschodniej miasta i węzła transportowego, a także 
większej dostępności komunikacji autobusowej dla pracowników, ale też dla miesz-
kańców domów jednorodzinnych przy odcinku ul. Oświęcimskiej przekształconej 
w drogę lokalną. Natomiast jakość życia mieszkańców nowego i starego osiedla 
pogorszy się, co można interpretować jako marginalizowanie i niejako lekceważenie 
funkcji mieszkaniowej przez władze miasta. Faworyzowany zdaje się być transport 
drogowy, interes większości użytkowników całego systemu transportu drogowego 
miasta i regionu oraz efekty gospodarcze (interes przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w parku przemysłowym) kosztem lokalnej sfery społecznej.
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METODY INTERNALIZACJI EFEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROLNICTWIE

STRESZCZENIE

Jednym z podstawowych aspektów ekonomii zrównoważonego rozwoju jest internali-
zacja efektów zewnętrznych. Działanie to jest szczególnie istotne w rolnictwie, gdzie wiele 
zasobów i procesów niemających wyceny rynkowej ma istotny wpływ na produktywność 
tego sektora. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych metod internalizacji 
efektów zewnętrznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w rachunku produkcyjno- 
-ekonomicznym polskich gospodarstw rolnych.

Słowa kluczowe: efekty zewnętrzne, zrównoważony rozwój, rolnictwo

Wprowadzenie

Uprzemysłowienie oraz zmiany gospodarcze i społeczne doprowadziły 
do komercjalizacji rolnictwa polegającej na traktowaniu dochodu jako podsta-
wowego celu działalności rolnej. Świadczyć o tym może m.in. dynamiczny roz-
wój koncepcji biogospodarki, w której znaczna część produkcji jest przeznacza-
na na cele nieżywnościowe. Proces ten ma służyć poprawie jakości życia na ob-
szarach wiejskich, ale pokazuje również skalę przemian, jakie zaszły w ludzkiej 
mentalności. Konsekwencją jest upowszechnienie się rolnictwa industrialnego, 
które skutkuje masową substytucją odnawialnych czynników produkcji przez  

* Adres e-mail: kprand@inetria.pl.
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nieodnawialne1. Procesy te wynikają z dążenia do osiągnięcia optimum ekono-
micznego, czyli zastosowania kombinacji nakładów umożliwiającej pozyskanie jak 
największego dochodu. Odbywa się to kosztem środowiska i potrzeb społecznych.  
Z tego powodu bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest poszukiwanie optimum 
społecznego uwzględniającego te czynniki2.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych metod interna-
lizacji efektów zewnętrznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w rachunku 
produkcyjno-ekonomicznym polskich gospodarstw rolnych.

Badanie przeprowadzono na bazie zmodyfikowanej metody zastosowanej  
w przy ocenie produktywności różnych form rolnictwa zrównoważonego3, jednakże 
wprowadzone zmiany pomimo takiego samego grupowania gospodarstw powodu-
ją, że uzyskane wyniki są nieporównywalne. Wprowadzone modyfikacje były jed-
nak konieczne ze względu na odmienność celów, jakim służyły badania. W efekcie 
łączenie wniosków wynikających z tych badań również powinno być prowadzone  
z dużą ostrożnością i przy podkreśleniu różnic w stosowanych metodach.

1. Efekty zewnętrzne a optimum społeczne

Różnica pomiędzy optimum ekonomicznym i społecznym wynika z nieefek-
tywności rynku i istnienia efektów zewnętrznych. Te ostatnie można określić jako 
niezamierzone skutki (koszty i korzyści) prowadzenia działalności przez podmio-
ty gospodarujące4. Powstają one w sytuacji, gdy proces produkcji lub konsumpcji 
prowadzony przez jeden podmiot wpływa bezpośrednio na decyzje podejmowa-
ne przez inne podmioty. Osiągnięcie optimum społecznego jest więc możliwe 
w przypadku włączenia do rachunku produkcyjno-ekonomicznego efektów ze-
wnętrznych.

W rolnictwie efekty zewnętrzne mają głównie charakter środowiskowy.  
W szczególności dotyczy to usług ekosystemowych, które w istotny sposób wpły-

1 A. Woś, J.S. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2002, s. 64.
2 J.S. Zegar, Kategoria optymalności w rozwoju rolnictwa. Współczesne wyzwania, „Roczniki Nauk 

Rolniczych Seria G97” 2010, nr 3, s. 301–312.
3 Por. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [25] Produktywność wybranych form 

rolnictwa zrównoważonego, red. K. Prandecki, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
4 J.S. Zegar, Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa, „Annales Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2010, t. XLIV, s. 252.
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wają na nakłady w rolnictwie. W zakresie środowiskowych efektów zewnętrznych 
szczególną uwagę należy poświęcać5:

a) dostępowi do wody;
b) dostępowi do powierzchni ziemi o odpowiedniej jakości (erozja i zachowa-

nie substancji organicznej w glebie);
c) utrzymaniu bioróżnorodności;
d) zachowaniu naturalnych cykli obiegu pierwiastków w przyrodzie (związki 

azotu i fosforu, gazy cieplarniane).
Każde z powyższych zagadnień ma charakter złożony, co powoduje, że jego 

ekonomiczna interpretacja jest trudna i niejednoznaczna. Ponadto, istnieje szereg 
innych wyzwań, które również mogłyby być uwzględnione, np. kwestie związane  
z emisją gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, pięknem krajobrazu 
itp. Internalizacja efektów zewnętrznych powinna więc uwzględniać szerokie spek-
trum działań.

W teorii internalizacja efektów zewnętrznych może być prowadzona na trzy 
sposoby, tj. poprzez negocjacje (zastosowanie teorematu Coase’a), wprowadzenie 
podatku Pigou oraz poprzez ingerencję państwa6.

2. Teoremat Coase’a

Jednym z podstawowych rozważań na temat efektów zewnętrznych jest teo-
remat sformułowany przez R.H. Coase’a7.Uznał on, że nie istnieje konieczność 
ingerencji w rynek w celu uwzględnienia efektów zewnętrznych w przypadku, 
gdy są jasno sprecyzowane prawa własności związane ze sporną sytuacją. Podej-
mowanie arbitralnej decyzji dotyczącej jednej ze stron zawsze będzie powodo-
wać niesprawiedliwość. Z tego powodu bardziej adekwatnym rozwiązaniem są 
negocjacje, które doprowadziłyby do rozwiązania akceptowalnego przez obie za-
interesowane strony. Oznacza to konieczność precyzyjnego zdefiniowania praw 
własności dla dóbr powszechnie uznawanych za wspólne i określenia ceny efektu 
zewnętrznego (przepływ pieniądza powinien być zależny od charakteru efektu, 

5 Z badań nad rolnictwem..., s. 29–30.
6 Por. A. Endres, Environmental Economics: Theory and Policy, Cambridge University Press, Cam-

bridge 2011, s. 32–98.
7 R.H. Coase, The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics” 1960, vol. 3, s. 1–44.
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tj. jego pozytywnego lub negatywnego wpływu). Drogą negocjacji udałoby się 
więc ustalić ceny zbliżone do rynkowych i w ten sposób naprawić niedoskonałość 
rynku bez konieczności ingerencji państwa. Praktyka dowodzi, że takie rozwią-
zanie jest jednak zawodne. Przede wszystkim wynika to z trudności w ustaleniu 
praw własności, w szczególności w zakresie dóbr wspólnych oraz nadmiernej 
liczby interesariuszy. To powoduje wystąpienie dużych kosztów transakcyjnych, 
które w teoremacie Coase’a nie są uwzględniane8. Ponadto, efekty zewnętrzne 
występujące w rolnictwie często są zauważane dopiero w długim okresie. W kon-
sekwencji nie ma świadomości społecznej istnienia negatywnych efektów, a więc 
pozornie nie ma również interesariuszy poszkodowanych w wyniku zaistnienia 
takiego efektu.

Biorąc pod uwagę powyższe komplikacje, należy stwierdzić, że rozwiązania 
oparte na teoremacie Coase’a nie mają praktycznego zastosowania. Z tego powodu 
trzeba poszukiwać innych możliwości internalizacji efektów zewnętrznych. Wy-
daje się, że osiąganie optymalnego rozwiązania wymaga zastosowania instrumen-
tów fiskalnych, które umożliwiałyby asymetryczne podejście do stron transakcji 
rynkowej9.

3. Podatek Pigou

Najstarszym sposobem ingerencji umożliwiającej naprawę błędnej alokacji 
wynikającej z pomijania efektów zewnętrznych jest podatek Pigou10. Mechanizm 
ten polega na wprowadzeniu asymetrycznego czynnika wyrównującego różnicę po-
między rynkowym punktem równowagi a optimum społecznym. W przypadku wy-
stępowania negatywnych efektów zewnętrznych jest to koszt (podatek), natomiast  
w przypadku pozytywnych efektów zewnętrznych byłaby to odpowiednia subwen-
cja. Ingerencja w rynek powinna więc odzwierciedlać marginalne koszty zewnętrz-

8 H.E. Daly, J. Farley, Ecological Economics. Principles and Applications, Island Press, Washing-
ton 2010, s. 187–188.

9 Por. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 
2002, s. 108–117.

10 Arthur C. Pigou uznał, że wyrównanie kosztów wynikających z występowania efektów zewnętrz-
nych powinno następować w drodze administracyjnej poprzez specjalny podatek, który w literaturze 
nazwano od jego nazwiska. Wyjaśnienie tego rozwiązania zostało przedstawione w książce A.C. Pigou, 
Economics of Welfare, Macmillan Company, London 1920.
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ne, tak aby cena dobra odpowiadała marginalnym kosztom społecznym. Problemem 
jest jednak wyznaczenie tych wielkości. Siła oddziaływania efektów zewnętrznych 
jest uzależniona od szeregu dodatkowych czynników niezwiązanych z działalnością 
producenta efektu. To powoduje, że ustalenie tych kosztów za każdym razem powin-
no być realizowane indywidualnie.

Podstawową trudnością jest konieczność wyceny efektów zewnętrznych, 
ponieważ powinna ona uwzględniać trudno mierzalne i niejednoznaczne zagad-
nienia, m.in. z obszaru zdrowia, psychologii i estetyki. Próba wyznaczenia war-
tości takich czynników jest zawsze subiektywna, a więc będzie stanowić przed-
miot sporu. W rolnictwie za przykład mogą posłużyć próby wyceny zapylania 
przez owady. Wartość tej usługi środowiska jest wyliczana na podstawie spadku 
produkcyjności w sytuacji braku owadów zapylających. Jednak szacunki w tym 
zakresie są bardzo zróżnicowane, zarówno na poziomie globalnym11, jak i krajo-
wym12. To powoduje, że ich wycena również nie jest ujednolicona. Skutkiem jest 
brak możliwości porównywania wyników opartych na różnych wycenach efek-
tów zewnętrznych.

Włączenie do rachunku produkcyjno-ekonomicznego wyceny poszczególnych 
efektów zewnętrznych powinno być traktowane jako najbardziej dokładny sposób 
szacowania optimum społecznego. Współcześnie wymaga to jednak dokładnego 
przedstawienia metody badań, tak aby było jednoznaczne, jakie założenia zostały 
poczynione. W przypadku opracowań naukowych takie rozwiązania mogą przy-
nosić efekty w postaci poszerzania wiedzy, ale bez istotnego uzasadnienia trudno 
jest się spodziewać ich szerszego zastosowania w polityce gospodarczej. Z tych 
powodów wydaje się, że podatek Pigou również będzie wykorzystywany tylko  
w niewielkim stopniu.

Dodatkowym utrudnieniem, podobnie jak w przypadku stosowania teorema-
tu Coase’a, jest liczba zainteresowanych stron. Charakter efektów zewnętrznych, 
zwłaszcza powiązanych z zanieczyszczeniem zasobów środowiska, jest trudny do 
uchwycenia. Oznacza to, że w praktyce niemożliwe jest jednoznaczne określenie 
podmiotów poszkodowanych przez konkretne zanieczyszczenie, jak również usta-
lenie wielkości odpowiedzialności poszczególnych przedsiębiorstw. Taka ocena 

11 N. Gallaiet et al., Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with 
Pollinator Decline, „Ecological Economics” 2009, vol. 68, no. 3, s. 810–821.

12 J. Majewski, Economic Value of Pollination of Major Crops in Poland, „Economic Science for 
Rural Development” 2014, no. 34, s. 14–21.
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może być realizowana jedynie w sposób pośredni, np. poprzez wyliczanie wiel-
kości emisji zanieczyszczeń, ale już bez rozdzielania jej efektów na poszczególne 
podmioty doświadczające negatywnego efektu. Jednak w przypadku występowania 
kilku źródeł zanieczyszczeń tego samego rodzaju powstaje problem, kogo obciążyć 
za powstałe skutki.

Na tle powyższych wyzwań sposób internalizacji efektów zewnętrznych po-
zostaje już kwestią dodatkową. Wyliczanie marginalnych kosztów społecznych 
może prowadzić do decyzji dotyczącej wprowadzenia podatku lub subwencji. 
Sposób jej realizacji jest już decyzją polityczną co najwyżej opartą na wynikach 
badań. Duże rozbieżności w wycenie efektów zewnętrznych mogą więc powodo-
wać znaczne różnice w przyjmowanych rozwiązaniach, co prowadzi do wniosku 
o konieczności poszukiwania innych rozwiązań w zakresie internalizacji efektów 
zewnętrznych.

4. Różnica dochodu gospodarstw stosujących odmienne praktyki rolnicze  
jako metoda internalizacji efektów zewnętrznych

Alternatywnym sposobem internalizacji efektów zewnętrznych w rolnic-
twie może być porównanie dochodowości grup gospodarstw13 stosujących od-
mienne praktyki rolnicze pomniejszonej o saldo podatków i dopłat. Uzyskana 
różnica wskazuje minimalną wielkość dotacji, jaką należałoby wypłacić gospo-
darstwu wprowadzającemu pożądane praktyki rolnicze, tj. takie, które umożli-
wiają istnienie pozytywnych efektów zewnętrznych. To podejście również ma 
swoje ograniczenia, m.in. nie przedstawia całkowitej wartości tych efektów, ale 
pozwala na wycenę optimum społecznego w ramach ekonomii głównego nurtu. 
Wycena koszyka efektów oznacza trudności z przeniesieniem uzyskanych wyni-
ków na inne obszary działalności, gdzie występują podobne, ale nie identyczne 
grupy efektów zewnętrznych. Zaletą proponowanego rozwiązania jest możli-
wość uproszczenia rachunków i jednoczesne zbudowanie całościowego obrazu 
wartości efektów zewnętrznych w gospodarstwie stosującym określone praktyki 
rolnicze. Takie podejście ułatwi podejmowanie decyzji w ramach polityki rolnej 

13 Ta metoda badawcza jest modyfikacją metody zastosowanej w cytowanym raporcie pod red. 
K. Prandeckiego. Zmiany zostały wymuszone przez odmienny cel, jakiemu służy badanie opisane  
w niniejszym tekście. To powoduje, że wyniki przedstawione w tym artykule oraz we wspomnianym 
raporcie nie są porównywalne.
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skutkujących uzyskaniem redukcji negatywnych i rozwoju pozytywnych efek-
tów zewnętrznych.

Podstawą tej metody jest odpowiedni podział gospodarstw na grupy według 
przyjętego kryterium zależnego od celu badania. Kategoryzacja ta może się różnić 
w zależności od potrzeb. Z punktu widzenia optimum społecznego i koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w rolnictwie można wyodrębnić kilka rozdzielnych grup 
zgodnych z określonym zestawem kryteriów zrównoważenia14. W celu zastosowa-
nia wyników w polityce państwa zasadne jest wyróżnienie gospodarstw zgodnie  
z określoną formą wsparcia, tj. m.in. gospodarstwa ekologiczne, rolnośrodowiskowe, 
norfolskie i zrównoważone15. Dobór czynników branych pod uwagę zależy od możli-
wości pozyskania danych i celu, jaki zamierzamy osiągnąć. W ten sposób do rachun-
ku produkcyjno-ekonomicznego można włączyć wiedzę z zakresu innych dziedzin,  
np. klimatologii, technologii uprawy lub zootechniki. Za przykłady takich kryte-
riów mogą posłużyć usługi środowiska, takie jak zapewnienie dodatniego salda 
bilansu substancji organicznej w glebie, prawidłowe nawożenie i utrzymanie tere-
nów zielonych. Ponadto, można wyodrębnić inne czynniki niepowiązane z usługa-
mi, ale mające wpływ na środowiskowe i społeczne aspekty rolnictwa. Warto pa-
miętać, że im bardziej skomplikowana analiza, tym trudniej jest znaleźć podmiot 
stosujący daną grupę praktyk i tym samym wyliczyć produktywność i dochodo-
wość takich złożonych procesów. Dobór kryteriów do oceny w ramach tej metody 
jest również uwarunkowany dostępem do danych statystycznych umożliwiających 
określenie przedziałów wartości oraz podmiotów stosujących takie praktyki.

Jako punkt odniesienia do wyceny efektów zewnętrznych najlepiej jest przy-
jąć dochodowość obliczaną z pominięciem salda dopłat i podatków. Kryterium to 
nie tylko uwzględnia wyniki produkcyjne, ale również pokazuje różnice w kosztach  
w zależności od stosowanych praktyk rolniczych (tabela 1). Wykluczenie ingerencji 
państwa (dopłat i podatków) powoduje, że otrzymujemy „czysty” rachunek produk-
cyjno-ekonomiczny, a więc wycena koszyka efektów zewnętrznych jest możliwie 
najbardziej dokładna. Uwzględnienie oddziaływania państwa może być podstawą do 
oceny prowadzonej polityki gospodarczej (subwencjonowania danej formy zrówno-
ważenia) lub też służyć określeniu sprawności ekonomicznej gospodarstw rolnych.

14 W. Wrzaszcz, Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podsta-
wie danych FADN), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012 s. 93–113.

15 Z badań nad rolnictwem..., s. 63–70.
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Tabela 1. Wycena efektów zewnętrznych przypadających na ha UR16 
w gospodarstwach zrównoważonych na tle gospodarstw porównawczych

Lp. Wyszczególnienie GP EKO ZRÓW
1 Produkcja z gospodarstwa rolnego (zł/ha) 7303 3083 6501
2 Zużycie pośrednie (zł/ha) 4331 1756 3636
3 Produkcja z uwzględnieniem zużycia (zł/ha) [1–2] 2972 1327 2865
4 Amortyzacja [zł/ha] 885 606 827
5 Koszty czynników zewnętrznych (zł/ha) 335 302 318
6 Dochód z gosp. rolnego (zł/ha) [(3–4) – 5] 1752 419 1720
7 Wartość internalizacji koszyka efektów zewnętrznych (zł/ha) 0 1333 32

GP – gospodarstwa porównawcze; EKO – gospodarstwa ekologiczne;  
ZRÓW – gospodarstwa zrównoważone.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważo-
nym [25] Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego, red. K. Prandecki, IERiGŻ-

PIB, Warszawa 2014, s. 106.

W przedstawionym przykładzie wykorzystano dane Polskiego FADN za 2012 r.  
Wyróżniono dwie grupy gospodarstw17:

a) gospodarstwa porównawcze to podmioty, w których użytkowano grunty 
orne na powierzchni co najmniej 1 ha; grupa gospodarstw porównawczych 
została wyodrębniona poprzez odjęcie od gospodarstw indywidualnych gru-
py gospodarstw specjalistycznych;

b) gospodarstwa zrównoważone to podmioty charakteryzujące się następują-
cymi kryteriami: udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych – 
maksymalnie 66%; liczba grup roślin uprawianych na gruntach ornych – 
minimalnie 3; indeks pokrycia gruntów ornych roślinnością w okresie zimy 
– minimalnie 33%; obsada zwierząt na użytkach rolnych – maksymalnie  
2 sztuki duże na hektar użytkowanych gruntów rolnych.

Dla obu tych grup obliczono dochodowość z pominięciem ingerencji państwa, 
tj. wykluczono z analizy salda dopłat i podatków. W efekcie otrzymano czysty do-
chód przypadający na hektar użytków rolnych. Różnica w wielkości tego dochodu 
może być uznana za wartość efektów zewnętrznych, ponieważ wprowadzenie do-
tacji w tej wielkości wyrównałoby poziom dochodów obu grup gospodarstw. Przy 

16 UR – użytki rolne.
17 Szerzej nt. metody badania por. Z badań nad rolnictwem..., s. 63–72.
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dopłacie w wysokości 32 zł/ha dochód gospodarstw uznanych za zrównoważone 
zrównałby się z porównawczymi. W takim przypadku decyzja o zastosowaniu okre-
ślonych praktyk rolniczych byłaby już efektem wyborów pozaekonomicznych. Przy 
odpowiednim poziomie świadomości społecznej prowadziłoby to do wyboru zrów-
noważonych form rolnictwa, czyli optimum społecznego. Wybór innego zestawu 
pożądanych cech, np. realizowanych przez gospodarstwa ekologiczne, wymagałby 
zmiany wysokości dotacji. W tym podejściu kryje się pułapka. Uzyskana wielkość 
nie odzwierciedla wartości koszyka efektów zewnętrznych, a jedynie wielkość, jaką 
należałoby zapłacić, aby wyrównać dochody gospodarstw przyczyniających się do 
pozytywnych efektów zewnętrznych.

Powyższe badanie może być również przeprowadzone w kontekście dochodo-
wości pracy. Przyjęcie określonego punktu widzenia jako podstawy do internalizacji 
efektów zewnętrznych zależy od celu, jaki państwo chce osiągnąć. 

Podsumowanie

Bez zapewnienia odpowiedniego dostępu do żywności nie ma możliwości roz-
woju jednostek i społeczeństw. Współcześnie dominujące rolnictwo industrialne 
znacząco odbiega od optimum społecznego ze względu na wytwarzanie szeregu ne-
gatywnych środowiskowych efektów zewnętrznych skutkujących w długim okresie 
spadkiem poziomu usług środowiska. Może to prowadzić do zmniejszenia produk-
tywności tego sektora.

Internalizacja efektów zewnętrznych może być prowadzona na wiele sposo-
bów. Podstawowe narzędzia, takie jak zastosowanie teorematu Coase’a czy podatku 
Pigou, ze względu na swoje skomplikowanie nie mogą być uznanymi za skuteczne. 
Znacznie bardziej efektywna wydaje się być próba wyceny koszyka efektów ze-
wnętrznych na podstawie różnic w dochodowości grup gospodarstw. W ten sposób 
nie otrzymuje się wartości poszczególnych efektów, ale podpowiedź, w jakiej wiel-
kości powinny być kształtowane instrumenty wsparcia dla procesów pożądanych 
społecznie. Proponowana metoda nie jest pozbawiona wad, ale jej prostota i powta-
rzalność powodują, że może być ona skutecznym narzędziem wsparcia dla polityki 
zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.
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An internalisation of external effects is one of essential aspects of the economics of 
sustainable development. This action is particularly significant in agriculture, where a signifi-
cant influence on the productivity of this sector have resources and processes without market 
valuation. The purpose of this article is to present selected methods of the internalisation of 
externalities and the evaluation of their use in production-economic accounts of Polish farms.
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CZYNNIKI I BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
NA OBSZARACH WIEJSKICH 

STRESZCZENIE

Przedsiębiorczość wiejska może być uważana za jeden z głównych czynników zmniej-
szenia ubóstwa, migracji oraz tworzenia miejsc pracy w środowisku wiejskim. Zrównowa-
żony rozwój gospodarczy i społeczny kraju nie może być osiągnięty bez rozwoju obszarów 
wiejskich. Wymaga to stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich oraz jego promocji. Celem artykułu jest omówienie czynników i barier rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, obszary wiejskie, rozwój

Wprowadzenie

Jednym z najważniejszych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich jest promowanie i rozwijanie wiejskiej przedsiębiorczości. W Europie od 
dawna uznaje się wiodącą rolę przedsiębiorstw jako siły napędowej wzrostu gospo-
darczego i różnicowania gospodarki. Przedsiębiorczość jest także główną składową 
unijnej strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Oczekuje się, że do osiągnięcia celów tej 
strategii przyczynią się również rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

* Adres e-mail: bskubiak@wneiz.pl.
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Współcześnie przedsiębiorczość warunkuje wzrost i rozwój gospodarczy oraz 
dobrobyt społeczeństw. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich może 
rozwiązać wiele poważnych wyzwań, takich jak bezrobocie, niskie dochody, ubó-
stwo itp., a także ma pozytywny wpływ na inne aspekty ludzkiego życia mieszkań-
ców wsi1. 

W Polsce ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki poziom bezrobocia prio-
rytetem powinno być zapewnienie ludności zamieszkującej obszary wiejskie pracy  
i zwiększenia dochodów poprzez rozwój działalności pozarolniczych. Niskie docho-
dy wynikające z niedostatecznego wykorzystania zasobów pracy rodzin wiejskich to 
podstawowy problem społeczno-ekonomiczny na wsi2. Rolnictwo absorbuje coraz 
mniejszy zasób siły roboczej, zaś strategiczna wizja zakłada utrzymanie żywotności 
obszarów wiejskich. W związku z tym ciężar zatrudnienia wiejskich zasobów pracy 
powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu widzenia szczególnie 
istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc 
pracy na wsi.

Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości, jak i barier w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich. Realizacja tak sformułowanego celu pozwoli decydentom na wprowadzenie 
rozwiązań umożliwiających i ułatwiających rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich.

1. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

Według autora na przedsiębiorczość ludności wiejskiej mają wpływ czynniki 
ekonomiczne, społeczno-kulturowe, techniczne, środowiskowe i ekologiczne oraz 
instytucjonalne. Wszystkie wymienione mogą przyczynić się do rozwoju przedsię-
biorczości lub stanowić barierę rozwojową. 

Czynniki ekonomiczne i techniczne stanowią podstawę rozwoju obszarów 
wiejskich. Decydują one przede wszystkim o endogenicznym rozwoju lokalnym 
opartym na miejscowych małych i średnich przedsiębiorstwach. Najważniejszymi 

1 S. Faraji, B. Hassanali, A. Seyed, G.H. Sajasi, T. Sadeghlou, K.A.A. Shahdadi, Priority Schedul-
ing of Entrepreneurship Development in Rural Areas by Promati Technique, „J. Hum. Geo. Res.” 2011, 
vol. 75, s. 53–68. 

2 Zob. Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa–Olsztyn 2013.
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czynnikami ekonomicznymi warunkującymi ten rozwój są obecnie: miejscowy ka-
pitał ludzki, rynek zbytu oraz infrastruktura. Poprawa szans rozwojowych obszarów 
wiejskich wymaga przezwyciężenia długotrwałego zapóźnienia w zakresie kapitału 
ludzkiego. Będzie to uzależnione od ogromnego wysiłku w zakresie rozwoju nowo-
czesnej edukacji, ale też od zahamowania lub odwrócenia trendów migracyjnych 
drenujących zasoby wykształconych i przedsiębiorczych młodych ludzi z regionów 
wiejskich. Jest to zjawisko, które nie tylko oznacza brak zasobów kapitału ludzkie-
go, ale również osłabienie lokalnych i regionalnych rynków zbytu. Sytuacja na ryn-
ku pracy, która określana będzie zarówno przez czynniki demograficzne, jak i skalę 
migracji krajowych i zagranicznych, pozostaje jedną z największych niewiadomych 
w zakresie kształtowania się czynników warunkujących rozwój obszarów wiejskich 
w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Ogólnie, uznaje się, że rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest 
wynikiem racjonalnych zachowań jego mieszkańców w sytuacji ograniczonych 
zasobów. W tym względzie przedsiębiorczość jest uważana za mechanizm, któ-
ry zapewnia optymalną alokację zasobów, wykorzystuje bowiem mocne strony  
i przyszłe możliwości oraz analizuje słabości i zagrożenia w rozwoju obszarów 
wiejskich3. Dlatego rozwój obszarów wiejskich wymaga dostępu do atrakcyjnego 
kapitału (niskooprocentowanych pożyczek i kredytów) oraz zwiększenia świado-
mości mieszkańców wsi w zakresie preferencji konsumentów na rynkach krajo-
wych i zagranicznych4. 

Do czynników społeczno-kulturowych zaliczyć można kulturę przemysłową, 
solidarność społeczną, środowisko zaufania itp. Postawy wobec pracy oraz firmy,  
a także szeroko rozumiana kultura pracy mają wpływ na wydajność i jakość pro-
dukcji oraz lojalność pracowników. Wpływ na uruchomienie procesu rozwoju lo-
kalnego wywierają lokalni liderzy, których działania mogą przyciągnąć inwestorów,  
co z kolei w drodze naśladownictwa przyciągnie kolejnych inwestorów i nastąpi pro-
ces kumulacyjnego rozwoju lokalnego. Rozwój nowych firm na obszarach wiejskich 
musi trafić na odpowiednie podłoże kulturowe, którego elementem mogą być lokal-
ne tradycje zawodowe. Do czynników społecznych zalicza się także więzi społeczne 

3 J. Heaton, Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approaches to Entrepreneur-
ial Development for Rural Areas, Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report, Western 
Illinois University 2005, s. 1–12.

4 A.R. Eftekhari, S.G. Hamdollah, Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship (Defini-
tions, Viewpoints and Experiences), Samt Publication, Tehran 2011. 
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i klimat zaufania. Specyficzne elementy miejscowej kultury, takie jak oszczędność, 
kreatywność, skłonność do ryzyka, leżą u podstaw rozwoju przedsiębiorczości5. Ali-
son Morrison zwraca uwagę na takie cechy społeczne mające wpływ na kształto-
wanie się postaw przedsiębiorczych, jak: istniejące role społeczne, doświadczenia 
życiowe, sytuacja rodzinna, poziom wykształcenia i świadomości, klasy społeczne6.

Rozwój obszarów wiejskich zapewniają również czynniki środowiskowe i eko-
logiczne. Z tego względu zaspokojenie potrzeb przyszłych generacji wymaga zwró-
cenia uwagi na zasoby biologiczne. W środowiskach wiejskich przedsiębiorczość nie 
może być wyłączona z odpowiedzialności za środowisko, ponieważ z istoty funkcjo-
nalnego i strukturalnego charakteru działalności wynika bliska relacja ludności wiej-
skiej ze środowiskiem naturalnym. Z drugiej strony rolnictwo jest ważnym i głów-
nym działaniem wykonywanym w środowisku naturalnym i na otwartym terenie, 
będącym pod wpływem takich czynników naturalnych, jak np. typy gleby i klimatu.  
W konsekwencji czynniki środowiskowe są też czynnikami rozwoju przedsiębior-
czości wiejskiej. Bardzo ważne jest zatem, aby prowadząc działalność, zmniejszać 
zagrożenia i obciążenia środowiska poprzez właściwe wykorzystanie zasobów7. 

Z ekologicznego punktu widzenia środowisko stanowi bezpośrednie źródło 
energii, niektórych środków i przedmiotów pracy oraz środków konsumpcji, a tak-
że pełni funkcję odbiornika odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych, warunku-
je produkcję rolniczą, leśną i rybacką, określa możliwości rozwoju transportu oraz 
wpływa na zdrowie człowieka. Środowisko przyrodnicze nie jest więc sumą po-
szczególnych komponentów, ale powstaje w wyniku występowania związków i re-
lacji pomiędzy nimi8.

Czynniki instytucjonalne to szerokie spektrum instytucji działających na rzecz 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Na ogół ujmuje się je jako podmioty 
wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej na wsi, wśród których moż-
na wyróżnić instytucje szkoleniowo-doradcze, informacyjne, finansowe, badawczo- 

5 Szerzej: B. Domański, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej 
Polsce, w: Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdyńskiego, Gdynia 2001, s. 127–134.

6 A. Morrison, Entrepreneurship: An International Perspective, Jordan Haill, Linacre House, Ox-
ford 1990. 

7 A.R. Eftekhari, S.G. Hamdollah, Rural Development...
8 W. Gotkiewicz, B. Mickiewicz, Ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarczego terenów 

nadmorskich w Polsce, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2009, nr 41, s. 536.
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-rozwojowe i samorządowe. Szczególną rolę w rozwoju biznesu na wsi odgrywają 
instytucje szkoleniowo-doradcze (regionalne i lokalne agencje rozwoju regionalne-
go, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, izby gospodarcze, 
ośrodki doradztwa rolniczego). Wspierają one transfer wiedzy do sektora MŚP, pod-
noszą jakość kapitału ludzkiego, zwiększają zróżnicowanie działalności gospodar-
czej oraz przyczyniają się do rozwoju sektorów nierolniczych lub stymulują rozwój 
nowoczesnego rolnictwa9. 

2. Bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Jeśli cele strategii „Europa 2020” mają zostać osiągnięte, obszary wiejskie 
muszą walnie się do tego przyczynić. Przedsiębiorcy na tych obszarach mierzą 
się jednak z wyjątkowymi trudnościami, które rzadko występują w aglomeracjach 
miejskich. Problemy te wynikają głównie z różnego stopnia dostępności terenów 
wiejskich, niewielkich liczebnie społeczności na tych terenach i ich niskiej gęstości 
zaludnienia, z ich struktury społecznej i gospodarczej, a także z charakteru powią-
zań między podmiotami zarówno w obrębie samych tych obszarów, jak i poza nimi. 
Dodatkowe przeszkody dla przedsiębiorców wiejskich to niewielki rozmiar lokal-
nych rynków, a także ograniczony dostęp do niezbędnych usług, takich jak usługi 
finansowe, informacja i doradztwo. Inne kwestie obejmują brak obiektów przystoso-
wanych do prowadzenia działalności, mniej rozwiniętą infrastrukturę transportową  
i telekomunikacyjną, jak również ograniczone możliwości tworzenia sieci kon-
taktów i współpracy. Ostatnia trudność wynika z faktu, że gospodarki wiejskie są 
zwykle o wiele mniej zróżnicowane niż miejskie. To powoduje odpływ młodych, 
dobrze wykształconych profesjonalistów do miast i w następstwie niedopasowanie 
strukturalne na lokalnym rynku pracy, na którym przeważa siła robocza o niskich  
i niezróżnicowanych kwalifikacjach zawodowych.

Wśród instytucji otoczenia biznesu najlepiej znane przedsiębiorcom wiejskim 
są ośrodki doradztwa rolniczego, a następnie Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, lokalne centra przedsiębiorczości, punkty konsultacyjno-doradcze,  
LDG/LGR i fundusze pożyczkowe. Jednak wiedza o instytucjach otoczenia biznesu 

9 Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ra-
mach projektu: „Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje 
dla polityki rozwoju obszarów wiejskich”, raport strategiczny, FDPA, Warszawa 2014, s. 13.
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nie oznacza korzystania z ich usług. Poziom współpracy przedsiębiorców z terenów 
wiejskich z instytucjami otoczenia biznesu należy ocenić jako niski. Z wyjątkiem 
ODR-ów, z których usług korzysta ponad połowa firm, ze wsparcia innych instytucji 
otoczenia biznesu korzysta przeciętnie co 4–5 przedsiębiorca10.

Niski poziom wykorzystania potencjału instytucji otoczenia biznesu przez 
przedsiębiorców stanowić może kolejną barierę rozwoju przedsiębiorczości wiej-
skiej. Przejawia się to w ich raczej niechętnym podejściu do podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych w sposób zorganizowany, tj. uczestniczenia w szkoleniach i innych 
formach dokształcania. Podstawową barierą utrudniającą wykorzystanie wiedzy  
i doświadczenia instytucji otoczenia biznesu jest niedostateczna informacja o nich 
i ich ofercie. Czynnikiem ograniczającym wykorzystanie usług instytucji otoczenia 
biznesu jest również brak doświadczenia mikroprzedsiębiorców w tym zakresie. 

Poważną barierą utrudniającą współpracę mikroprzedsiębiorstw z instytucja-
mi otoczenia biznesu są skomplikowane procedury biurokratyczne, które nie tylko 
utrudniają, ale także zniechęcają do sięgania po ofertę organizacji wspierających. 

Autorzy raportu11, który został opracowany pod auspicjami Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Wsi Polskiej, zwracają uwagę, że mimo dobrze przygotowanych 
dokumentów planistycznych na poziomie UE i krajowym nadal nie obserwuje się 
przełomu w tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. W przy-
woływanym raporcie wskazano na główne przyczyny takiej sytuacji:

a) słabość otoczenia zewnętrznego, które nie sprzyja zakładaniu i prowadzeniu 
małych i średnich przedsiębiorstw;

b) niski poziom integracji i koordynacji programów wsparcia oraz ich silna 
sektorowość;

c) nastawienie w programach aktywizacji bezrobocia na ilość, nie na jakość;
d) nadmierna biurokracja;
e) niewystarczające działania, które mogłyby uruchomić endogeniczny poten-

cjał mieszkańców wsi;
f) promowanie rozwiązań nie zawsze dostosowanych do rzeczywistych potrzeb 

mieszkańców wsi (szczególnie peryferyjnie położonych w stosunku do du-
żych miast).

10 Tamże.
11 Szerzej: Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, raport, Fo-

rum Inicjatyw Rozwojowych, EFRWP, Warszawa 2011. 
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Powyższe uzasadnia konieczność dalszych badań podejmujących tę problema-
tykę również w ujęciu regionalnym. Potrzebne jest nowe podejście do polityki roz-
woju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Wnioski i rekomendacje

Skoro przedsiębiorczość wiejska jest uważana za główny czynnik rozwiąza-
nia problemów wiejskich społeczności, to problematyka wiejskiej przedsiębiorczo-
ści zajmować powinna doniosłe miejsce we wszystkich specjalistycznych debatach 
w tym zakresie. Najważniejszym tematem w dyskusji na temat rozwoju obszarów 
wiejskich jest tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem i w tym względzie stworze-
nie możliwości mieszkańcom wsi jest bardzo ważne. 

Ogólnie rzecz biorąc, rolą przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest: 
a) zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do wymaganych to-

warów i usług;
b) wzrost gospodarczy;
c) ograniczenie imigracji do miast;
d) oprawa bezpieczeństwa i opieki społecznej na wsi;
e) zachęcanie do tworzenia nowych przedsiębiorstw;
f) zachęcanie do rozwijania istniejących miejsc pracy.
Dla zapewnienia rozwoju konieczne są postawy przedsiębiorcze i innowacyjne 

ugruntowane w kulturze, mające przyzwolenie i wsparcie społeczne. Działania spo-
łeczne, w tym przedsiębiorczość, są zakorzenione kulturowo. Aby społeczeństwo 
było przedsiębiorcze, nie wystarczą odpowiednie uregulowania prawne, dostęp do 
technologii i środków na finansowanie działalności. Nieodzowny jest odpowiedni 
grunt kulturowy, który pozwoli ludziom wykorzystywać szanse. Czynniki kulturo-
we, choć zmieniają się, mają charakter bardziej trwały od uwarunkowań prawnych  
i gospodarczych, może się więc okazać, że w dłuższym okresie to one stanowić będą 
ważną barierę rozwoju przedsiębiorczości (lub czynnik ów rozwój pobudzający). 
Kultura przedsiębiorczości jest to rodzaj kultury społecznej, która promuje określo-
ne wzorce zachowań. 

Rozwijanie przedsiębiorczości wymaga posiadania dobrej i interdyscyplinar-
nej wiedzy oraz umiejętności, które w przypadku ludności wiejskiej są na niskim 
poziomie. Rozwój szkolnictwa i szkoleń na wysokim poziomie może pobudzić roz-
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wój przedsiębiorczości wiejskiej. Programy edukacyjne powinny rozwijać cztery 
podstawowe grupy umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej: 

a) umiejętności naukowe i techniczne oparte na typie działalności przemysłowej;
b) umiejętność zarządzania, w tym: zarządzanie finansami i kadrami, marketing;
c) umiejętność przedsiębiorczości, w tym: umiejętność rozpoznawania i wy-

korzystywania nowych możliwości rynku, dostarczania innowacyjnych roz-
wiązań;

d) umiejętności personelu, w tym: samodzielność, zaufanie, kreatywność, od-
powiedzialność.

Pracownicy, którzy osiągnęli wyższy poziom wymaganych umiejętności, mogą 
przekształcić swoje „raczkujące” firmy i przygotować je do konkurowania na ryn-
kach globalnych12.

Zapewnienie dostępu do kapitału pożyczkowego, w szczególności do funduszy 
podwyższonego ryzyka, rozwój infrastruktury transportowej i rozbudowa systemów 
informacyjnych i komunikacyjnych – wszystko to zapewnia warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości na wsi. 

Obszary wiejskie wymagają opracowania nowych strategii rozwojowych, które 
przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem polityki ochrony 
środowiska13. 
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Abstract

Entrepreneurship in rural areas can be seen as one of the main factors that can reduce 
poverty, migration and affect the job creation in rural areas. Sustainable economic and social 
development of the country can not be achieved without the development of rural areas. This 
in turn requires the creation of conditions for the development of entrepreneurship in rural 
areas and its promotion.

The paper discusses factors and obstacles to the development of entrepreneurship in 
rural areas.
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ANALIZA WSKAŹNIKÓW ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO GMIN 
ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH

STRESZCZENIE

Do oceny rozwoju gmin mogą posłużyć wskaźniki rozwoju zrównoważonego, które 
diagnozują poziom zjawisk środowiskowo-społeczno-gospodarczych. Celem artykułu jest 
pokazanie wpływu lokalizacji gmin na obszarach chronionych województwa dolnośląskie-
go. Wykorzystana została klasyfikacja hierarchiczna dla gmin województwa dolnośląskiego 
oparta na wskaźnikach rozwoju zrównoważonego. Uzyskane wyniki przeprowadzonej kla-
syfikacji hierarchicznej gmin leżących na terenie obszarów chronionych pokazują, że nie 
zawsze są to najgorsze gminy w realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w stosunku 
do gmin nieleżących na badanych obszarach.

Słowa kluczowe: obszary chronione, rozwój zrównoważony, klasyfikacja hierarchiczna

Wprowadzenie

Rozwój zrównoważony stanowi jeden z głównych celów globalnych, gdzie 
rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny, polityczny i przestrzenny muszą się 
wzajemnie przenikać i uzupełniać.

Rozwój społeczno-gospodarczy oddziałuje na zasoby przyrody, które są zagro-
żone, poprzez takie zjawiska, jak: zmniejszenie powierzchni aktywnej biologicznie, 
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fragmentacja krajobrazu, przestrzenna izolacja ekosystemów oraz zmniejszenie bio-
logicznej i krajobrazowej różnorodności. Sytuacja ta przekłada się na funkcjonowa-
nie obszarów chronionych, dlatego też należy monitorować zmiany zachodzące na 
obszarach chronionych.

Główną funkcją obszarów chronionych jest ochrona zasobów przyrody, której 
to funkcji musi być podporządkowana wszelka inna działalność gospodarcza i poza-
gospodarcza. Dlatego też gospodarowanie na obszarach chronionych zgodnie z ideą 
rozwoju zrównoważonego to dostosowanie struktury i intensywności gospodarki do 
kryteriów wynikających z walorów przyrodniczych.

Zdiagnozowanie stanu, w jakim znajduje się środowisko przyrodnicze, jest 
możliwe w momencie dostępu do rzetelnych informacji o środowisku i o proce-
sach w nim zachodzących. Informacja taka jest niezbędna na wszystkich szcze-
blach gospodarowania do określenia działań przyszłościowych, oceny nakładów 
i wyników oraz ustalenia odpowiedzialności1. Źródłem informacji w Polsce 
o ochronie środowiska, aspektach społecznych i gospodarczych jest Bank Da-
nych Lokalnych, który jest bazą informacyjną opisującą jednostki terytorialne 
kraju.

Korzystając z zasobów Banku Danych Lokalnych, narzędziem do przeprowa-
dzenia analizy dla gmin są wskaźniki rozwoju zrównoważonego ukazujące poziom 
zjawisk środowiskowo-społeczno-gospodarczych. Celem artykułu jest pokazanie 
wpływu lokalizacji gmin na obszarach chronionych województwa dolnośląskiego. 
Natomiast hipotezą jest twierdzenie, że im większa powierzchnia gminy zlokalizo-
wana jest na obszarach chronionych, tym gorszy jest jej rozwój.

1. Struktura Banku Danych Lokalnych

Dostęp do odpowiedniego systemu monitorowania zaistniałych zmian społecz-
no-gospodarczych zachodzących na różnych szczeblach administracji (regiony, wo-
jewództwa, podregiony, powiaty, gminy) wpływa na realizację polityki regionalnej 
państwa. Istotnym elementem takiego systemu jest niewątpliwie Bank Danych Lo-
kalnych (BDL), który zawiera informacje ważne dla statystyki regionalnej. BDL to 

1 B. Kryk, A. Zielińska, Access to Information Concerning the Environment, the Example of Po-
land, w: Modern Technologies Change the Environment, „Polish Journal of Environmental Studies” 
2006, vol. 15, no. 4C, s. 215.
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wieloszczeblowa baza danych statystycznych o różnorodnych co do skali i zakresu 
układach jednostek terytorialnych.

BDL jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji  
o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środo-
wiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu 
organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregio-
ny stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów staty-
stycznych2.

Bank Danych Lokalnych:
a) gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje statystyczne  

o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego;
b) zapewnia stały, przyjazny dla korzystających dostęp do aktualnych informa-

cji statystycznych;
c) umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w ukła-

dach regionalnych i lokalnych.
BDL posiada modularną strukturę, którą tworzy 5 zespolonych funkcjonalnie 

modułów: regionalny, wojewódzki, podregionalny, powiatowy i gminny. Moduły 
te mogą być prezentowane w Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NTS). NTS dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane 
jednostki na 5 poziomach, z czego 3 określono jako poziomy regionalne, a 2 jako 
poziomy lokalne:

a) poziomy regionalne obejmują swym zasięgiem:
– poziom 1 – regiony, liczba jednostek 6,
– poziom 2 – województwa, liczba jednostek 16,
– poziom 3 – podregiony, liczba jednostek 66;

b) poziomy lokalne obejmują swym zasięgiem:
– poziom 4 – powiaty, liczba jednostek 314 i 66 miast na prawach powiatu,
– poziom 5 – gminy, liczba jednostek 2479.

W dalszej części artykułu analizie poddane zostaną gminy, które mają dodatko-
wo swój wewnętrzny podział (tabela 1).

2 http://stat.gov.pl/bdl (11.05.2015).
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Tabela 1. Rodzaje gmin w Polsce

Symbol rodzaju gminy Opis
(1) Gmina miejska
(2) Gmina wiejska
(3) Gmina miejsko-wiejska
(4) Miasto w gminie miejsko-wiejskiej
(5) Obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
(8) Dzielnice m. st. Warszawa
(9) Delegatury i dzielnice innych gmin miejskich

Źródło: http://stat.gov.pl/bdl (20.04.2015).

Zakres informacyjny poszczególnych modułów Banku Danych Lokalnych po-
chodzi ze statystyki publicznej składającej się z katalogu cech opisujących jednostki 
podziału terytorialnego Polski, który zawiera wiele uporządkowanych dziedzinowo 
pozycji. Ich liczba jest różna w poszczególnych latach w zależności od zakresu prowa-
dzonych badań oraz ciągłej rozbudowy zawartości informacyjnej Banku.

2. Wskaźniki rozwoju zrównoważonego dla gmin a baza Banku Danych Lokalnych

Wskaźnik jest najczęściej rozumiany jako liczba wyrażająca poziom danego zja-
wiska (zmiennej, cechy) w postaci bezwzględnej lub względnej. Jest jednym z wielu 
narzędzi służących do analizy stopnia wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego3.

Należy poszukiwać zestawu wskaźników rozwoju zrównoważonego dla obszarów 
chronionych, który stanowić będzie źródło informacji o poziomie realizacji koncepcji 
rozwoju zrównoważonego na tych obszarach. Tak skonstruowany zestaw wskaźników 
będzie sygnalizował, czy proces ochrony przyrody jest prawidłowy, czy należy uaktu-
alnić zadania, plany ochronne, czy wręcz zmienić te plany tak, aby były dostosowane 
do zmieniającej się tendencji funkcjonowania obszarów chronionych i ich otoczenia 
społeczno-gospodarczego. Zestaw wskaźników przyczyni się do poprawy monitoringu 
realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego dla obszarów chronionych4.

3 Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, 
s. 23; Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, War-
szawa–Białystok 2005, s. 62–68.

4 A. Zielińska, Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju 
zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 219.
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Propozycja listy wskaźników rozwoju zrównoważonego dla obszarów chronio-
nych będzie zawsze pewnym kompromisem między uniwersalnością istoty rozwoju 
zrównoważonego a specyfiką danego obszaru chronionego.

Wyznaczanie wskaźników rozwoju zrównoważonego zostało przeprowadzone 
na podstawie Banku Danych Lokalnych. Przedmiotem badań były gminy miejskie, 
wiejskie i miejsko-wiejskie znajdujące się na terenie województwa dolnośląskiego 
oraz ich liczba opisująca lokalizację gminy na obszarach chronionych (tabela 2).

Tabela 2. Rodzaje gmin w województwie dolnośląskim i ich znaczący  
udział powierzchni obszarów chronionych do powierzchni gmin ogółem

Rodzaje gminy
Liczba gmin  

w województwie 
dolnośląskim

Liczba gmin 
zlokalizowanych 

na obszarach 
chronionych

Udział gmin zlo-
kalizowanych na  

obszarach chronio-
nych do wszyst-
kich gmin (%)

Liczba gmin o zna-
czącej powierzchni 
na obszarze chro-
nionym (< 50% 
powierzchni)

Gmina miejska 35 21 60,0 3
Gmina wiejska 78 55 70,5 5

Gmina  
miejsko-wiejska 53 42 79,2 9

Ogółem 166 118 – 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl/bdl (20.04.2015).

W badaniu zwrócono uwagę na zdiagnozowanie tego, czy istnieje relacja mię-
dzy lokalizacją gminy na obszarach chronionych a poziomem wskaźników rozwoju 
zrównoważonego. 

Do analizy dla wszystkich rodzajów gmin zaproponowane zostały możliwe do 
obliczenia wskaźniki rozwoju zrównoważonego, które rozpatrywane były w katego-
rii ładu zintegrowanego, uwzględniającego trzy łady:

a) ład środowiskowy:
– powierzchnia gruntów leśnych w powierzchni ogółem (%),
– udział powierzchni obszarów chronionych do powierzchni gminy ogółem (%),
– zużycie wody na 1 mieszkańca w ciągu roku (m3),
– zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca (kg);

b) ład społeczny:
– udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku pro-

dukcyjnym (%),
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– mieszkania wyposażone na wsi w instalacje wodociągowe do ogółu 
mieszkań (%),

– współczynniki skolaryzacji brutto – szkolnictwo podstawowe (%),
– współczynniki skolaryzacji brutto – szkoły gimnazjalne (%),
– udział osób korzystających z pomocy społecznej według kryterium do-

chodowego ogółem (%);
c) ład gospodarczy:

– liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produk-
cyjnym (szt./osoba),

– liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 
ludności (osoba),

– udział dochodów na 1 mieszkańca ogółem do wydatków na 1 mieszkańca 
ogółem (%),

– udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem (%),
– wydatki na 1 mieszkańca na oświatę i wychowanie (zł),
– wydatki na 1 mieszkańca na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (zł).

Można zauważyć, że liczba wskaźników dla poszczególnych ładów rozkłada 
się prawie równomiernie. Wytypowanych 15 wskaźników rozwoju zrównoważone-
go to rzeczywiste możliwe do obliczenia wskaźniki z dostępnej bazy danych.

3. Klasyfikacja hierarchiczna w analizie gmin województwa dolnośląskiego

W klasyfikacji gmin często wykorzystuje się wskaźniki, które są wyrażone  
w różnych jednostkach fizycznych. Jest to przyczyna trudności związanych z oceną 
podobieństwa gmin. Celowe jest poszukiwanie takich metod, które pozwoliłyby na 
obiektywizację procedury ogólnej oceny stanu środowiska oraz stopnia wdrożenia 
koncepcji rozwoju zrównoważonego5. Problem ten rozwiązuje metoda wielowymia-
rowej analizy porównawczej (WAP).

Istotą metody WAP jest przeprowadzenie wielowymiarowych badań porów-
nawczych, w których wykrywane są prawidłowości w zbiorowościach statystycz-
nych, gdzie gminy opisane są przez stosunkowo liczny zespół wskaźników rozwoju 
zrównoważonego.

5 Zob. K.R. Mazurski, Nasilenie zanieczyszczenia środowiska Polski w ocenie ilościowej, w: Pro-
blemy terenów zanieczyszczonych w Europie Środkowej i Wschodniej, Race News Special Issue, Kato-
wice 1999, s. 29.
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Do przeprowadzenia wielowymiarowej analizy porównawczej wykorzysta-
no klasyfikację hierarchiczną (metoda porządkowania liniowego), zadaniem któ-
rej jest uszeregowanie (ustalenie kolejności) gmin według przyjętego kryterium. 
Metoda ta może być stosowana tylko wtedy, gdy jest możliwe przyjęcie pewnego 
problemu badawczego, ze względu na który można uporządkować gminy od „naj-
lepszej” do „najgorszej”. W związku z tym w przeprowadzonej analizie za pro-
blem badawczy przyjęto stopień realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego  
w odniesieniu do wpływu lokalizacji gminy na obszarach chronionych wojewódz-
twa dolnośląskiego.

Na początku metody porządkowania liniowego dokonano ujednolicenia cha-
rakteru wytypowanych wskaźników rozwoju zrównoważonego, czyli przekształce-
nia m.in. destymulant na stymulanty dla badanych wskaźników6:

–1S  = b[D ]ij ij ,
gdzie:

Dij – wartość j-ej destymulanty (wskaźnika) zaobserwowana w i-tej gminie,
B – stała przyjmowana arbitralnie, np. b = minDij.

Za destymulanty według oceny subiektywnej uznano (numery wskaźników): 
3, 4 i 9, pozostałe wskaźniki są stymulantami według problemu badawczego. Wśród 
badanych wskaźników nie odnotowano nominanty.

Następnie przeprowadzono normalizację wskaźników (xij), czyli pozbawiono 
wartości wskaźników mian i ujednolicono rząd wielkości w celu doprowadzenia 
wskaźników do porównywalności. Wykorzystano tu formułę7:

j

jij

ij
S

xx
z

-
= ,

gdzie:
zij – znormalizowana wartość j-ego wskaźnika w i-tej gminie, 
xij – wartość wskaźnika, 
x
_
  j  – średnia arytmetyczna j-ego wskaźnika
Sj – odchylenie standardowe j-ego wskaźnika.

6 M. Sej-Kolasa, A. Zielińska, Excel w statystyce, materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 92.

7 Tamże.
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W ten sposób wyznaczono dla 15 wskaźników opisanych dla 166 gmin znor-
malizowaną macierz danych.

W metodzie porządkowania liniowego jako narzędzie wykorzystano synte-
tyczny miernik rozwoju (SMR), który jest pewną funkcją agregującą informacje 
cząstkowe zawarte w poszczególnych wskaźnikach i wyznaczony jest dla każ-
dej gminy. Formuły agregacji wartości zmiennych można ogólnie podzielić na 
wzorcowe i bezworcowe. Formuły wzorcowe są różnego rodzaju odległościami 
poszczególnych gmin od gminy wzorcowej. W formułach bezworcowych nastę-
puje uśrednienie znormalizowanych wartości wskaźników rozwoju zrównoważo-
nego8. W badaniach wykorzystano syntetyczny miernik rozwoju według formuły 
bezwzorcowej9:

ĺ
=

=
m

j
ij
z

mi
p

1

1 ,

gdzie:
pi – syntetyczny miernik rozwoju dla i-ej gmin,
m – liczba wskaźników,
zij – znormalizowana wartość j-ego wskaźnika w i-tej gminie.

W formule bezwzorcowej jako pi przyjmuje się średnią znormalizowanych 
wartości wskaźników dla poszczególnych gmin. „Najlepszą” gminą jest ta, która ma 
maksymalną wartość pi, natomiast „najgorszą” – minimalną wartość pi.

Rezultaty syntetycznego miernika rozwoju według formuły bezwzorcowej 
dla gmin województwa dolnośląskiego oraz udział powierzchni obszarów chro-
nionych w ogólnej powierzchni gmin województwa dolnośląskiego ilustruje ta-
bela 3.

8 Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, 
M. Walesiak, Wydawnictwo  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 351–355;  
T. Grabiński, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, 
„Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 1984, Seria specjalna „Monografie” nr 61, s. 38.

9 M. Sej-Kolasa, A. Zielińska, Excel w statystyce..., s. 97.
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Tabela 3. Porządkowanie gmin według syntetycznego miernika rozwoju (SMR) oraz 
udział powierzchni obszarów chronionych w ogólnej powierzchni gminy województwa 

dolnośląskiego

Pozycja 
gminy

Nazwa gminy
(symbol rodzaju gminy) SMR Udział powierzchni obszarów chronionych do 

powierzchni gminy ogółem (%)
1 Karpacz (1) 7,37 53,0
2 Rudna (2) 6,28 1,2
3 Dobroszyce (2) 6,27 0,0
4 Wrocław (1) 6,18 6,3
5 Długołęka (2) 6,12 0,0
6 Kobierzyce (2) 6,06 0,0
7 Milicz (3) 6,03 79,5
8 Polanica-Zdrój (1) 6,00 24,2
9 Międzybórz (3) 5,92 100,0
10 Szklarska Poręba (1) 5,86 14,3
12 Żmigród (3) 5,85 67,8
17 Krośnice (2) 5,73 69,0
23 Jedlina-Zdrój (1) 5,63 69,1
31 Duszniki-Zdrój (1) 5,52 74,7
39 Stronie Śląskie (3) 5,43 77,1
40 Paszowice (2) 5,42 57,5
47 Przemków (3) 5,38 83,4
60 Mysłakowice (2) 5,34 62,9
73 Góra (3) 5,28 61,8
98 Wąsosz (3) 5,16 86,7
109 Międzylesie (3) 5,11 51,7
111 Męcinka (2) 5,09 61,2
120 Jemielno (2) 5,06 100,0
124 Wleń (3) 5,03 58,5
163 Dzierżoniów (2) 4,60 4,7
164 Kłodzko (2) 4,58 16,1
165 Chojnów (2) 4,57 30,7
166 Sulików (2) 4,48 0,0

Legenda: zacieniowane obszary dotyczą 17 gmin, które mają znaczący udział powierzchni na 
obszarze chronionym (< 50% powierzchni).

Źródło: opracowanie własne.
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W tabeli 3 przedstawiono tylko wybrane gminy spośród 166 gmin wojewódz-
twa dolnośląskiego. Dodatkowo zacieniowano 17 gmin, które mają znaczący udział 
powierzchni na obszarze chronionym (ponad 50%). 

Na podstawie rezultatów SMR dla gmin miejskich (1), wiejskich (2) i miejsko- 
-wiejskich (3) województwa dolnośląskiego najbardziej pożądany poziom osiągnęła 
gmina miejska Karpacz, która w przeważającej swej części usytuowana jest na ob-
szarach chronionych. Drugą pozycję (z istotną różnicą SMR) zajmuje gmina wiejska 
Rudna, której znikoma część leży na terenie obszarów chronionych. Za najgorszą 
gminę według stopienia realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w odniesie-
niu do lokalizacji gminy na obszarach chronionych należy uznać gminę wiejską Su-
lików, która nie leży na terenie obszarów chronionych.

Porównując pozycję „najlepszej” i „najgorszej” gminy według wskaźników 
rozwoju zrównoważonego oraz udział powierzchni gminy na obszarze chronionym, 
należy zauważyć, że nie występuje wyraźna relacja między lokalizacją gminy na 
obszarach chronionych a rozwojem zrównoważonym tejże gminy, co podważa po-
stawioną hipotezę. Na uwagę zasługuje fakt, że społeczeństwo, w szczególności 
społeczność lokalna, postrzega obszary chronione jako ograniczenie w rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym. Lokalizacja gminy na obszarach chronionych nie przyczynia 
się do gorszego rozwoju tejże gminy.

Podsumowanie

Uzyskane rezultaty upoważniają do sformułowania kilku wniosków:
1. Klasyfikacja hierarchiczna w odniesieniu do gmin nieleżących na obszarach chro-

nionych ukazuje, że nie są to najlepsze gminy pod względem realizacji koncepcji 
rozwoju zrównoważonego.

2. Rozwój zrównoważony gminy nie jest ograniczony przez lokalizację gminy na 
obszarach chronionych.

3. Syntetyczny miernik rozwoju dla gmin służy do ciągłego monitorowania zmian 
zachodzących w środowisku przyrodniczym.

4. Przeprowadzona analiza opiera się na wybranych wskaźnikach rozwoju zrówno-
ważonego, co mogło przyczynić się do zniekształcenia uzyskanych rezultatów.

5. Konieczne jest podjęcie próby przypisania odpowiednich rang dla wskaźników 
rozwoju zrównoważonego, nie wszystkie analizowane wskaźniki mają taką samą 
rolę we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego w gminach.
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THE ANALYSIS OF INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
FOR COMMUNES LOCATED IN PROTECTED AREAS

Abtract

The indicators of sustainable development, which show the level of environmental, 
social and economic phenomena, might be used to assess the condition of a commune. The 
objective of the paper is to show the influence of the location communes in the protected 
areas of dolnośląskie province. The hierarchic classification of communes in dolnośląskie 
voivodeship was applied with the use of indicators of sustainable development.
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The results obtained from application of hierarchic classification of communes located 
within protected areas show that the seare not always the worst communes in implementation 
of the concept of sustainable development in comparison with communes located outside 
researched areas.

Keywords: protected area, sustainable development, hierarchical classification

JEL Codes: Q26, Q56,C19

Translated by Magdalena Mucowska

Aneks

Tabela1. Porządkowanie gmin według syntetycznego miernika rozwoju (SMR) oraz 
udział powierzchni obszarów chronionych w ogólnej powierzchni gminy województwa 

dolnośląskiego

Lp. Nazwa gminy
(symbol rodzaju gminy) SMR Wskaź-

nik* Lp. Nazwa gminy
(symbol rodzaju gminy) SMR Wskaź-

nik*
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Karpacz (1) 7,37 53,0 84. Jordanów Śląski (2) 5,22 9,5
2. Rudna (2) 6,28 1,2 85. Kamienna Góra (2) 5,21 21,6
3. Dobroszyce (2) 6,27 0,0 86. Udanin (2) 5,21 0,0
4. Wrocław (1) 6,18 6,3 87. Podgórzyn (2) 5,21 6,6
5. Długołęka (2) 6,12 0,0 88. Jawor (1) 5,20 0,0
6. Kobierzyce (2) 6,06 0,0 89. Lubin (2) 5,19 3,7
7. Milicz (3) 6,03 79,5 90. Żarów (3) 5,18 0,0
8. Polanica-Zdrój (1) 6,00 24,2 91. Złotoryja (2) 5,18 7,9
9. Międzybórz (3) 5,92 100,0 92. Kunice (2) 5,17 0,8
10. Szklarska Poręba (1) 5,86 14,3 93. Radków (3) 5,17 20,6
11. Jelenia Góra (1) 5,85 16,5 94. Ząbkowice Śląskie (3) 5,17 0,1
12. Żmigród (3) 5,85 67,8 95. Kudowa-Zdrój (1) 5,17 31,9
13. Kąty Wrocławskie (3) 5,84 22,8 96. Złotoryja (1) 5,17 0,0
14. Lubin (1) 5,76 0,0 97. Jeżów Sudecki (2) 5,16 19,1
15. Twardogóra (3) 5,75 8,0 98. Wąsosz (3) 5,16 86,7
16. Siechnice (3) 5,73 0,0 99. Lubawka (3) 5,16 0,1
17. Krośnice (2) 5,73 69,0 100. Kostomłoty (2) 5,15 0,0
18. Polkowice (3) 5,69 0,3 101. Kowary (1) 5,15 32,9
19. Osiecznica (2) 5,69 0,4 102. Zagrodno (2) 5,14 12,9
20. Trzebnica (3) 5,68 4,1 103. Prusice (3) 5,14 3,3
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1 2 3 4 5 6 7 8

21. Bolesławiec (1) 5,67 0,0 104. Nowogrodziec (3) 5,14 0,0
22. Czernica (2) 5,64 0,0 105. Krotoszyce (2) 5,13 0,0
23. Jedlina-Zdrój (1) 5,63 69,1 106. Zawidów (1) 5,13 0,0
24. Żórawina (2) 5,63 0,0 107. Strzegom (3) 5,13 1,0
25. Jerzmanowa (2) 5,63 0,0 108. Nowa Ruda (2) 5,11 25,5
26. Szczawno-Zdrój (1) 5,62 41,4 109. Międzylesie (3) 5,11 51,7
27. Środa Śląska (3) 5,57 0,0 110. Gryfów Śląski (3) 5,09 2,5
28. Świeradów-Zdrój (1) 5,56 0,0 111. Męcinka (2) 5,09 61,2
29. Świdnica (1) 5,54 0,0 112. Wiązów (3) 5,09 0,0
30. Miękinia (2) 5,53 2,9 113. Zgorzelec (2) 5,09 0,0
31. Duszniki-Zdrój (1) 5,52 74,7 114. Marcinowice (2) 5,09 5,0
32. Mietków (2) 5,52 38,2 115. Bardo (3) 5,08 43,5
33. Sobótka (3) 5,51 32,6 116. Kamienna Góra (1) 5,08 7,0
34. Borów (2) 5,50 0,0 117. Mirsk (3) 5,07 5,3
35. Legnica (1) 5,48 0,4 118. Bolesławiec (2) 5,07 0,0
36. Oleśnica (1) 5,47 0,0 119. Przeworno (2) 5,07 15,9
37. Bogatynia (3) 5,45 0,1 120. Jemielno (2) 5,06 100,0
38. Grębocice (2) 5,45 0,5 121. Pieńsk (3) 5,05 0,0
39. Stronie Śląskie (3) 5,43 77,1 122. Malczyce (2) 5,04 0,0
40. Paszowice (2) 5,42 57,5 123. Olszyna (3) 5,03 5,5
41. Warta Bolesławiecka (2) 5,42 5,4 124. Wleń (3) 5,03 58,5
42. Zawonia (2) 5,41 0,5 125. Walim (2) 5,03 41,7
43. Strzelin (3) 5,39 42,8 126. Ziębice (3) 5,03 9,1
44. Kłodzko (1) 5,39 0,0 127. Świebodzice (1) 5,02 8,3
45. Łagiewniki (2) 5,39 20,7 128. Niechlów (2) 5,02 41,1
46. Węgliniec (3) 5,39 0,1 129. Wądroże Wielkie (2) 5,01 0,0
47. Przemków (3) 5,38 83,4 130. Kotla (2) 5,01 1,2
48. Bierutów (3) 5,38 0,0 131. Stara Kamienica (2) 5,00 4,2
49. Chojnów (1) 5,38 0,0 132. Siekierczyn (2) 4,97 0,1
50. Jelcz-Laskowice (3) 5,37 0,0 133. Świerzawa (3) 4,96 0,1
51. Oława (1) 5,37 0,0 134. Marciszów (2) 4,96 34,3
52. Lwówek Śląski (3) 5,37 7,6 135. Pieszyce (1) 4,95 45,8
53. Domaniów (2) 5,37 0,0 136. Legnickie Pole (2) 4,95 5,0
54. Wisznia Mała (2) 5,36 33,3 137. Żukowice (2) 4,94 9,2
55. Lądek-Zdrój (3) 5,36 49,3 138. Ścinawa (3) 4,92 1,2
56. Brzeg Dolny (3) 5,36 0,0 139. Wojcieszów (1) 4,92 4,4
57. Czarny Bór (2) 5,36 20,5 140. Lewin Kłodzki (2) 4,92 14,2
58. Oborniki Śląskie (3) 5,35 0,0 141. Pęcław (2) 4,92 0,1
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1 2 3 4 5 6 7 8

59. Syców (3) 5,34 4,2 142. Nowa Ruda (1) 4,91 0,0
60. Mysłakowice (2) 5,34 62,9 143. Dobromierz (2) 4,90 8,9
61. Radwanice (2) 5,33 12,2 144. Piława Górna (1) 4,90 0,0
62. Wołów (3) 5,33 19,2 145. Głogów (2) 4,88 0,4
63. Prochowice (3) 5,33 13,3 146. Lubań (2) 4,88 0,0
64. Zgorzelec (1) 5,33 4,6 147. Bolków (3) 4,88 2,5
65. Cieszków (2) 5,33 14,9 148. Oława (2) 4,87 0,1
66. Mieroszów (3) 5,33 40,0 149. Boguszów-Gorce (1) 4,86 20,4
67. Bielawa (1) 5,31 38,3 150. Niemcza (3) 4,85 14,1
68. Dzierżoniów (1) 5,31 0,0 151. Kondratowice (2) 4,82 0,0
69. Janowice Wielkie (2) 5,31 44,0 152. Kamieniec Ząbkowicki (2) 4,80 0,0
70. Dziadowa Kłoda (2) 5,31 0,3 153. Oleśnica (2) 4,77 0,8
71. Złoty Stok (3) 5,29 44,5 154. Pielgrzymka (2) 4,77 11,3
72. Lubań (1) 5,29 0,7 155. Jaworzyna Śląska (3) 4,77 0,0
73. Góra (3) 5,28 61,8 156. Leśna (3) 4,76 6,7
74. Głogów (1) 5,28 12,0 157. Miłkowice (2) 4,76 0,0
75. Piechowice (1) 5,28 11,8 158. Platerówka (2) 4,72 0,0
76. Gromadka (2) 5,27 41,9 159. Mściwojów (2) 4,69 0,0
77. Stoszowice (2) 5,27 25,1 160. Ciepłowody (2) 4,69 17,7
78. Gaworzyce (2) 5,26 41,0 161. Wińsko (2) 4,67 6,4
79. Świdnica (2) 5,25 18,6 162. Ruja (2) 4,66 0,0
80. Głuszyca (3) 5,25 40,9 163. Dzierżoniów (2) 4,60 4,7
81. Chocianów (3) 5,24 34,0 164. Kłodzko (2) 4,58 16,1
82. Szczytna (3) 5,24 48,0 165. Chojnów (2) 4,57 30,7
83. Stare Bogaczowice (2) 5,23 30,8 166. Sulików (2) 4,48 0,0

* Udział powierzchni obszarów chronionych w ogólnej powierzchni gminy województwa 
dolnośląskiego.

Źródło: opracowanie własne.
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BARIERY EKOINNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

STRESZCZENIE

W artykule omówiono definicje, podział i bariery ekoinnowacji. Jest to pojęcie 
trudne do zdefiniowania i trwają wciąż dyskusje, na ile definicja innowacji może być za-
stosowana do ekoinnowacji. Skutkiem proekologicznych działań jest nie tylko poprawa 
jakości środowiska, ale równoczesne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębior-
stwa, np. zmniejszenie wymierzanych kar czy opłat za zanieczyszczanie środowiska. Na 
podstawie danych z fundacji Gallupa oceniono wpływ różnych barier na wprowadzenie 
ekoinnowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach eu-
ropejskich.

Słowa kluczowe: ekoinnowacje organizacyjne, produktowe, procesowe, przedsiębior-
stwo

Wprowadzenie

Problem badawczy dotyczący ekoinnowacji, a szczególnie wpływu barier 
na ich wprowadzanie, jest dotychczas słabo rozpoznany. Problem ten jest aktual-
ny, istotny dla europejskich przedsiębiorstw, polskiej gospodarki i preferowany 
przez UE. Celem pracy jest wskazanie istotnych barier hamujących wprowadza-
nie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. Przewiduje się, że niedługo gospodarka 
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światowa stanie wobec poważnych wyzwań i granic wzrostu ze względu na do-
stępność zasobów naturalnych. Przystosowanie do nowej sytuacji wymagać bę-
dzie nowych rozwiązań, głównie ekoinnowacji. Takie rozwiązania mogą korzyst-
nie wpłynąć na tworzenie miejsc pracy, a także stymulować wzrost gospodarczy. 
Ekoinnowacje są bardzo trudne do zdefiniowania, podobnie jak tradycyjne in-
nowacje, i wciąż nie ma ścisłych kryteriów ani teorii wyjaśniających ich istotę. 
Obecnie tocząca się debata w literaturze światowej1 dotyczy problemu, w jakim 
stopniu ekoinnowacje są rodzajem działalności innowacyjnej, która potrzebuje 
własnej teorii i zupełnie innego podejścia2. Argumentuje się, że teoria innowacji 
ekologicznych może korzystać z ogólnej teorii innowacji, jednak ogólna teoria 
innowacji nie wyjaśnia złożonego charakteru ekoinnowacji oraz czynników im 
sprzyjających3. W związku z tym szeroko omawiany jest problem, czy i w jakim 
stopniu dopuszczalne jest przeniesienie istniejących teorii innowacji do innowacji 
ekologicznych4, a szczególnie czy bariery dla firm wprowadzających ekoinnowa-
cje są takie same, jak dla firm wprowadzających ogólne innowacje. Innowacje są 
przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych od nauk technicznych 
poprzez ekonomiczne, społeczne do nauk o zarządzaniu. W niniejszym artykule 
podjęto próbę zbadania istotności poszczególnych barier na wprowadzanie eko-
innowacji w przedsiębiorstwach europejskich. W tym celu zastosowano metodę 
regresji wielorakiej krokowej.

1. Specyfika i rodzaje ekoinnowacji

Ekoinnowacje stanowią innowacje mające korzystny wpływ na środowisko 
przyrodnicze. Jednym z kryteriów w klasyfikacji innowacji jest stosunek do śro-
dowiska przyrodniczego. Podział innowacji w zależności od niektórych przyjętych 
kryteriów obrazuje tabela 1.

1 S. Jakobsen, T. Clausen, Comparing the Innovation Process in Environmental and Non-Envi-
ronmental Firms: A Look at Barriers to Innovation, DRUID Society Conference, Copenhagen 2014, 
s. 1–25.

2 V. De Marchi, Environmental innovation and R & D Cooperation: Empirical Evidence from Spa-
nish Manufacturing Firms, „Research Policy” 2012, no. 41, s. 614–623.

3 Tamże.
4 K. Rennings, Redefining Innovation – Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecolo-

gical Economics, „Ecological Economics” 2000, no. 32, s. 319–332.
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Tabela 1. Podział innowacji ogółem według wybranych kryteriów

Kryterium Rodzaj innowacji Opis

Obiekt

Produktowe Nowy produkt, produkt zmodernizowany 
Technologiczne Całkowita lub częściowa zmiana czynników lub właściwości 

procesów wytwórczych i proporcji między nimi
Organizacyjne Zmiana systemów organizacyjnych, np. lean management, 

kaizen, reengineering, zarządzanie jakością
Społeczne Zmiana systemów motywacyjnych, kultury organizacyjnej
Marketingowe Zmiana koncepcji i technik marketingowych

Stosunek  
do środowiska 
przyrodniczego

Proekologiczne 
(ekoinnowacje)

Prowadzą do oszczędności zużycia materiałów; wprowadza-
nie na rynek produktów ekologicznych

Obojętne Obojętne dla środowiska przyrodniczego i człowieka
Naruszające 
równowagę 
ekologiczną

Powodują negatywny wpływ na elementy środowiska przy-
rodniczego i człowieka

Źródło: opracowanie na podstawie: L. Białoń, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, 
Warszawa 2010, s. 21–24.

Bardzo ważne jest kryterium stosunek do środowiska przyrodniczego, zgodnie 
z którym można wyodrębnić ekoinnowacje5. 

Ekoinnowacje należy rozpatrywać przynajmniej z trzech perspektyw: 
a) poszczególnych organizacji i przedsiębiorstw sfery produkcyjnej, a także 

sfery usług; 
b) układów przestrzennych (gmin, miast, województw, regionów różnej wiel-

kości, aż po skalę globalną); 
c) konsumentów (indywidualnych i instytucjonalnych). 
Powszechnie uznaje się, że ekoinnowacje zmierzają do rozwoju nowych produk-

tów i procesów, które dostarczają konsumentowi i biznesowi nie tylko korzyści, ale 
istotnie zmniejszają negatywne oddziaływanie środowiskowe6. Claude Fussler i Peter 
James7 definiują ekoinnowacje jako nowe produkty i procesy, które dostarczają bizne-
sowi i klientom wartości ze znacznym zmniejszeniem oddziaływania na środowisko.

5 W. Janasz, Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, w: Innowacje w dzia-
łalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005, s. 40.

6 B. Ziółkowski, Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, w: Zrównoważony rozwój 
w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 2008, s. 526–534.

7 C. Fussler, T. James, Driving Eco-Innovation: A Beak through Discipline for Innovation and Sus-
tainability, Pearson Education, London 1996.
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Ekoinnowacja to wdrożenie do powszechnego wykorzystania nowych produk-
tów, technologii oraz urządzeń infrastruktury, których celem jest ochrona elemen-
tów środowiska: powietrza, wód, ziemi, krajobrazu, flory i fauny, a także człowieka 
przed negatywnym wpływem działalności gospodarczej8. W efekcie wdrożenie eko-
innowacji powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju.

Interesujące rozróżnienie ekoinnowacji i tradycyjnych innowacji zapropono-
wali René Kemp i Peter Pearson9. Otóż autorzy ci doszli do przekonania, że aby 
określić, czy innowacje mają charakter ekologiczny, należy wykazać, że w wyni-
ku ich zastosowania negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się w stosunku 
do efektów innego rozwiązania. Podobnie Jacquelyn Ottman10 trafnie stwierdza, że 
celem ekoinnowacji jest redukcja negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na 
środowisko przyrodnicze.

Część problemów polegających na określeniu, co jest innowacją, wynika  
z względnego charakteru definicji innowacji. Przykładowo, użycie urządzeń kontroli 
zanieczyszczeń przez przedsiębiorstwo po raz pierwszy jest innowacją z punktu wi-
dzenia konkretnego przedsiębiorstwa, ale nie będzie już innowacją dla producenta 
urządzenia. Dla producenta innowacja to znacząca zmiana w urządzeniu zmniejsza-
jącym poziom zanieczyszczenia lub tworzenie nowych technologii. Kiedy mierzy-
my ekoinnowacje, należy wyjaśnić, czy mamy na myśli pomiar tworzenia innowacji 
lub pierwsze wdrożenie produktów, technologii, usług lub praktyk. Inne ważne roz-
różnienie to takie, czy dana innowacja powoduje poprawę w przypadku, gdy dany 
produkt już istnieje lub jest to całkowicie nowy produkt.

Nowym terminem są zrównoważone innowacje, czyli nowe lub zmodyfiko-
wane procesy, techniki, praktyki, systemy i produkty pozytywnie oddziałujące na 
środowisko, a ponadto gospodarkę i społeczeństwo11. Pewnym problemem może 
być stosowanie różnej terminologii, ponieważ oprócz ekoinnowacji używane są 

8 L. Białoń, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010, s. 25.
9 R. Kemp, A. Pearson, Measuring Eco-Innovation, final report of MEI project for DG Research of 

the European Commission, Brussels 2008, s. 7.
10 J. Ottman, The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable 

Branding, Greenleaf Publishing, Brussels 2011, s. 89.
11 F. Steward, Opponent Note: Ecoinnovation – Enviromental Benefits, „Economic Growth and 

Job Creation” 2006, Green Roads to Growth, Proceedings of Expert and Policy Maker Forums, Ko-
penhaga, 1–2 marca, 2006 r., http://www.dors.dk/files/media/graphics/Synkron-Library/Publikationer/
IMV/2006/GG_version_6.pdf (23.08.2015).
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też nazwy: zielone technologie, technologie środowiskowe, technologie ekologicz-
ne, ekotechnologie, innowacje ekologiczne i inne12. Ekoinnowacje, nazywane tak-
że zielonymi lub innowacjami środowiskowymi, stanowią szerokie pojęcie, które 
uwzględnia również „niezaplanowane innowacje ekologiczne”13.

Definicje innowacji środowiskowych w odniesieniu do zawartości pokazują te 
same kwestie i mogą być stosowane zamiennie. Niemniej jednak zidentyfikowano 
sześć istotnych wymiarów ekoinnowacji w różnych definicjach:

Cel innowacji: produktowa, procesowa, nowa metoda marketingowa;
Orientacja rynkowa: zaspokojenie potrzeb/bycie konkurencyjnym na rynku;
Aspekt ochrony środowiska: zmniejszenie negatywnego wpływu (optymalna: 

zerowy);
Faza: uwzględniony pełny cykl życia produktu (dla zmniejszenia przepływów 

materiałów);
Impuls: zamiarem może być oszczędność i ekologia; 
Poziom: ustanowienie nowego innowacyjnego/zielonego standardu dla firmy.
Pierwsze dwa aspekty występują prawie we wszystkich definicjach eko-

innowacji, stwierdzając, że celem ekoinnowacji może być sam produkt, proces 
lub nowa metoda marketingowa (np. model biznesowy) oraz że ekoinnowacje 
powinny zaspokoić potrzeby użytkownika lub rozwiązać konkretny problem  
i zapewnić konkurencyjność produktu na rynku14. Odnośnie do aspektu środo-
wiskowego to wszystkie definicje zgodnie wskazują na to, że innowacyjność 
powinna przynosić zdecydowanie mniejszy negatywny wpływ na środowisko. 
Czwarty aspekt pojawia się tylko w dwóch definicjach, tj. Kempa i Pearsona15 
oraz Alasdaira Reida i Michała Miedzińskiego16. Autorzy postulują pełną ana-
lizę cyklu życia produktu i wnikliwą analizę wszystkich czynników wejścio-
wych i wyjściowych. Następny, piąty aspekt wiąże się z motywami redukcji 

12 B. Ziółkowski, Znaczenie ekoinnowacji..., s. 527.
13 A. Arundel, R. Kemp, Measuring Eco-Innovation, United Nations University – Maastricht Eco-

nomic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, Maastricht 2009, s. 10.
14 T. Schiederig, F. Tietze, C. Herstatt, Green Innovation in Technology and Innovation Manage-

ment – an Exploratory Literature Review, „R & D Management” 2012, no. 42, s. 180–192.
15 R. Kemp, A. Pearson, Measuring Eco-Innovation...
16 A. Reid, M. Miedziński, Eco-Innovation. Final Report for Sectoral Innovation Watch, Tech-Final Report for Sectoral Innovation Watch, Tech-

nopolis Group, 70 Report, Technopolis Group 2008, www.technopolis-group.com/resources/down-
loads/661_report_final.pdf (1.07.2015), s. 52.



130 Metody ilościowe w ekonoMii

zanieczyszczeń, które mogą mieć charakter ekonomiczny lub ekologiczny (np. 
zmniejszenie zużycia materiałów). Ostatni aspekt dotyczy problemów związa-
nych z definicją innowacji i bycia przyjaznym dla środowiska ze względu na to, 
że pojęcia te nie są precyzyjnie sformułowane (np. każda innowacja może być 
nowa w świecie, w branży albo w konkretnej firmie). Oznacza to, że pojęcia te 
są interpretowane jako ustanowienie nowego standardu zielonych innowacji na 
poziomie przedsiębiorstw17.

Szeroko dyskutowana jest kwestia, jakie bariery występują dla firm wprowadzają-
cych ekoinnowacje, a jakie dla firm wprowadzających ogólne innowacje. Istnieją różne 
podejścia do badania innowacji. Jednym z nich jest badanie charakteru, pochodzenia 
i znaczenia różnych barier innowacji, dlatego poniżej skupiono się na tych barierach.

2. Bariery ekoinnowacji

Problem dotyczący barier wprowadzania ekoinnowacji jest ważny dla polskich 
przedsiębiorstw, gospodarki i preferowany przez UE. W krótkoterminowej perspek-
tywie Komisja Europejska ma zamiar interweniować w sektorach, które mają silny 
potencjał, aby wspomóc „zieloną gospodarkę”. Badania i innowacje są priorytetem 
w unijnej agendzie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

W porównaniu z państwami liderami pod względem barier wdrażania eko-
innowacji doświadczenia krajowych podmiotów gospodarczych nie były do 
tej pory w sposób wyczerpujący analizowane i opisane w literaturze. Twórcy 
raportu Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polity-
ce innowacyjnej podkreślają, że obecny model wzrostu gospodarczego Polski 
wyczerpie się niedługo18. Sposobem przezwyciężenia może być wprowadzenie 
ekoinnowacji. 

Ważną inicjatywą unijną poświęconą badaniom nad ekoinnowacjami jest obec-
nie Obserwatorium Ekoinnowacji19. Na podstawie tych wskaźników stworzony zo-
stał ranking „Eco-Innovation Scoreboard”, w którym Polska zajęła jedno z ostatnich 
miejsc wśród wszystkich krajów UE-27.

17 T. Schiederigi, F. Tietze, C. Herstatt, Green Innovation..., s. 3.
18 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty 

o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
19 Ecoinnovation observatory, http://www.eco-innovation.eu/ (15.06.2015).
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Niestety, ekoinnowacje napotykają barierę braku zainteresowania polityków  
w wielu krajach, w tym w Polsce, co ogranicza wizje wykorzystania funduszy struk-
turalnych dla celów rozwojowych przez wprowadzanie ekoinnowacji. W konsekwen-
cji polityka kładzie nacisk na likwidację opóźnień cywilizacyjnych, zapominając  
o przyszłych zmianach znaczenia sektorów gospodarki oraz barierach starego modelu 
wzrostu opartego na konkurowaniu ceną20. Ekoinnowacje wpływają na efektywność 
gospodarki poprzez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających ograniczanie ener-
gochłonności procesów i redukujących zużycie materiałów na jednostkę produkcji. 

Do najważniejszych barier ekoinnowacji zaliczamy wysokie koszty ich wpro-
wadzenia. Po stronie technologicznej można wyróżnić następujące bariery21:

a) dostępność technologii dla specyficznych zastosowań; możliwości wdroże-
nia technologii przy pewnych uwarunkowaniach oraz standardach projekto-
wania procesów;

b) brak alternatywnych substancji w celu zastąpienia substancji niebezpiecz-
nych;

c) wysoki stopień skomplikowania związany z zastosowaniem technologii 
unieszkodliwiania odpadów;

d) sceptycyzm w działaniu określonych technologii, a w związku z tym opór 
przed inwestowaniem.

Do innych barier zaliczymy bariery finansowe:
a) wysokie koszty finansowania B + R;
b) koszty związane z ryzykiem zmian procesów w stosunku do poziomu akcep-

tacji klientów i jakości produktów;
c) brak kompleksowej analizy kosztów i korzyści, jak również kalkulacji kosz-

tów;
d) brak zrozumienia i trudności w oszacowaniu przyszłych kosztów;
e) krótkookresowe kalkulacje zysków powodujące mniejszą akceptację dłuż-

szych okresów zwrotu inwestycji sprzętowych.
Ponadto, możliwe jest wystąpienie zmniejszenia konkurencyjności danej firmy 

na rynku ze względu na brak podobnych inwestycji w innych przedsiębiorstwach, 

20 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Drzemiący tygrys..., s. 4–5; A. Kassenberg, A. Śniegocki, 
Rola ekoinnowacji w niskoemisyjnej transformacji, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011, 
http://www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/publikacje/raport_np2050.pdf (15.06.2015), s. 2.

21 Methodological Report, Ecoinnovation Observatory 2012, http://www.eco-innovation.eu/index.
php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=211 (17.06.2015), s. 27.
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np. technologie redukujące ilość odpadów. Dodatkowo, brak wystarczającej ilości 
kapitału stanowi duże ograniczenie dla firm. Ponadto, możliwe jest wystąpienie 
zmniejszenia konkurencyjności danej firmy, która inwestując w technologie eko-
innowacyjne, ponosi koszty, względem innych przedsiębiorstw, które nie podejmu-
ją podobnych inwestycji, np. technologie redukujące ilość odpadów. F.D. Angelo  
i współautorzy stwierdzili22, że ekoinnowatorzy napotykają na liczne bariery na po-
ziomie zarówno makro, jak i mikro. Jak donoszą Robert Thompson i William Green23, 
niewystarczające wsparcie, czasochłonność oraz ograniczone zasoby stanowią istot-
ne bariery ekoinnowacji.

3. Wyniki badania empirycznego – przykład przedsiębiorstw europejskich

Z uwagi na brak danych dla polskich przedsiębiorstw autor skorzystał z da-
nych dla 27 przedsiębiorstw z UE zgromadzonych przez Instytut Gallupa24. W celu 
identyfikacji barier wpływających na innowacje ekologiczne użył modelu regresji 
wielorakiej. W różnych wariantach modelu poszczególne rodzaje ekoinnowacji 
uwzględnił on jako odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły poszczególne rodzaje 
ekoinnowacji w latach 2009–2010 (zmienna zależna). Zmiennymi niezależnymi 
były stosowane w modelach bariery mające wpływ na decyzje przedsiębiorstw, 
czy powinny one wprowadzić innowacje ekologiczne, czy też nie. Dla podanych 
obiektów przeprowadzonej przez autora analizy, czyli 27 grup przedsiębiorstw  
z krajów UE, wartości zmiennych niezależnych zostały obliczone jako średnie wa-
żone, w których wagami były frakcje ankietowanych respondentów oceniających 
podane czynniki jako bardzo ważne i ważne. Wyróżniono ekoinnowacje produkto-
we, procesowe oraz organizacyjne, a ponadto zaprezentowano bariery wpływające 
na tego typu innowacje. W analizie autor wykorzystał model regresji krokowej 
wstecznej. W wyniku obliczeń zidentyfikował zmienne niezależne będące staty-
stycznie istotnymi. 

22 F.D. Angelo, C.J.C. Jabbour, S.V. Galina, Environmental innovation: In Search of a Meaning, 
„World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development” 2012, vol. 8 (2/3), 
s. 113–121.
23 R. Thompson, W. Green, When Sustainability is Not a Priority: An Analysis of Trends and Strategies, 
„International Journal of Sustainability in Higher Education” 2005, vol. 6 (1), s. 7–17.
24 Gallup, Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-Innovation. Analytical Report, Flash Eu-
robarometer 2011, no. 315, s. 27–40.
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Tabela 2. Wyniki modelu regresji wielorakiej

Zmienne niezależne
Zmienne zależne

ekoinnowacje 
produktowe

SE-
błąd

ekoinnowacje 
procesowe

SE-
błąd

ekoinnowacje 
organizacyjne

SE-
błąd

Stała 11,18** 3,75 22,6** 4,06 –1,32 6,24
Ograniczony dostęp do wiedzy 

i nowoczesnych technologii 0,29* 0,08 0,36* 0,15

Brak odpowiednich 
partnerów biznesowych –0,24* 0,1 –0,31* 0,14

Brak zewnętrznego 
finansowania 0,32** 0,11

Brak wykwalifikowanego 
personelu 0,32* 0,15

R2 0,32 0,22 0,15
F (p wartość) 12,11(< 0,001) 3,3 (< 0,05) 4,75(< 0,01)

*p < 0,05, **p < 0,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w ramach Projektu, który został  
sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie  

decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/02122).

Okazuje się, że na ekoinnowacje produktowe ma wpływ zmienna „ograniczony 
dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii”. Wbrew oczekiwaniom zmienna ta 
nie stanowiła bariery dla przedsiębiorstw we wprowadzaniu ekoinnowacji produk-
towych. Inne zmienne nie były statystycznie istotne. W przypadku ekoinnowacji 
procesowych zmiennymi istotnymi okazały się „brak odpowiednich partnerów biz-
nesowych” oraz „ograniczony dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii”, ale 
oddziałują one w różnych kierunkach. O ile „brak odpowiednich partnerów bizne-
sowych” nie sprzyja wprowadzeniu ekoinnowacji procesowych zgodnie z oczeki-
waniami, to zmienna „ograniczony dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii” 
działa w przeciwnym kierunku, niezgodnie z intuicją. W przypadku ekoinnowacji 
organizacyjnych zmiennymi istotnymi okazały się „brak odpowiednich partnerów 
biznesowych”, a ponadto „brak finansowania zewnętrznego” oraz „brak odpowied-
niego personelu”. Zmienna „brak odpowiednich partnerów biznesowych” jest sta-
tystycznie istotna i wpływa na zmniejszenie wprowadzania ekoinnowacji organiza-
cyjnych. Pozostałe zmienne niezgodnie z oczekiwaniami nie stanowią bariery dla 
ekoinnowacji organizacyjnych.
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Z uwagi na brak danych dotyczących Polski wyniki obliczeń należy traktować 
jako przykład zastosowania metody badawczej. Dokładne obliczenia zostaną prze-
prowadzone po uzyskaniu danych z polskich przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Do istotnych barier wprowadzania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach euro-
pejskich zaliczamy brak środków finansowych, ograniczony dostęp do wiedzy oraz 
brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Pomimo tych barier polskie 
firmy mogą konkurować z czołówką europejską na wielu rynkach technologii ekoin-
nowacyjnych. W przeciwieństwie do najbardziej złożonych technologii energetycz-
nych (elektrownie jądrowe) na polu energetyki odnawialnej (energetyka wiatrowa, 
biogazownie) i rozproszonej występują duże szanse na osiągnięcie sukcesu, biorąc 
pod uwagę zarówno wymagany potencjał, jak i wsparcie udzielane w tej chwili pol-
skim innowatorom ze środków krajowych i unijnych.

Prowadzone obecnie działania proekologiczne w większości przedsiębiorstw 
są niewystarczające i ograniczają się do usuwania skutków zanieczyszczenia za-
miast do stosowania czystszych technologii. Wydaje się, że obserwujemy obecnie  
w Polsce dwie charakterystyczne bariery ekoinnowacji. Z jednej strony słaby po-
ziom rozwoju Polski niewystarczający, aby nastąpił zasadniczy wzrost zapotrze-
bowania na ekoinnowacje ze strony biznesu, a z drugiej strony nie przeznacza się 
istotnych środków finansowych, gdyż nie będą one wykorzystane. W celu głębszej 
analizy planowane jest przeprowadzenie badań ankietowych w polskich przedsię-
biorstwach.
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BARRIERS TO ECO-INNOVATION IN POLISH ENTERPRISES

Abstract

The article discusses the definition, classification and barriers of eco-innovation. This 
concept is difficult to define and still under discussion how the definition of innovation can 
be applied to eco-innovation. The effect of eco-innovation is not only improving the environ-
ment, but at the same time reducing the costs of the enterprise, eg.: reduction of penalties or 
fees for pollution. Based on data from Gallup foundation the impact of various factors on the 
introduction of eco-innovation of product, process and organization was analyzed.

Keywords: enterprise, organizational eco-innovation, product eco-innovation, process eco-
innovation, enterprise
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PRZEKSZTAŁCENIA STREFY KONTINUUM W PRZESTRZENI AGLOMERACJI  
W KONTEKŚCIE POSTULATÓW ROZWOJU TRWAŁEGO  

I ZRÓWNOWAŻONEGO

STRESZCZENIE

W artykule podjęto kwestię funkcjonowania i przekształceń strefy kontinuum miejsko-
wiejskiego w przestrzeni aglomeracji. Zaprezentowane ramy teoretyczne zagadnienia roz-
szerzono o problemy podziałów administracyjnych i braku spójności zarządzania przestrze-
nią na przedmiotowych obszarach. Analizie poddano aktualne funkcjonowanie stref konti-
nuum oraz dokumenty planistyczne określające sposób ich dalszego kształtowania. Całość 
zagadnienia rozpatrywano w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego. 

Słowa kluczowe: miasto, strefa przejściowa, kontinuum miejsko-wiejskie, spójność, rozwój 
zrównoważony

Wprowadzenie

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem przestrzeni obszarów metropolital-
nych czy aglomeracji są jednymi z najważniejszych w kontekście trwałości i równo-
ważenia rozwoju jednostek osadniczych1. Wynika to z kilku zasadniczych przyczyn: 

* Adres e-mail: anna.bernaciak@ue.poznan.pl.
1 W opracowaniu stosowane jest pojęcie „aglomeracja” zamiast pojęcia „metropolia” (czy „obszar 

metropolitalny”). Mimo że obszar ten delimitowany jest raczej funkcjonalnie niż morfologicznie oraz 
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1) w skali globalnej następuje ciągły wzrost liczby ludności miejskiej; 2) rośnie licz-
ba dużych jednostek osadniczych, w tym obszarów zamieszkiwanych przez ponad 
milion i ponad 10 mln mieszkańców; 3) na terenach miejskich kumulują się konflik-
ty interesów związanych z użytkowaniem gruntów, dostępnością szlaków komuni-
kacyjnych czy infrastruktury, 4) w miastach na niespotykaną dotąd skalę występuje 
kumulacja źródeł niskiej emisji, ograniczania powierzchni biologicznie czynnych 
oraz wytwarzania dużych ilości odpadów2. W efekcie wszelkie aspekty rozwoju 
zrównoważonego znajdują swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu miast. Pier-
re Laconte wskazał dziesięć kluczowych obszarów, w których rozpatrywać można 
zagadnienia rozwoju zrównoważonego miast3. Są nimi: energia (klimat), transport, 
użytkowanie gruntów i przyroda, zdrowie, powietrze, woda, konsumpcja i odpa-
dy, zarządzanie środowiskowe, gospodarka, społeczeństwo (kultura)4. Wszystkie te 
aspekty występują w określonym kontekście przestrzennym. Odnosi się on przede 
wszystkim do geograficznej lokalizacji jednostek osadniczych i ich potencjału 
przyrodniczego, sposobu użytkowania gruntów w ich granicach administracyjnych,  
w tym lokalizacji obiektów i instalacji mających pośredni i bezpośredni wpływ na 
środowisko, występowania na ich terenie obszarów szczególnej interwencji środo-
wiskowej (terenów eksploatacji, rekultywacji czy obszarów chronionych), a także 
trybu życia mieszkańców oraz ich wzorców kulturowych i konsumpcyjnych. Każde 
z miast rozpatrywane w tych kategoriach jest jedynym i niepowtarzalnym przypad-
kiem, w którym splot powyższych elementów kształtuje jego trajektorię rozwojową. 

istotne znaczenie ma w jego strukturze gospodarczej sektor usługowy, to jednak analiza prowadzona 
jest przede wszystkim w odniesieniu do Polski, w której funkcjonujące obszary miejskie wciąż nie 
stanowią konkurencyjnego elementu światowej czy nawet europejskiej sieci miast. Por. m.in. M. Smęt-
kowski, Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, „Studia Regionalne 
i Lokalne” 2001, nr 4 (7), s. 83 oraz M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropo-
litalne w Polsce. Problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG, Warszawa 2009. 

2 R. Domański, Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Poznań 2012, s. 38 i n. 

3 P. Laconte, Towards Sustainability in European Cities Contrasts between the Overall Effects 
of European Union Policies and Achievements at the Level of Individual Cities, „ISOCARP Review” 
2012, no. 8, s. 10.

4 Dla porównania ponad 10 lat temu ONZ opracowała listę wskaźników oceniających atrakcyj-
ność i jakość życia w miastach, tzw. urbanindicators: miejsce zamieszkania, społeczeństwo miejskie, 
środowisko (miejskie), procesy ekonomiczne, zarządzanie miejskie (instytucjonalizacja). Por. United 
Nations Human Settlements Programme, Urban Indicators Guidelines. Monitoring the Habitat Agenda 
and the Millennium Development Goals, 2004, http://ww2.unhabitat.org/programmes/guo/documents/
urban_indicators_guidelines.pdf (6.04.2015).
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Dodatkowym czynnikiem komplikującym analizę jednostek miejskich jest sil-
ne usieciowienie miast nie tylko w wymiarze globalnym, ale i lokalnym5. Powią-
zania fizyczne ujawniające się m.in. w sieciach transportowych, lokalizacji miejsc 
pracy i zamieszkania, funkcjonowaniu obiektów o ponadlokalnym zasięgu oddzia-
ływania powodują, że coraz mniej zasadna jest analiza ograniczająca się do obsza-
rów zamkniętych w granicach administracyjnych miasta. Ponadto w Polsce wciąż 
funkcjonuje system silnej podmiotowości gmin, w tym gmin miejskich, w którym  
z mocy prawa przypisane są im określone kompetencje i zadania. Realizowane są 
one niezależnie od innych jednostek, a wszelka współpraca, choć coraz częściej po-
dejmowana, wciąż nie jest działaniem standardowym6. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie spójności w planowaniu przestrzen-
nym jako czynnika podnoszącego poziom trwałości i zrównoważenia rozwoju.  
W artykule podejmowana jest próba identyfikacji stopnia spójności przestrzennej 
wybranego fragmentu przestrzeni aglomeracji poznańskiej. Obejmuje on spójność 
faktyczną identyfikowaną za pomocą sposobów użytkowania gruntów oraz spójność 
docelową przejawiającą się w zapisach studiów uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego.

1. Kontinuum w przestrzeni aglomeracji

Termin „kontinuum” używany jest w odniesieniu do pośrednich form osadni-
czych leżących pomiędzy obszarami miejskimi a wsią (kontinuum miejsko-wiejskie). 
Przy jego wykorzystaniu możliwe jest opisywanie ciągłości i zmienności zjawisk oraz 
procesów społeczno-gospodarczych w przestrzeni podmiejskiej. Janusz Lech Sie-
miński za kontinuum miejsko-wiejskie proponuje przyjmować „obszary poza danym 
miastem, ale powiązane z nim pod względem: społecznym, ekonomicznym, infra-
strukturalnym i przestrzennym, które pod wpływem tego miasta zatracają stopniowo 
cechy tradycyjnie wiejskie, a przejmują coraz więcej cech miasta, ku któremu ciążą”7. 

5 R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 38 i n. 

6 Niektóre dziedziny regulowane prawnie wymuszają taką współpracę np. w zakresie realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych czy gospodarowania odpadami. Wciąż jednak brakuje regulacji daleko 
idących, np. tzw. ustawy metropolitalnej. Por. projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, http://www.
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2107 (6.04.2015).

7 J.L. Siemiński, Kontinuum miejsko-wiejskie i niektóre jego problemy infrastrukturalne, „Infra-
struktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 2, s. 216.
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Brak jednak formalnych rozstrzygnięć w zakresie funkcjonowania tego zjawiska 
w przestrzeni administracyjnej. Wydaje się, że w przypadku aglomeracji stre-
fa przejściowa będzie zlokalizowana raczej w granicach administracyjnych wsi 
(gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich), które stopniowo będą „uzyskiwać” miej-
ski charakter na wzór miasta centralnego. Jednak w polskich miastach stosunko-
wo duży odsetek terenów ma charakter użytków rolnych (średnie wartości rzędu 
30–50%), a miejski sposób użytkowania przestrzeni cechuje często tylko ich ob-
szary centralne. Może to oznaczać, że pewne zjawiska będą również pojawiały 
się w ich granicach administracyjnych. Uwagę zwraca tu podejście prezentowane  
m.in. przez Ludwika Straszewicza, który stwierdza, że strefa podmiejska zaczyna 
sie tam, gdzie kończy się zwarta zabudowa miasta, czyli de facto najczęściej jeszcze 
w jego granicach administracyjnych. W ślad za nim Jerzy Bański przytacza jednak 
pogląd, iż miasto i strefa podmiejska to jeden organizm, co wyklucza istnienie gra-
nicy pomiędzy nimi8. Jednocześnie stwierdza, że wykorzystywanie jako kryterium 
delimitacji granic administracyjnych może prowadzić do szeregu błędów i niepo-
rozumień. 

Istotny jest jednak fakt, że w polskim systemie planowania przestrzennego 
obowiązuje prymat podziału administracyjnego nad funkcjonalnym czy struktu-
ralnym9. Oznacza to, że najważniejsze dokumenty planistyczne opracowywane są 
przez jednostki administracji terytorialnej i obejmują swoim zasięgiem albo cały 
obszar danej gminy (studia uwarunkowań, rzadziej plany miejscowe), albo jego 
wycinek (plany miejscowe). W efekcie w procesie planowania pomijane lub istot-
nie ograniczane są kwestie powiązań funkcjonalnych z sąsiadującymi jednostka-
mi przestrzennymi, zagadnienia z zakresu komplementarności i unikalności wy-
stępujących na ich terenie funkcji, zasięgu oddziaływania określonych jednostek 
publicznych, przepustowości i kategorii ciągów komunikacyjnych czy ciągłości 
ekosystemów. 

8 J. Bański, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, w: Gospodarka przestrzenna 
w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, red. A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski, Wydawnictwo  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 29–43.

9 Wprawdzie dokumenty strategiczne z zakresu polityki rozwoju, w tym polityki rozwoju prze-
strzennego – Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, wprowadzają funkcjonalny 
wymiar planowania w odniesieniu do określonych obszarów, jednak nie znajduje to swojego odzwier-
ciedlenia w aktualnym prawodawstwie. Por. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
oraz ustawa z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r.,  
poz. 647 ze zm.). 



141AnnA BernAciAk
przeksztAłceniA strefy kontinuuM w przestrzeni AgloMerAcji...

Tymczasem dla utrzymania trwałości rozwoju istotne znaczenie ma ciągłość 
i komplementarność funkcjonalna usankcjonowana przepisami prawa lokalnego. 
Pozwala ona na kształtowanie efektywnej struktury przestrzennej (zgodnej z po-
stulatami miasta zwartego, szybkiego i inteligentnego)10. W konsekwencji minima-
lizuje koszty budowy infrastruktury, pozwala optymalizować rozbudowę terenów 
osiedleńczych oraz efektywnie chronić ciągi ekosystemowe, jakimi są np. doliny 
rzeczne czy kompleksy leśne. Największa trudność w implementacji ciągłości funk-
cjonalnej polega na znalezieniu kompromisu pomiędzy celami rozwoju zrównowa-
żonego a preferencjami i możliwościami gospodarczymi społeczeństw11. Wymaga to 
jednak dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron oraz wykorzystania dostęp-
nych instrumentów prawnych planistycznych i dobrych praktyk.

2. Kontinuum przestrzenne aglomeracji – metodyka badania

Analizę aktualnego funkcjonowania stref kontinuum oraz dokumentów pla-
nistycznych określających sposób ich dalszego kształtowania przeprowadzono dla 
wybranego fragmentu przestrzeni aglomeracji poznańskiej. Obejmował on pas 
wzdłuż granic administracyjnych Poznania i jedenastu graniczących z nim gmin: 
Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Luboń, Komorni-
ki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica. Pas ten rozciągał się po obu stronach 
granicy administracyjnej między Poznaniem a daną gminą na szerokość wyznaczaną 
przez: 1) określony sposób zagospodarowania terenu przylegający bezpośrednio do 
granicy administracyjnej według przyjętej klasyfikacji użytków – dla analizy fak-
tycznego sposobu zagospodarowania; 2) określony sposób zagospodarowania tere-
nu przylegającego bezpośrednio do granicy administracyjnej zapisany w studium 
– dla analizy postulowanych zmian w sposobie zagospodarowania12. W większości 
przypadków powyższy obszar, określany dalej mianem „obszaru stykowego”, od-
zwierciedlał charakterystykę przestrzenną kontinuum miejsko-wiejskiego. 

10 Szerzej zagadnienie to opisywane jest m.in. w pracach: L. Mierzejewska, Rozwój zrównoważony 
miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
Poznań 2010; F. Hildebrand, Designing the City. Towards a More Sustainable Urban Form, Routledge, 
New York 2005; R. Riddell, Sustainable Urban Planning, Blackwell Publishing Ltd, Oxford 2004.

11 A.T. Kowalewski, Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka” 2005, nr 1, s. 135. 
12 Z uwagi na ramy opracowania nie przedstawiono wyników dotyczących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Przyjmując jako naczelną zasadę spójności funkcjonalnej, zaproponowano au-
torską, czteropunktową skalę bonitacyjną określającą stopień spójności faktycznego 
i docelowego sposobu zagospodarowania obszaru stykowego (tabela 1)13.

Tabela 1. Skala bonitacyjna spójności faktycznego i docelowego sposobu 
zagospodarowania przestrzeni obszarów stykowych

Punktacja Znaczenie Objaśnienie

0 Brak spójności 
zagospodarowania

Sąsiadujące ze sobą sposoby użytkowania gruntów 
(przeznaczenie funkcjonalne w studium) są odmienne 
na całej długości granicy administracyjnej, co nie wy-
nika z uwarunkowań przyrodniczych, a sąsiadujące ze 
sobą funkcje są względem siebie potencjalnie uciążliwe 
(np. tereny przemysłowe i zabudowa mieszkaniowa)

1 Niedostateczna spójność 
zagospodarowania

Sąsiadujące ze sobą sposoby użytkowania gruntów 
(przeznaczenie funkcjonalne w studium) są odmienne 
na przeważającej (powyżej 50%) długości granicy ad-
ministracyjnej, a sąsiadujące ze sobą funkcje są wzglę-
dem siebie potencjalnie uciążliwe

2 Dostateczna spójność 
zagospodarowania

Sąsiadujące ze sobą sposoby użytkowania gruntów 
(przeznaczenie funkcjonalne w studium) są odmienne 
na nieznacznej (poniżej 50%) długości granicy admini-
stracyjnej, a sąsiadujące ze sobą funkcje w większości 
nie są względem siebie potencjalnie uciążliwe bądź się 
dopełniają

3 Pełna spójność 
zagospodarowania

Sąsiadujące ze sobą sposoby użytkowania gruntów 
(przeznaczenie funkcjonalne w studium) są tożsame na 
całej długości granicy administracyjnej bądź są odmien-
ne tylko na obszarach, na których warunkowane jest to 
przyrodniczo, jednak sąsiadujące ze sobą funkcje się 
dopełniają (np. tereny zielone w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, a nie terenów przemysłowych)

Źródło: opracowanie własne.

Dla każdego obszaru stykowego dokonano analizy dokumentacji ewidencyjnej 
oraz planistycznej, a także wykonano opracowanie graficzne. Wyniki zaprezentowa-
no w formie tabelarycznej oraz dla wybranych elementów – graficznej, opatrując je 
krótkim podsumowaniem.

13 Por. P. Śleszyński, Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu prze-
strzennego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” 2013, nr 252, s. 176–231.
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3. Kontinuum w obszarach stykowych gmin aglomeracji poznańskiej 

Faktyczne zagospodarowanie przestrzeni w obszarach stykowych wybranych 
gmin aglomeracji poznańskiej można określić jako dostateczne (rysunek 1, tabela 2).

 Tabela 2. Spójność faktycznego i docelowego sposobu 
zagospodarowania przestrzeni obszarów stykowych

Lp. Obszar stykowy
Ocena faktycznego 

sposobu 
zagospodarowania

Ocena docelowego 
sposobu 

zagospodarowania
1. Poznań/Suchy Las 3 3
2. Poznań/Czerwonak 2 2
3. Poznań/Swarzędz 2 2
4. Poznań/Kleszczewo 2 3
5. Pozna/Kórnik 3 3
6. Poznań/Mosina 3 3
7. Poznań/Luboń 2 2
8. Poznań/Komorniki 2 3
9. Poznań/Dopiewo 1 3
10. Poznań/Tarnowo Podgórne 1 3
11. Poznań/Rokietnica 2 2

Źródło: opracowanie własne.

Większość funkcji jest spójna wzdłuż granic administracyjnych Poznania i ota-
czających go gmin. Występujące odmienności wiążą sięnajczęściej z: 1) intensyfika-
cją zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, w sąsiedztwie terenów użyt-
kowanych rolniczo lub terenów leśnych (np. Poznań/Dopiewo); 2) intensyfikacją 
zabudowy w korytarzach ekologicznych, np. doliny rzeczne Warty, Cybiny (Luboń, 
Swarzędz); 3) zróżnicowanym natężeniem zabudowy mieszkaniowej (Poznań/Lu-
boń, Poznań/Rokietnica); 4) rozproszeniem zabudowy przemysłowej w sąsiedztwie 
terenów użytkowanych rolniczo (Poznań/Komorniki) oraz 5) pojawiającym się jed-
nostkowo sąsiedztwem zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej (Poznań/Tarnowo 
Podgórne, Poznań/Komorniki). Jako negatywne zjawiska należy wskazać nierów-
nomierną intensywność zabudowy mieszkaniowej, szczególnie jej rozpraszanie na 
terenach atrakcyjnych przyrodniczo, oraz brak skutecznej ochrony naturalnych cią-
gów ekologicznych. Ponadto, na pojedynczych fragmentach obszarów stykowych 
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występują konflikty przestrzenne, które wymagają rozwiązania, np. na granicy Po-
znania i Suchego Lasu jest to kwestia funkcjonowania i ewentualnej rozbudowy 
składowiska odpadów czy poprawy stanu czystości wód jeziora Strzeszyńskiego, 
a na granicy Poznania i Czerwonaka działalność oczyszczalni ścieków, elektrocie-
płowni i spalarni odpadów oraz ograniczona przepustowość szlaków komunikacyj-
nych łączących obie gminy14.

Rysunek 1. Sposoby użytkowania gruntów na terenie aglomeracji poznańskiej

Źródło: opracowanie własne.

14 Z uwagi na ramy artykułu przedstawiono tylko kluczowe wnioski i obserwacje. Rzeczywiste 
zobrazowanie zjawiska wymaga odrębnego opracowania.
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Docelowy sposób zagospodarowania przedstawia się zdecydowanie korzyst-
niej. W większości przypadków sąsiadujące ze sobą funkcje zapisane w studiach 
uwarunkowań są tożsame lub się uzupełniają. Jedynymi przypadkami, w których  
sąsiedztwo docelowych funkcji można uznać za dostateczne, są obszary, w któ-
rych intensywna zabudowa mieszkaniowa na terenie jednej gminy sąsiaduje  
z terenami zielonymi (leśnymi, dolinami rzecznymi, pasami wokół jezior) gminy 
sąsiedniej (np. Poznań/Swarzędz, Poznań/Luboń). Nie występują także sytuacje, 
dla których ocena spójności docelowego zagospodarowania została określona jako 
niedostateczna.

Podsumowanie

Dokonana ocena punktowa pozwala na stwierdzenie, iż docelowe zagospoda-
rowanie obszarów wzdłuż granic administracyjnych Poznania i sąsiadujących gmin 
jest spójne. W większości przypadków także zagospodarowanie faktyczne jest pod 
tym względem satysfakcjonujące. Można zatem stwierdzić, że na wybranym ob-
szarze aglomeracji zachodzi spójność w planowaniu przestrzennym, co pozwala 
na podnoszenie poziomu trwałości i zrównoważenia rozwoju. Pojawiają się jednak 
pewne negatywne tendencje wspólne dla Poznania i sąsiadujących gmin, które mogą 
rzutować na równoważenie rozwoju przestrzennego. Są nimi przede wszystkim: 
ekstensywne zagospodarowywanie terenów zabudową mieszkaniową, intensyfika-
cja zabudowy korytarzy ekologicznych i ich bezpośredniego sąsiedztwa, konflikty 
przestrzenne.

W celu pełniejszego zobrazowania zjawiska zasadne jest przeprowadzenie dal-
szych badań, w których analizami objęte zostaną granice pomiędzy poszczególnymi 
gminami powiatu poznańskiego otaczającymi Poznań, a także pomiędzy gminami 
tzw. pierwszego pierścienia i drugiego pierścienia oraz analizy porównawcze innych 
polskich aglomeracji. Szczegółowa analiza intensywności i rozkładu funkcjonalne-
go zagospodarowania prowadzona z pominięciem granic administracyjnych może 
dodatkowo pozwolić na delimitację przestrzeni kontinuum miejsko-wiejskiego  
w aglomeracji. 
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
JAKO ELEMENT MONITORINGU ROZWOJU LOKALNEGO

STRESZCZENIE

Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych narzędzi 
realizacji rozwoju lokalnego przez samorządy gminne. Z kolei monitoring jest niezbędny 
dla skutecznego i efektywnego oddziaływania samorządu gminnego na rozwój lokalny. 
W artykule oceniono pokrycie planistyczne w gminach wiejskich powiatu poznańskiego. 
Szczegółową analizę jakościową obowiązujących mpzp uwzględniającą wskaźniki zagospo-
darowania terenu i kształtowania zabudowy kubaturowej stosowane w planach miejscowych, 
przeprowadzono dla mpzp dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(ogółem 26) w obrębie geodezyjnym Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański. 

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rozwój lokalny, subur-
banizacja, monitoring, gmina wiejska

Wprowadzenie

Według Jerzego J. Paryska1 rozwój lokalny to kompleks przeobrażeń jakościo-
wych dotyczących danego obszaru, a odnoszących się do poziomu życia ludności 
oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Natomiast za jeden  

* Adres e-mail: kmrozik@up.poznan.pl.
1 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza. Poznań 2001, s. 18–23.
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z podstawowych problemów rozwoju lokalnego uznaje działania na rzecz zagwa-
rantowania ładu przestrzennego. Z kolei Ryszard Brol2 uznaje rozwój lokalny za 
systematyczne i zharmonizowane działanie zmierzające do kreowania nowych i po-
prawy istniejących walorów użytkowych gminy, tworzenia korzystnych warunków 
dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu przestrzennego i ekologicznego.

Sprawy związane z ładem przestrzennym należą do zadań własnych gminy3 
i obejmują kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy,  
w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy (zwane dalej: studium) oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (zwane dalej: mpzp lub plany miejscowe)4, w których dokonuje się 
ustalenia przeznaczenia terenu i rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz 
określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu5. Do zadań 
związanych z ładem przestrzennym należy także prowadzenie monitoringu zmian 
zachodzących w zakresie planowania przestrzennego w gminie, co realizowane jest 
poprzez analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenę postę-
pów w opracowywaniu planów miejscowych. Zadania te wykonuje wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta w celu oceny aktualności studium i mpzp przynajmniej raz  
w czasie kadencji rady gminy. Częścią takiej oceny powinien być wieloletni program 
sporządzania mpzp w nawiązaniu do ustaleń studium6 z uwzględnieniem decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja o ulicp) i decyzji o usta-
leniu warunków zabudowy (decyzja o wz) oraz wniosków w sprawie sporządzenia 
lub zmiany planu miejscowego.

W celu monitoringu zadań dotyczących ładu przestrzennego GUS prowadzi 
w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej badania na temat 
„Planowania przestrzennego w gminach”. Źródłem danych są przekazywane w for-
mie elektronicznej formularze PZP-1. Dane statystyczne wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) przekazują raz do roku (według najnowszego rozporządzenia do 

2 R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii 
i praktyce, PN AE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998, s. 11–15.

3 Artykuł 7.1.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
4 Artykuł 3.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
5 Tamże, art. 4.1.
6 Tamże, art. 32, 57 i 67.
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30 kwietnia 2015 r. według stanu na 31 grudnia 2014 r.)7. Organem prowadzącym 
badania jest obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju. Analizy i interpretacji uzyska-
nych danych statystycznych dokonuje na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
zespół pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.  
W opracowaniach8 następuje agregacja danych przede wszystkim do poziomu krajowe-
go (ale również powiatowego i wojewódzkiego), uwzględniając różne grupy funkcjo-
nalne gmin (m.in. miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy 
miejsko-wiejskie). W analizach przedstawia się m.in. zmiany pokrycia mpzp, strukturę 
przeznaczenia terenów w obowiązujących planach miejscowych czy koszty związane  
z ich uchwaleniem. Analizie poddawane są także studia oraz decyzje o wz i ulicp.

Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych 
narzędzi realizacji rozwoju lokalnego przez samorządy gminne, uchwalanie 
mpzp przyczynia się bowiem do zwiększenia pośredniego oddziaływania gminy 
na działalność podmiotów gospodarczych (kreowanie warunków ich rozwoju), 
która służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności9.

Jak wskazuje Andrzej Sztando10, monitoring jest niezbędny dla skutecznego 
i efektywnego oddziaływania samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodar-
czy. W szerokim zakresie merytorycznym monitoringu wskazuje on m.in. struk-
turę zagospodarowania przestrzennego. Podkreśla także rolę monitoringu i mody-
fikacji mpzp jako narzędzi lokalnej polityki gospodarczej już na etapie implemen-
tacji. Monitoring jest ważny, gdyż błędy w planowaniu przestrzennym mogą stać 
się hamulcem rozwoju lokalnego11. Potrzebę monitoringu oraz oczekiwania sa-
morządów dotyczące zintegrowanego zbierania i analizowania danych zwłaszcza 
w kontekście promowania równoważnych, najlepszych praktyk w zakresie pla-

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014 (DzU z 2013 r., poz. 1159). 

8 Np. P. Śleszyński, M. Górczyńska, A. Deręgowska, B. Zielińska, Analiza stanu i uwarunkowań 
prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku, PAN IGiPZ, Warszawa, 2012.

9 A. Kożuch, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, w: Instrumenty 
zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 9–26.

10 A. Sztando, Gminny monitoring lokalnego rozwoju gospodarczego, w: Współczesne problemy pol-
ityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 2008, s. 269-280.

11 A. Sztando, Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, w: Gospodarka lokalna w teorii i prak-
tyce, PN AE we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2005, s. 193–202.
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nowania przestrzennego na przykładzie Nowej Zelandii przedstawili Bob Frame  
i Robert Vale12.

W przytoczonych wcześniej definicjach rozwoju lokalnego każdorazowo przy-
wołany został ład przestrzenny. Jednym z gwarantów jego zachowania powinien 
być mpzp. W autorskiej propozycji wskaźników zagospodarowania i ładu prze-
strzennego wśród wskaźników prawno-planistycznych Przemysław Śleszyński13 za-
proponował pokrycie planistyczne (udział terenów objętych obowiązującym mpzp)  
i rozdrobnienie planów miejscowych.

W poniższym opracowaniu poza pokryciem planistycznym analizie poddano 
również wskaźniki zagospodarowania terenu stosowane w mpzp.

1. Metodyka

Celem opracowania była ocena jakości uchwalanych planów miejscowych oraz jej 
zmian w latach 1995–2013 traktowana jako element monitoringu rozwoju lokalnego. 

Materiał źródłowy do analiz stanowią wszystkie obowiązujące mpzp z wybra-
nego obrębu geodezyjnego w gminie wiejskiej sąsiadującej z dużym miastem i pod-
legającej w związku z tym procesowi suburbanizacji. W artykule oceniono liczbę 
uchwalanych mpzp, ich powierzchnię, strukturę przeznaczenia terenu oraz stosowa-
ne wskaźniki zagospodarowania terenu:

– intensywność zabudowy,
– minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej,
– maksymalna liczba budynków na działce,
– minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek,
– wysokość zabudowy wyrażona w metrach i/lub kondygnacjach.
Z uwagi na zróżnicowanie zastosowanych w mpzp na przestrzeni lat 1995–

201314 oznaczeń dla potrzeb analizy zostały one ujednolicone według rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

12 B. Frame, R. Vale, Increasing Uptake of Low Impact Urban Design and Development: The Role 
of Sustainability Assessment „System, Local Environment” 2006, vol. 11, no. 3, s. 287–306.

13 P. Śleszyński, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego. Propozycja autorska, w: Pro-
pozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego. Raport prac wykonanych w etapie I i II, 
PAN IGiPZ, Warszawa 2012, s. 122–156.

14 Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plany 
uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. traciły moc 31 grudnia 2003 r.
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wego planu zagospodarowania przestrzennego15, zgodnie z metodyką zapropono-
waną przez Karola Mrozika i Annę Wiśniewską16. Analizy planów miejscowych 
dokonano z zastosowaniem oprogramowania firmy ESRI ArcGIS wersja 10.0. na 
podstawie bazy danych przestrzennych zawierającej poszczególne wskaźniki pod-
dawane analizie.

Badania przeprowadzono na przykładzie obrębu geodezyjnego Skórzewo,  
w gminie wiejskiej Dopiewo w powiecie ziemskim poznańskim, położonego w bez-
pośrednim sąsiedztwie Poznania. Wieś ta podlega procesowi intensywnej suburba-
nizacji, co obrazuje np. wskaźnik dynamiki wzrostu ludności w latach 1995–2013, 
który w odniesieniu do 1995 r. wyniósł 422.

Skórzewo jest wsią pełniącą funkcję tzw. sypialni Poznania. Z tego względu 
większość powierzchni obejmowanych nowymi planami miejscowymi dotyczy 
przeznaczenia podstawowego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ta ka-
tegoria została wybrana do analizy stosowanych w poszczególnych latach wskaźni-
ków zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy kubaturowej.

Uzyskane wyniki odniesiono do danych statystycznych pochodzących z bada-
nia na temat „Planowania przestrzennego w gminach” udostępnionych na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz GUS (stan na 31 grudnia 2013 r.).

2. Wyniki badań

Według stanu na 31 stycznia 2013 r. na obszarze obrębu geodezyjnego Skórze-
wo obowiązywało 39 planów miejscowych, które pokrywały 24% analizowanego 
obszaru. Dla porównania w całej gminie Dopiewo obowiązywały 134 mpzp pokry-
wające zaledwie 10% obszaru gminy. Największy udział w strukturze pokrycia pla-
nistycznego, które według Śleszyńskiego17 można interpretować jako wskaźnik ładu 
przestrzennego w gminie w aspekcie prawnym, mają plany miejscowe z 2001 r. – 
29%, 2008 r. – 14%, 2003 r. – 11% i 1997 r. – 11%. Znaczna część terenów obecnie 
zainwestowanych w części południowo-wschodniej obrębu geodezyjnego Skórze-

15 DzU z 2003 r., nr 164, poz. 1587.
16 K. Mrozik, A. Wiśniewska, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instru-

ment zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjego 
Skórzewo, „Annual Set The Environment Protection” 2013, nr 15, s. 2128–2133.

17 P. Śleszyński, Wskaźniki zagospodarowania...
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wo pokryta była planami miejscowymi, które zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym straciły moc 31 grudnia 2003 r.18

W porównaniu do pozostałych gmin wiejskich powiatu poznańskiego (według 
stanu na 31 grudnia 2013 r. – tabela 1) sytuację w gminie Dopiewo można okre-
ślić jako złą. Pokrycie na poziomie 10% jest najniższe wśród rozpatrywanych gmin,  
w tym ponad czterokrotnie w stosunku do pozostałych gmin wiejskich powiatu po-
znańskiego i prawie dwukrotnie w porównaniu do wszystkich gmin wiejskich wo-
jewództwa wielkopolskiego. Nieco lepiej na tym tle wypada sam obręb geodezyjny 
Skórzewo, jednak biorąc pod uwagę intensywność zachodzących tam procesów in-
westycyjnych pokrycie planistyczne na poziomie poniżej wartości dla ogółu gmin 
wiejskich powiatu poznańskiego, a tym bardziej ogółu gmin wiejskich w Polsce 
należy uznać za niewystarczające.

Tabela 1. Plany miejscowe w gminach wiejskich powiatu poznańskiego na tle gmin 
wiejskich Polski i województwa wielkopolskiego – stan na 31 grudnia 2013 r.

Nazwa jednostki  
administracyjnej

Powierzch-
nia Liczba 

ludności
Liczba 
mpzp

Powierzch-
nia mpzp

Pokrycie 
gminy 
mpzp

Średnia po-
wierzchnia 

mpzp
ha ha % ha

Czerwonak 8248 26 285 44 1560 18,9 35,5

Dopiewo 10 802 19 391 134 1134 10,5 8,46

Kleszczewo 7446 6384 13 7446 100,0 572,8

Komorniki 6641 20 890 94 2683 40,4 28,5

Rokietnica 7930 13 294 88 1073 13,5 12,2

Suchy Las 11 601 15 253 149 8721 75,2 58,5

Tarnowo Podgórne 10 175 22 301 182 5257 51,7 28,9
powiat poznański – gminy 
wiejskie 62 843 123 798 704 27 874 44,4 39,6

województwo wielkopol-
skie – gminy wiejskie 1 423 194 881 506 2803 254 867 17,9 90,9

Polska – gminy wiejskie 19 735 216 10 931 472 20 433 5 775 552 29,3 282,7

Skórzewo 710 4 998 39 173 24,4 4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dopiewo,  
GUS i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

18 Artykuł 87 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
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Także średnia powierzchnia uchwalanego planu miejscowego w gminie Do-
piewo jest najmniejsza (8,5 ha) i jest dużo niższa niż w przypadku zagregowanych 
danych dotyczących ogółu gmin wiejskich w powiecie poznańskim, województwie 
wielkopolskim i w Polsce (tabela 1).

Warto podkreślić, że w przypadku gminy Kleszczewo wynik jest mylący, gdyż 
dla tej gminy uchwalono początkowo mpzp obejmujący cały jej obszar. Kolejne pla-
ny dotyczyły już tylko zmian planu miejscowego z 2005 r. Z kolei w Suchym Lesie 
pokrycie planistyczne obejmuje teren wojskowy Biedrusko o łącznej powierzchni 
6318 ha stanowiący teren zamknięty.

Źle pod względem średniej powierzchni obowiązującego mpzp wypada zwłasz-
cza obręb geodezyjny Skórzewo. Od 1995 r. średniorocznie uchwalano 2 mpzp,  
a średnia powierzchnia pokrywana nowymi planami miejscowymi wynosiła rocz-
nie 10 ha. Miejscowy plan o najmniejszej powierzchni (0,03 ha) powstał w 2003 r. 
Największy z kolei w 2001 r. objął powierzchnię 31,7 ha, przy czym powierzchnię 
łączną powyżej 20 ha miał poza wspomnianym jeszcze tylko plan z 2008 r. Z kolei 
mpzp o powierzchni powyżej 10 ha było łącznie zaledwie 5. Zdecydowanie domino-
wały natomiast plany najmniejsze o powierzchni do 1 ha (16 mpzp) opracowywane 
w skrajnych przypadkach dla jednej działki. Liczby te pokazują, iż zaledwie w kilku 
przypadkach możemy mówić o tworzeniu ładu przestrzennego dla jakiegoś większe-
go zwartego funkcjonalnie obszaru. Przeważają plany będące wynikiem dostosowy-
wania się do życzeń indywidualnego inwestora.

W obowiązujących w obrębie geodezyjnym Skórzewo mpzp dominuje jako 
przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (70%), choć  
w licznych przypadkach dopuszczalna jest jako funkcja uzupełniająca także działal-
ność gospodarcza – przede wszystkim nieuciążliwe usługi. 

Drugą pod względem powierzchni kategorią przeznaczenia są tereny dróg pu-
blicznych (14%). Znaczący jest także udział usług (12%). Ne tereny zieleni urządzonej 
i wód powierzchniowych wolno stojących przypada około 2% powierzchni objętej 
planami. Tereny te związane są przede wszystkim z ciekami Skórzynką oraz Dopły-
wem z Dąbrowy. Nowo uchwalane plany dotyczyły głównie terenów wcześniej użyt-
kowanych rolniczo.

Analizując dane dotyczące przeznaczenia terenów, pochodzące ze sprawozdań 
PP-119, w gminie Dopiewo zwraca uwagę podobny udział terenów zabudowy miesz-

19 Obecnie formularz PZP-1.
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kaniowej (65%) i nieco większy terenów zabudowy usługowej (19%), nie zostały 
jednak w ogóle wykazane tereny komunikacji oraz zieleni i wód, co wskazuje na 
dużą utratę istotnych danych. W sprawozdaniu wykazane natomiast zostały tereny 
infrastruktury technicznej (2%) i użytkowane rolniczo (14%). W gminie Kleszcze-
wo aż 79% powierzchni przypada na użytkowanie rolnicze, gdyż gmina posiada rol-
niczy charakter, a mpzp, jak wspomniano wcześniej, obejmuje całą gminę. Z kolei 
w gminie Suchy Las aż 86% wskazywanego przeznaczenia to tereny zieleni i wód, 
czyli przede wszystkim teren wojskowy Biedrusko. Na podobnym poziomie wyka-
zane zostało przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową na terenie gmin Rokietnica 
(52%) i Tarnowo Podgórne (47%), przy czym w Tarnowie Podgórnym aż 15% sta-
nowi zabudowa wielorodzinna (w Rokietnicy – 3%). Tereny komunikacji obejmują 
około 7% powierzchni obowiązujących mpzp.

Rysunek 1. Liczba planów miejscowych uwzględniających analizowane wskaźniki 
urbanistyczne

Źródło: opracowanie własne. 

Szczegółową analizę jakościową obowiązujących mpzp przeprowadzono dla 
planów miejscowych dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – ogółem 26. W artykule przyjęto założenie, że większa liczba zastosowanych 
wskaźników świadczy o wyższej jakości uchwalanych dokumentów i przyczynia się 
w większym stopniu do kształtowania ładu przestrzennego. Wśród rozpatrywanych 
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5 wskaźników najczęściej wskazywane były: intensywność zabudowy (maksymalna 
powierzchnia zabudowy) (23 x) i wysokość zabudowy (22 x) (rysunek 1). Zaledwie 
dwa plany wskazywały maksymalną liczbę budynków na działce. Przeciętny plan 
zawierał 3 spośród analizowanych 5 wskaźników, przy czym tylko jeden (uchwa-
ła XXXIV/290/01) zawierał wszystkie 5. Także jeden (uchwała XXX_242_2000) 
nie posiadał odniesienia do żadnego konkretnego wskaźnika (rysunek 2). Warto 
odnotować, że ostatnie z analizowanych 5 planów (z lat 2008–2013) zawierały 4  
z rozpatrywanych 5 wskazań, co jednoznacznie świadczy o podnoszeniu standar-
dów opracowywanych dokumentów, ale również o ich ujednoliceniu.

Rysunek 2. Liczba planów miejscowych w zależności od liczby zastosowanych 
wskaźników

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego wskazano, że planowe go-
spodarowanie przestrzenią tworzy podstawy dla działalności inwestycyjnej w gmi-
nie20. Przeprowadzone w opracowaniu analizy wykazały wzrost szczegółowości za-
pisów stosowanych w planach miejscowych w latach 1995–2013 mierzony liczbą 

20 I. Foryś, M. Nowak, Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami, Poltext, 
Warszawa 2014, s. 152.
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wprowadzonych wskaźników zagospodarowania terenu i utrzymywanie wysokiego 
poziomu stosowania tych wskaźników, począwszy od 2008 r. Świadczy to o więk-
szym zainteresowaniu lokalnych władz tworzeniem czytelnych dla inwestora zasad 
zagospodarowania, a tym samym warunków dla rozwoju lokalnego, który ma za-
pewnić ład przestrzenny. 

Wzrastające pokrycie powierzchni gminy planami miejscowymi, tym bardziej 
charakteryzującymi się większą dbałością o zachowanie wskaźników zagospoda-
rowania terenu, stwarza warunki do zrównoważonego rozwoju lokalnego z posza-
nowaniem zasady ładu przestrzennego. Należy jednak podkreślić, że prosta analiza 
pokrycia planistycznego w gminach wiejskich powiatu poznańskiego wykazała, że 
surowe dane statystyczne bez znajomości lokalnych uwarunkowań mogą prowadzić 
do znacznych błędów interpretacyjnych. Nie można zatem bezkrytycznie łączyć po-
krycia planistycznego z korzystnymi warunkami dla rozwoju lokalnego. 

Potrzebę szczegółowego monitoringu planów miejscowych potwierdza fakt 
znacznego rozdrobnienia uchwalanych mpzp. Z jednej strony można to interpreto-
wać jako otwartość gminy na propozycje inwestora, z drugiej jednak takie działania 
mogą prowadzić do zachwiania ładu przestrzennego, a tym samym utraty atrakcyj-
ności inwestycyjnej znacznie większych obszarów i zasadniczo należy je traktować 
jako niezgodne z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.
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LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLANS  
AS AN ELEMENT OF THE LOCAL DEVELOPMENT MONITORING

Abstract

Land development planning is one of the basic tools for the implementation of local 
development by the local governments. In turn the monitoring is essential for effective and 
efficient impact of local government on local development. The study analyzed the coverage 
of local spatial development plans in rural communes of Poznan district. A detailed qualita-
tive analysis of binding local plans (taking into account indicators used in local plans) was 
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carried out for the local plans for the single-family housing areas (total 26) within the geode-
sic precinct Skorzewo, Dopiewo commune, Poznan district.

Keywords: local spatial development plan, local development, suburbanization, monitoring, 
rural commune, Poznan district

JEL Codes: O18, O20, R58, Q01

Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego NCN nr 2013/09/D/HS4/01858.
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WYKORZYSTYWANA W EWALUACJI EX ANTE ROZWIĄZAŃ 

KSZTAŁTUJĄCYCH RETENCJĘ ZLEWNI RZECZNEJ

STRESZCZENIE

Analiza kosztów i korzyści sprowadza się do zestawienia potencjalnych korzyści wyni-
kających z wdrożenia określonych działań i kosztów poniesionych na ich realizacje. W efekcie 
uzyskuje się klarowną informację na temat adekwatności przyjętych rozwiązań pod kątem ich 
skuteczności w osiąganiu przyszłych oczekiwań. W tym sensie efektywność ekonomiczna jest 
wykorzystywana w ewaluacji ex ante, ponieważ z wyprzedzeniem wskazuje, czy planowane 
działania są trafne z punktu widzenia potrzeb społecznych. Uwzględnia określony kontekst 
społeczno-gospodarczy i identyfikuje potencjalne trudności oraz proponuje rekomendacje, co 
zostało pokazane na przykładzie planowej budowy zbiornika małej retencji Tulce.
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Wprowadzenie

Efektywność ekonomiczna jest kategorią powszechnie wykorzystywaną 
w procesie decyzyjnym do weryfikacji skuteczności i ekonomiczności plano-
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wanych bądź prowadzonych działań. Jej zastosowanie jest szczególnie istotne  
w przypadku projektów publicznych, od których oczekuje się, aby z jednej stro-
ny w pełni zaspakajały zbiorowe potrzeby społeczne, a z drugiej – były realizo-
wane przy możliwe najniższym koszcie dla społeczeństwa. Dlatego w przypadku 
podejmowania przedsięwzięć publicznych konieczne jest zagwarantowanie ra-
cjonalnego uzasadnienia dla takich projektów. Po pierwsze, odnosi się to do we-
ryfikacji ich zgodności z przyjętymi celami zapisanymi w planach bądź progra-
mach zawierających określoną politykę rozwoju w danym obszarze. Po drugie, 
oznacza to zapewnienie wydajnej i skutecznej alokacji ograniczonych zasobów 
finansowych umożliwiających osiągnięcie założonych celów. W tym kontekście 
ostatnio szeroko promuje się wykorzystywanie ewaluacji ex ante, która ma po-
móc w lepszym planowaniu podejmowanych działań i służyć weryfikacji racjo-
nalności planowania, umożliwia bowiem ocenę przedsięwzięcia jeszcze przed 
rozpoczęciem jego realizacji oraz wskazuje rekomendacje warunkujące szanse 
jego powodzenia. 

Przeprowadzenie ewaluacji ex ante jest również uzasadnione w przypadku 
przedsięwzięć podejmowanych w celu przeciwdziałania niekorzystnym przyrod-
niczym zjawiskom ekstremalnym, jakimi są np. susze i powodzie. Zjawiska te 
są szczególnie widoczne na terenach o dużym udziale powierzchni nieprzepusz-
czalnych. Dotyczy to nie tylko terenów miejskich, ale coraz częściej również 
podlegających intensywnej suburbanizacji obszarów wiejskich zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast1. Skala zjawiska oraz zakres możli-
wych do zastosowania rozwiązań zaradczych wymagają zachowania szczegól-
nej racjonalności w procesie decyzyjnym i planistycznym. Metody stosowane  
w ocenie efektywności ekonomicznej mogą zostać z powodzeniem wykorzysta-
ne w tym przypadku jako element ewaluacji ex ante. Dlatego też celem niniej-
szego artykułu jest przeprowadzenie oceny efektywności ekonomicznej jako ele-
mentu ewaluacji ex ante budowy planowanego zbiornika małej retencji (ZMR) 
Tulce w zlewni rzeki Męciny w gminie Kleszczewo w Poznańskim Obszarze 
Metropolitalnym służącego poprawie retencji zlewni oraz ukazanie użyteczno-
ści takiego podejścia w procesie planowania rozwiązań kształtujących retencję 
zlewni rzecznej.

1 K. Mrozik, C. Przybyła, Problemy zarządzania zasobami wodnymi w procesie suburbanizacji na 
przykładzie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 12, s. 37–48.
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1. Ewaluacja ex ante projektów środowiskowych

Podstawowym zadaniem ewaluacji jest sprawdzenie, na ile przedmiot badania 
spełnia postawione przed nim założenia, tj. czy możliwe będzie osiągnięcie celów 
warunkujących powodzenie określonego przedsięwzięcia. Polega zatem na prze-
prowadzeniu badania społeczno-ekonomicznego mającego na celu ocenę jakości  
i efektów planowanych, prowadzonych bądź zrealizowanych działań. Oznacza to, że 
ewaluacja dostarcza wiedzy na temat jakości i wartości analizowanego przedsięwzię-
cia. Uzyskane w ten sposób wnioski i rekomendacje umożliwiają z kolei, jeśli jest to 
konieczne, zainicjowanie odpowiedniej reakcji skutkującej zaproponowaniem zmian. 
Decydent uzyskuje w ten sposób nie tylko wiedzę na temat tego, jakie działania są  
nieskuteczne, ale również jakie należy podjąć kroki zaradcze. Ewaluacja jest ba-
daniem systematycznym, prowadzonym przy użyciu różnych metod stosowanych  
w celu zbierania danych, ich analizy i oceny oraz informowania o wynikach. Jej celem 
jest oszacowanie na podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów jakości i wartości 
procesu realizacji przedsięwzięcia oraz efektów wdrażania interwencji publicznych2.

W literaturze podkreśla się, iż cechą ewaluacji bazującej na ciągłym procesie 
badawczym jest to, że dostarcza kryteriów, metod i technik, które z powodzeniem 
mogą być zastosowane do oceny racjonalności działań publicznych (wykorzysta-
nia środków publicznych) ukierunkowanych na poprawę dobrobytu społecznego. 
Co więcej, wnioski z procesu ewaluacji pozwalają na lepsze zrozumienie procesów 
społeczno-gospodarczych oraz identyfikowanie metod pobudzania rozwoju, a zatem 
wzmacniają procesy uczenia się3. 

Szczególnym rodzajem ewaluacji jest ewaluacja ex ante dokonywana przed roz-
poczęciem planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Jej celem jest określenie traf-
ności zidentyfikowanych potrzeb, jak również oszacowanie potencjalnego wpływu 
danego przedsięwzięcia (o charakterze interwencji publicznej) na sytuację społecz-
no-gospodarczą. Dokonując ewaluacji ex ante, należy oszacować szanse realizacji 
zakładanych celów, ale także skonfrontować możliwości ich osiągnięcia z doborem 
określonych instrumentów, biorąc przy tym pod uwagę dostępne zasoby (rysunek 
1). Prawidłowe przeprowadzenie tego typu ewaluacji narzuca konieczność uwzględ-

2 Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, Warszawa 2012, s. 11–12.

3 K. Olejniczak, Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych In-
terreg III, Scholar, Warszawa 2008, s. 16–17.
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nienia szerszego kontekstu społeczno-gospodarczego4. Istota ewaluacji ex ante spro-
wadza się do odpowiedzi na pytania określające najważniejsze zagadnienia, które 
jednocześnie stanowią kryteria oceny i pozwalają na wyciągnięcie wniosków5. 

Rysunek 1. Efektywność elementem ewaluacji ex ante

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metodologiczny dokument roboczy. Projekt doku-
mentu roboczego dot. ewaluacji ex ante, Komisja Europejska, Bruksela 2005, s. 7.

Przedmiot niniejszej analizy skupia się wokół kwestii efektywności, czyli kon-
centruje się na zapewnieniu optymalizacji alokacji zasobów (pozostałe zagadnienia 
nie są badane). Ocena możliwości realizacji projektu środowiskowego przed rozpo-
częciem jego wdrażania powinna być dokonana równie kompleksowo jak w przy-
padku przedsięwzięć nastawionych na zysk. Oznacza to, że do rachunku korzyści  
i kosztów finansowych należy włączyć także efekty zewnętrzne oddziaływania pla-
nowanej inwestycji.

2. Efektywność ekonomiczna w procesie decyzyjnym

Efektywność ekonomiczna jest miarą korzyści netto dla społeczeństwa wynika-
jących z realizacji określonego przedsięwzięcia6. Ma na celu określenie, w jakim stop-

4 Ewaluacja polityki..., s. 28–30.
5 Do tych zagadnień należą: trafność (relevance), skuteczność (effectiveness), efektywność (ef-

ficiency), użyteczność (utility), trwałość (sustainability). Więcej zob. Evalsed. The Resource for the 
Evaluation of Socio-Economic Development, European Commission 2013, s. 33–36.

6 Zgodnie z teorią ekonomii dobrobytu korzyści netto dla społeczeństwa stanowią nadwyżkę ko-
rzyści nad kosztami społecznymi. K. Malik, Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty 
i wymiary rozwoju zrównoważonego, Studia KPZK PAN, z. 135, Warszawa 2011, s. 93.
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niu wkład przedsięwzięcia przyczyni się do tworzenia dobrobytu społecznego. Analiza 
ta jest wykonywana z punktu widzenia całego społeczeństwa, a więc wielu uczestni-
ków/odbiorców przedsięwzięcia, a nie tylko pojedynczego inwestora, jak ma to miej-
sce np. w przypadku analizy finansowej7. Analiza ekonomiczna uwzględnia nie tylko 
wielkości związane z przepływami pieniężnymi, ale również obejmuje te dziedziny, 
które niekoniecznie muszą być przedmiotem transakcji rynkowych. Uwzględnia kosz-
ty i korzyści społeczne, które nie stanowią przepływów pieniężnych. Najczęściej są to 
dziedziny charakterystyczne dla usług publicznych ukierunkowanych na zaspokajanie 
podstawowych potrzeb społecznych8. Ocenie efektywności ekonomicznej mogą zo-
stać poddane przedsięwzięcia publiczne, które prowadzą m.in. do wdrożenia nowych 
funkcji kulturalnych i rekreacyjno-turystycznych, poprawy estetyki i funkcji przestrze-
ni publicznych, implementacji nowych usług publicznych, a także do poprawy stanu 
środowiska naturalnego i w konsekwencji warunków życia mieszkańców.

Analizę oceny efektywności ekonomicznej projektów publicznych można prze-
prowadzić, wykorzystując analizę kosztów i korzyści (cost benefit analysis). Metoda 
ta zakłada oddzielne oszacowanie wartości monetarnej wszystkich korzyści i kosz-
tów wynikających z realizacji określonego projektu. W kolejnym etapie wartości te 
są wykorzystywane do korygowania przepływów środków pieniężnych zawartych  
w analizie finansowej. Następnie obliczane są wskaźniki efektywności ekonomicznej, 
np. ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV), ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) 
oraz stosunek korzyści do kosztów (B/C), których interpretacja pozwala ocenić, czy 
projekt jest ekonomicznie efektywny9. Metoda ta pomimo swojej kompleksowości 
ma jednak wiele ograniczeń. Wśród nich wymienić należy m.in. ograniczenia tech-
niczne dotyczące trudności z wyceną kosztów i korzyści, rozbieżność celów, które nie 
zawsze stawiają na pierwszym miejscu efektywność, czy brak dostępnych danych10.

7 Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Bruk-
sela 2008, s. 50.

8 Więcej na ten temat zob. A. Drobniak, Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projek-
tów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 120–122; 
F. Piontek, Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, „Rocznik 
Ochrony Środowiska” 1999, t. I, s. 215–228; B. Kryk, Rachunek sozoekonomiczny działalności gospo-
darczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

9 Więcej na ten temat zob. Przewodnik do analizy... oraz A. Becla, S. Czaja, A. Zielińska, Analiza 
kosztów – korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

10 Więcej na ten temat zob. A. Drobniak, Zastosowanie analizy..., s. 120–122; F. Piontek, Metodyka 
oceny..., s. 215–228; K. Malik, Ewaluacja polityki..., s. 122.
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3. Efektywność ekonomiczna ZMR Tulce

Przykładem obszaru, gdzie nastąpiło nasilenie zjawisk niepożądanych (susze 
lub lokalne podtopienia i powodzie), jest Poznański Obszar Metropolitalny11. Pilną 
potrzebą jest podjęcie działań z zakresu racjonalizacji gospodarowania zasobami 
wodnymi i opóźniania odpływu wód powierzchniowych. 

Przykładem inwestycji wychodzącej naprzeciw temu problemowi jest plano-
wany do realizacji do 2021 r. zbiornik małej retencji Tulce (ZMR Tulce)12 (lub Mę-
cina13) położony w dolinie rzeki Męciny w gminie wiejskiej Kleszczewo w powiecie 
poznańskim (rysunek 2). Budowa zbiornika wodnego na cieku naturalnym, w do-
datku na cieku głównym jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), wiąże 
się ze znacznymi zmianami hydromorfologicznymi (zmiana ekosystemu wód płyną-
cych w ekosystem wód stojących oraz przerwanie ciągłości morfologicznej cieku).  
W związku z tym tę inwestycję zgodnie z oceną dokonaną na potrzeby MasterPlanu 
zaliczono jako możliwie wpływającą na stan/potencjał JCWP, mogącą spowodować 
nieosiągnięcie dobrego stanu/potencjału lub pogorszenie stanu/potencjału jednolitej 
części wód Kopel do Głuszynki (kod RW600016185747).

Głównym celem budowy ZMR jest ochrona przed suszą i powodzią, a sama 
inwestycja spełnia przesłanki art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), 
co umożliwia zastosowanie odstępstw od art. 4 RDW. Przyczyny zmian lub mo-
dyfikacji stanu/potencjału JCWP stanowią bowiem nadrzędny interes społeczny,  
tj. ochronę przed powodzią (nagłymi wezbraniami z deszczy nawalnych) dla tere-
nów wsi Komorniki. Retencjonowanie wód przyczyni się ponadto do poprawy wa-
runków wodnych w okresach deficytowych. 

Z uwagi na fakt, że planowana inwestycja ma charakter interwencji publicznej 
służącej poprawie szeroko rozumianego interesu społeczno-gospodarczego, zasadne 
jest przeprowadzenie ewaluacji ex ante przyjętego rozwiązania. Z racji ograniczeń 
w tym celu wykorzystano tzw. podejście do ewaluacji bazujące na teorii (theory-
based), które koncentruje się na identyfikacji, weryfikacji i ocenie założeń dotyczą-

11 Szerzej ten problem opisali K. Mrozik, C. Przybyła, Problemy zarządzania...
12 ID projektu 2_71_O zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry, KZGW, Warszawa 2014. 
13 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klesz-

czewo (uchwała Rady Gminy Kleszczewo nr XVIII/132/2012 z 25 kwietnia 2012 r.) zbiornik na rzece 
Męcinie w okolicach Tulec wymieniony został wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych.
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cych mechanizmu interwencji oraz relacji między działaniami a efektami14. W tym 
przypadku, dokonując oceny efektywności ekonomicznej, należy odpowiedzieć na 
pytanie, czy alokowane nakłady pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów, tj. za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców i poprawy stosunków wodnych 
w okresach suszy, a także w konsekwencji doprowadzą do wygenerowania istotnych 
korzyści dla całej społeczności. Działanie to będzie możliwe dzięki zastosowaniu 
metod z zakresu analizy kosztów i korzyści. 

Rysunek 2. Położenie planowanego ZMR Tulce na tle sieci hydrograficznej zlewni  
oraz użytkowania terenu w zlewni Męciny

Źródło: opracowanie własne.

14 K. Olejniczak, Mechanizmy wykorzystania ewaluacji..., s. 35.
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W badaniu oceny efektywności ekonomicznej budowy analizowanego zbiorni-
ka przyjęto następujące założenia15: 

a) uwzględniono wartość pieniądza w czasie (dyskonto);
b) w analizie zastosowano ceny stałe; 
c) jako okres analizy (równy okresowi gospodarczego życia projektu) przyjęto 

30 lat;
d) w analizie uwzględniono nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie re-

alizacji zbiornika oraz koszty eksploatacyjne występujące w całym okresie 
jego funkcjonowania;

e) przyjęto stopę dyskontową na poziomie 5,0%16;
f) zidentyfikowano oraz oszacowano (wyceniono) potencjalne korzyści i kosz-

ty zewnętrzne wynikające z istnienia zbiornika;
g) przepływy finansowe skorygowano o efekty zewnętrzne oraz efekty fiskalne 

(podatek VAT w wysokości 23% nakładów inwestycyjnych).
Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Ocena efektywności ekonomicznej budowy zbiornika Tulce

Lp. Nazwa zł
I. Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne
I.1 Wartość nakładów inwestycyjnych* 11 206 000,00
I.1. Wartość kosztów eksploatacyjnych (rocznie) 143 820,00
II. Identyfikacja i kwantyfikacja korzyści i kosztów zewnętrznych
II.1 Korzyści z tytułu nawadniania deszczownianego użytków rolnych (rocznie)*** 327 536,53
II.1 Korzyści z tytułu ochrony przeciwpowodziowej (rocznie)**** 727,28
II.3 Wzrost wartości nieruchomości (łącznie w pierwszych dwóch latach po 

oddaniu do użytkowania)*****
11 250 000,00

II. 4 Koszty nawadniania użytków rolnych (rocznie)*** 214 505,00
III. Wskaźniki efektywności ekonomicznej
III.1 ENPV 540 991,01
III.1 EIRR 8,95%
III.3 B/C 1,24

15 Założenia przyjęto, bazując na zaleceniach zawartych w: Guide to Cost-benefit Analysis of In-
vestment Projects. Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014–2020, European Commission, 
Luxembourg 2014.

16 Zastosowano tutaj tzw. społeczną stopę dyskontową (social discount rate). Więcej na ten temat 
zob. tamże, s. 44.
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* Na podstawie MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, KZGW, Warszawa 2014.
** W kalkulacji uwzględniono średni jednostkowy koszt eksploatacji zbiornika retencyjnego, 

tj. 0,02 zł/m3, oraz jednostkowy wskaźnik strat spowodowanych zmniejszeniem zdolności wód do 
samooczyszczania, który wynosi 0,92 zł/m3. Uzyskany wynik jest iloczynem wartości wskaźnika 
0,94 zł/m3 i objętości zbiornika. Za: R. Miłaszewski, Metody określania kosztów środowiskowych 

i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2009, t. XI, s. 351.
*** Efekt ten wystąpi na gruntach ornych znajdujących się w pobliżu zbiornika o powierzchni 

80 ha, gdzie będzie stosowane deszczowanie. W wyniku poprawy warunków wodnych nastąpi wzrost 
plonów w przypadku ziemniaków i kukurydzy na ziarno o odpowiednio 42 i 51% (za: R. Kledzik,  

M. Kropkowski, C. Rzekanowski, J. Żarski, Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybra-
nych upraw polowych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2015, nr II/1, s. 298). Obliczo-

no, iż w przypadku ziemniaków nastąpi wzrost plonu o 204,6 dt/ha przy cenie 64,45 dt/ha,  
a w przypadku kukurydzy wzrost o 37,5 dt/ha przy ceny 66,87 zł za dt. Koszty nawadniania przyjęto 

na poziomie 2346,00 zł/ha dla ziemniaka i 2 882,50 zł/ha dla kukurydzy (ibidem).

**** Korzyść ta odpowiada wartości strat, których uda się uniknąć dzięki budowie zbiornika 
(za: H. Arkadiusz, Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji zbiornika retencyjnego „Słupsko”, 
„Studia Ekonomiczne” 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 136, s. 108). Z informacji 
zawartych w dokumencie pt. Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powo-

dziowego (KZGW 2015, s. 89) wykorzystano wartość potencjalnych strat dla gruntów ornych 
(1428 zł/ha) oraz terenów zielonych (674 zł/ha). Ustalono, iż bezpośrednio zagrożonych powodzią 
jest 2% powierzchni gruntów ornych i 0,4% powierzchni zlewni odpowiadającej powierzchni łąk. 
Uzyskany iloczyn skorygowano o wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi Q 0,2%.

***** Na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo 
zidentyfikowano teren o powierzchni około 45 ha przeznaczony pod inwestycje (teren usług w za-

kresie sportu i rekreacji), który znajdzie się pod bezpośrednim oddziaływaniem zbiornika, co będzie 
skutkować wzrostem wartości gruntów. Nastąpi wzrost ceny 1 m2 gruntu o 15%, tj. około 25 zł.

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wskaźniki przedstawiają różnicę ogółu zdyskontowanych korzyści  
i kosztów finansowych oraz społecznych związanych z inwestycją. ENPV jest więk-
sza od zera, zatem należy uznać, iż projekt przyniesie istotne korzyści dla społeczności. 
Wartość wskaźnika EIRR przewyższa przyjętą stopę dyskontową, co również przekłada 
się na ekonomiczny zwrot. Podobnie jest w przypadku B/C – wartość korzyści ekono-
micznych przekracza koszty inwestycji, czyli przedsięwzięcie jest społecznie pożądane.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykazała, że metody wykorzystywane do oceny efek-
tywności ekonomicznej mogą z powodzeniem być stosowane w procesie ewaluacji 
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ex ante rozwiązań środowiskowych, w tym z zakresu kształtowania retencji zlew-
ni. Pewna niedoskonałość analizy kosztów i korzyści, jaką czasem jest brak metod 
obiektywnej kwantyfikacji i monetaryzacji owych kosztów i korzyści, powinna być 
pokonywana poprzez poszukiwanie nowych metod wyceny środowiska i efektów 
środowiskowych17. Przedstawiony zestaw korzyści nie wyczerpuje efektów, jakie 
potencjalnie może generować ten zbiornik. W dalszych analizach należałoby rozwa-
żyć uwzględnienie i wycenienie funkcji gospodarczej, sportowej i rekreacyjno-tury-
stycznej, a także oszacowanie korzyści dostarczanych przez ekosystemy. Niewątpli-
wie zaprezentowane podejście ułatwia podejmowanie decyzji na etapie planowania. 

Liteatura

Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów – korzyści w wycenie środowiska 
przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.

Evalsed. The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development, European 
Commission, Brussels 2013.

Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2012.

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic Appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014–2020, European Commission, Luxembourg 2014.

Halama A., Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji zbiornika retencyjnego „Słup-
sko”, „Studia Ekonomiczne” 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 136.

Kledzik R., Kropkowski M., Rzekanowski C., Żarski J., Ocena efektywności ekonomicznej 
nawadniania wybranych upraw polowych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów 
Wiejskich” 2015, nr II/1.

Kryk B., Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki 
zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawmictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2003.

Malik K., Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju 
zrównoważonego, „Studia KPZK PAN” 2011, z. 135.

MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, KZGW, Warszawa 2014. 
Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex ante, 

Komisja Europejska, Bruksela 2005.
17 D. Panusiak, Wartość środowiska w analizie kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce, 

„Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1 (37).



171piotr idczAk, kArol Mrozik
efektywność ekonoMicznA jAko kAtegoriA wykorzystywAnA w ewAluAcji...

Miłaszewski R., Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych 
użytkowaniem wód, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2009, t. XI.

Mrozik K., Przybyła C., Problemy zarządzania zasobami wodnymi w procesie suburbanizacji na 
przykładzie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 12.

Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych 
Interreg III, Scholar, Warszawa 2008.

Panusiak D., Wartość środowiska w analizie kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce, 
„Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1 (37).

Piontek F., Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, 
„Rocznik Ochrony Środowiska” 1999, t. I.

Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, 
Bruksela 2008.

Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, KZGW 2015.

APPLICATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY FOR EX-ANTE EVALUATION  
OF SOLUTIONS SHAPING THE RETENTION CAPACITY OF THE RIVER CATCHMENT

Asbtract

Cost-benefit analysis sets out one the one hand the potential benefits resulting from the 
implementation of specific activities and, on the other, the costs incurred on its implementa-
tion. The result is a clear information on the appropriateness of the solutions in terms of their 
effectiveness in delivering future results. In this sense, economic efficiency is used in the 
ex-ante evaluation, because in advance it indicates whether the planned activities are relevant 
from the social point of view. It takes into consideration specific socio-economic context and 
identifies potential problems and propose amendments, which have been shown in the case 
of the planned Tulce small retention reservoir.
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SMART CITY JAKO KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU MIASTA – PRZYKŁAD WIEDNIA

STRESZCZENIE

Koncepcja smart city jest nowoczesną ideą rozwoju miast będącą odpowiedzią na na-
silające się procesy urbanizacyjne. Inteligentne miasta dzięki technologiom informacyjno- 
-komunikacyjnym efektywniej wykorzystują dostępne zasoby w celu poprawy jakości życia  
w mieście i zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju. Miastem, które z sukcesem reali-
zuje założenia tej koncepcji, jest Wiedeń będący obecnie liderem wielu rankingów dotyczą-
cych kluczowych obszarów smart city. W artykule poddano analizie działania stolicy Austrii 
w zakresie tworzenia inteligentnego miasta, przedstawiając korzyści z realizacji takiej poli-
tyki rozwoju. 

Słowa kluczowe: smart city, inteligentne miasta, rozwój zrównoważony, Wiedeń

Wprowadzenie

Większość obywateli Europy mieszka w miastach lub na terenach zurbanizo-
wanych, stąd zrównoważony rozwój Starego Kontynentu w dużej mierze zależy od 
zrównoważonego rozwoju miast oraz obszarów podmiejskich. Według klasycznej 
definicji Komisji Brundtland z 1987 r. zrównoważony rozwój zaspokaja potrzeby 
obecnych pokoleń, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb pokoleń 

* Adres e-mail: marta.jankowska@ue.poznan.pl.
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przyszłych. Realizacja tej zasady ma się opierać na trzech filarach zrównoważonego 
rozwoju: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym1. Tymczasem Tadeusz 
Borys postuluje, że najbardziej kompleksową koncepcją definiującą rozwój zrówno-
ważony jest Agenda 21. Jest to program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w perspektywie XXI w. o charakterze uspołecznionym i równoważącym ład: ekono-
miczny, społeczny, ekologiczny, przestrzenny oraz polityczno-instytucjonalny, cze-
go efektem jest ład zintegrowany2. 

1. Założenia inteligentnego miasta

Postępująca urbanizacja i związane z nią konsekwencje są obecnie kluczowym 
wyzwaniem dla władz miast. Świadczenie usług publicznych jest coraz kosztow-
niejsze, a zasoby naturalne są nadmiernie eksploatowane. Na nieistniejące wcześniej 
w tak dużym wymiarze problemy stara się odpowiedzieć koncepcja inteligentnego 
miasta, która pojawiła się na początku XXI w. jako kontynuacja badań nad zrów-
noważonym rozwojem wspartym nowoczesnymi technologiami, w tym zwłaszcza  
w zakresie telekomunikacji i transportu3. Z założenia smart city ma efektywniej wy-
korzystywać dostępne zasoby w celu poprawy jakości życia w mieście i zapewnienia 
jego zrównoważonego rozwoju. Spopularyzowany przez austriackich naukowców  
z Vienna University of Technology model inteligentnego miasta wyróżnia sześć ob-
szarów, które są w dużej mierze tożsame z wymiarami rozwoju zrównoważonego. 
Zostały one zaprezentowane w 2007 r. w raporcie zestawiającym 70 smart cities 
spośród średniej wielkości miast europejskich4. Wyróżnione obszary to:

– inteligentna gospodarka (smart economy) – konkurencyjność,
– inteligentna mobilność (smart mobility) – transport i ICT,
– inteligentne środowisko (smart environment) – zasoby naturalne,

1 P. Laconte, Towards Sustainability in European Cities Contrasts between the Overall Effects 
of European Union Policies and Achievements at the Level of Individual Cities, „ISOCARP – Reviev 08: 
Towards Sustainability in European Cities”.

2 T. Borys, Zrównoważony rozwój – problemy metodyczne i praktyka, w: Zrównoważony rozwój 
w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe 29, Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” 
przy Prezydium PAN, Lublin 2001, s. 83–84.

3 W. Kuder, Smart Cities, „Eurogospodarka” 2013, nr 9.
4 R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanoviü, E. Meijers, Smart Cities: 

Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of 
Technology, Vienna 2007, s. 11.
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– inteligentni ludzie (smart people) – kapitał społeczny i ludzki, 
– inteligentne warunki życia (smart living) – jakość życia,
– inteligentne sprawowanie władzy (smart governance) – partycypacja. 
Smart city zostało w tym dokumencie zdefiniowano jako „dobrze funkcjonujące 

przyszłościowe miasto tworzone przez sześć ww. obszarów oraz oparte na aktywnym 
działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli”5. 
Zasadniczym elementem wyróżniającym tę koncepcję spośród dotychczasowych mo-
deli zrównoważonego rozwoju jest obecność „mobilności” jako odrębnego, istotnego 
wymiaru określającego dostępność komunikacyjną, infrastrukturę teleinformatyczną 
oraz innowacyjne i bezpieczne systemy transportowe. Większość definicji smart city 
skupia się bowiem na aspektach technologicznych. Na przykład według Iñakiego Az-
kuny „inteligentne miasto wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne  
w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej kom-
ponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców”6.

Celem artykułu jest zestawienie przykładów wzorcowych rozwiązań koncepcji 
smart city realizowanych w Wiedniu. Stolica Austrii jest uważana za lidera wśród in-
teligentnych miast, co zostanie wykazane na podstawie analizy rankingów uwzględ-
niających kluczowe aspekty tej idei. Na bazie przeglądu dostępnej literatury i spra-
wozdania z wizyty studyjnej w stolicy Austrii w ramach projektu „SMART_KOM. 
W sieci inteligentnych miast” w artykule określono dominujące obszary modelu 
smart city realizowanego w Wiedniu oraz przedstawiono „dobre praktyki” w ramach 
tych wiodących wymiarów.

2. Wiedeń wśród liderów smart city na świecie

W międzynarodowych rankingach uwzględniających aspekty istotne z punktu 
widzenia rozwoju smart cities Wiedeń wyróżnia się przede wszystkim w obszarze 
jakości życia. Stolica Austrii nieprzerwanie od sześciu lat jest zwycięzcą prestiżowe-
go badania „Worldwide Quality of Living Survey” opracowanego przez firmę dorad-
czą Mercer7 (tabela 1). Indeks Mercera był też istotnym czynnikiem, który sprawił, 

5 Tamże.
6 Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in 

Cities, red. I. Azkuna, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao 2012.
7 The Quality of Living Survey, Mercer 2015.
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że Wiedeń znalazł się w gronie „Top 10 najbardziej inteligentnych miast” według 
magazynu „Forbes”8. Wysoko warunki życia w Wiedniu ocenili również twórcy ze-
stawienia „The 10 Most Livable Cities In The World”. Miasto zdobyło maksymalną 
liczbę punktów w obszarach: opieka zdrowotna, edukacja oraz infrastruktura9.

Tabela 1. Pozycja Wiednia w rankingach oceniających obszary smart city

Nazwa rankingu Rok Autor
Kluczowy 

obszar  
smart city

Pozycja 
Wiednia

The Top 10 Smart Cities on the 
Planet styczeń 2012 B. Cohen Wszystkie 1

The Top 10 Smartest European 
Cities listopad 2012 B. Cohen Wszystkie 4

25 Best Cities For Young People 
To Live In 2013 list25.com Ludzie 1

10 Most Impressive Smart Cities 
On Earth 2013 Freshome.com Wszystkie 8

The Green City Index 2014 Siemens Środowisko 4
The 10 Smartest Cities in Europe 2014 B. Cohen Wszystkie 3
Top 10 najbardziej inteligentnych 
miast 2014 Forbes Wszystkie 10

The 10 Most Livable Cities  
In The World 2014 The Economist 

Intelligence Unit warunki życia 2

Urban Mobility Index 2.0 2014 Arthur D. Little Mobilność 5
Worldwide Quality of Living 
Survey 2015 Mercer warunki życia 1

Cities in Motion Index 2015 IESE Business 
School Wszystkie 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych rankingów. 

W rankingach uwzględniających wszystkie sześć obszarów inteligentnych 
miast, które od 2012 r. przygotowuje B. Cohen, stolica Austrii znajduje się w czoło-
wej piątce. W zestawieniach tych Wiedeń wyróżnia się w zakresie inteligentnej mo-
bilności, warunków życia oraz sprawowania władzy10. To austriackie miasto stwarza 

8 M. Krukowska, Miasta, które myślą, „Forbes” 2014, nr 3.
9 E. Holodny, The 10 Most Livable Cities In The World (21.08.2014).
10 B. Cohen, The Top 10 Smartest European Cities, Co.Exist (11.11.2012).
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również jedne z najlepszych na świecie warunków do życia dla ludzi młodych, co 
pozwoliło mu zająć pierwszą lokatę w zestawieniu „25 Best Cities For Young People 
To Live In”11. 

Z kolei rankingi opracowane przez Siemensa i magazyn „Freshome” doceniły 
Wiedeń jako „zielone miasto”, co jest zasługą rozwiniętego na szeroką skalę stoso-
wania odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza biomasy i paneli fotowolta-
icznych12. Dodatkowo ranking „Urban Mobility Index 2.0” mobilność w stolicy Au-
strii określa jako ponadprzeciętną w skali światowej13. Równocześnie szczegółowa 
analiza badania „Cities in Motion Index” dowodzi, że stolica Austrii osiąga bardzo 
dobre rezultaty w kategorii ochrony środowiska, międzynarodowego zasięgu, plano-
wania przestrzennego oraz transportu i mobilności14. Podsumowując pozycje, jakie 
osiągnął Wiedeń we wszystkich analizowanych zestawieniach, należy stwierdzić, 
że stolica Austrii pozytywnie wyróżnia się przede wszystkim w obszarze warunków 
życia, inteligentnego transportu i mobilności oraz dbania o środowisko.

3. Dobre praktyki realizacji koncepcji smart city – przykład Wiednia

Wiedeń zamieszkuje około 1,75 mln osób, z czego prawie 35% to ludność na-
pływowa. W latach 2002–2012 przyrost liczby ludności w stolicy Austrii wyniósł 
10,2%, co determinuje politykę rozwojową miasta, które stara się stwarzać odpo-
wiednie warunki życia dla rosnącej liczby mieszkańców15. Jednym z głównych ob-
szarów działalności Wiednia w ramach realizacji koncepcji smart city jest transport. 
Do dyspozycji mieszkańców stolicy Austrii jest rozbudowana sieć metra oraz piąta 
co do wielkości sieć tramwajowa na świecie. Dzięki gęstej sieci autobusowej coraz 
więcej podróżnych korzysta z transportu publicznego (wzrost z 19% w 1993 r. do 
29% w 2012 r.). Wiedeński plan transportowy zakłada, że do roku 2020 liczba pasa-
żerów korzystających z komunikacji publicznej wzrośnie do 40%16. Ponadto, celem 

11 25 Best Cities For Young People to Live In, List25.com (21.08.2013).
12 10 Most Impressive Smart Cities On Earth, Freshome.com (2013).
13 A.D. Little, Urban Mobility Index 2.0 (styczeń 2014).
14 Cities in Motion Index, ISEE, 2015. 
15 U. Madej, Raport z wizyty studyjnej w ramach projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteli-

gentnych miast”, Wiedeń 2014, s. 2. 
16 Wiedeń: czystsze miasto dzięki elektrycznym autobusom, Edroga.pl (23.04.2014).
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władz miasta na rok 2025 jest osiągnięcie 80-procentowego udziału tzw. ekomobil-
ności w transporcie (łącznie transport rowerowy, zbiorowy i pieszy)17. 

W 2011 r. operator transportu publicznego w Wiedniu („Wiener Linien”), chcąc 
osiągnąć zerową emisję zanieczyszczeń w centrum miasta, zdecydował się na zastą-
pienie autobusów na liniach śródmiejskich pojazdami elektrycznymi. W tym celu 
„Wiener Linien” zakupił 12 innowacyjnych elektrycznych mikrobusów zasilanych 
za pomocą napowietrznej tramwajowej sieci trakcyjnej. W efekcie wymiany po-
jazdów z instalacją LPG na elektryczne w 2014 r. zredukowano emisję dwutlenku 
węgla w mieście o 300 t. Co prawda elektryczne autobusy kosztują około dwóch 
razy więcej niż konwencjonalne i wymagają modyfikowania infrastruktury do ich 
ładowania, ale długofalowo generują wiele korzyści. Wśród nich należy wyróżnić 
redukcję kosztów paliwa, ograniczenie hałasu i poprawę zdrowia publicznego oraz 
zerową emisję zanieczyszczeń. Warto również podkreślić, że używana przez autobu-
sy energia pochodzi z odnawialnych źródeł (50% z wody, 27% z gazu, 15% z wiatru 
i 8% ze słońca)18. 

Wspomaganie rozwoju zrównoważonego transportu odbywa się również przy 
użyciu aplikacji opartych na otwartych danych. Wiedeń we współpracy z trzema lan-
dami stworzył aplikację multimodalną umożliwiającą obserwację ruchu drogowego 
w czasie rzeczywistym. Aplikacja pozwala stwierdzić, ile czasu faktycznie zajmuje 
przejazd w dane miejsce określonym środkiem transportu, dzięki czemu decyzja  
o ewentualnej rezygnacji z korzystania z samochodu staje się prostsza. Mieszkańcy 
stolicy Austrii używają aplikacji opartych na otwartych danych również w innych 
dziedzinach, np. porównując dzienne zużycie energii swojego gospodarstwa domo-
wego z innymi, smart city jest bowiem projektem, który ma za zadanie zmienić 
zachowania i przyzwyczajenia ludzi poprzez wdrażanie innowacji19. 

W 1995 r. w Wiedniu została utworzona agencja „Smart City Wien”, której 
zadaniem było tworzenie strategii mobilności dla miasta. Obecnie agencja stała się 
częścią odrębnej jednostki publiczno-prywatnej „TINA Vienna” (TINA to akronim 
angielskich słów: transport, information, need, assesment), która została powołana 
w celu wsparcia miasta w planowaniu przestrzennym i innych działaniach związa-
nych z koncepcją smart city. Jednostka jest finansowana głównie ze środków miej-

17 U. Madej, Raport z wizyty studyjnej..., s. 3.
18 Wiedeń: czystsze miasto...
19 U. Madej, Raport z wizyty studyjnej..., s. 4.
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skich, lecz pieniądze na działania promocyjne pochodzą zwykle od zewnętrznych 
partnerów20. „TINA Vienna” pełni funkcję „wewnętrznej”, miejskiej agencji konsul-
tingowej i odpowiada za realizację międzynarodowych i lokalnych projektów w celu 
zawiązania współpracy w rozwijaniu inteligentnych strategii i rozwiązań dla miasta. 
W ramach jej funkcjonowania zostało już ukończonych ponad 100 inteligentnych 
projektów. Jednym z nich jest tzw. Citizen Solar Power Plant, który ma na celu uzy-
skanie do 2030 r. 50% energii ze źródeł odnawialnych21. 

Stolica Austrii współpracuje także z lokalnym dostawcą energii „Wien Ener-
gy”, rozwijając model finansowania, w którym obywatele mogą wykupić część elek-
trowni (panele słoneczne), a następnie wynająć ją miastu, dzięki czemu otrzymają 
gwarantowany zwrot kosztów na poziomie 3,1–3,5% rocznie22. Mieszkańcy Wied-
nia współfinansują tym samym funkcjonujące w mieście elektrownie słoneczne, ma-
jąc swój udział w produkowaniu zasobów, i płacą przy tym mniej za energię. Wiedeń 
może pochwalić się też największym osiedlem budynków pasywnych w Europie 
„Eurogate” (1700 mieszkań, 100 tys. m2), które są kolejnym przykładem dbania 
o środowisko23.

Władze Wiednia podeszły do realizacji koncepcji smart city w sposób strate-
giczny. W lipcu 2014 r. został wydany obszerny dokument pt. Smart City Wien Fra-
mework Strategy, w którym zaprezentowano wizję budowania inteligentnego miasta 
do roku 2050. W stolicy Austrii koncepcja smart city nie jest bowiem traktowana 
jako wymysł urzędników lub marketingowy trend, za którym trzeba podążać. Inteli-
gentne miasto to wspólny interes władz i mieszkańców, którego realizacja zapewni 
wszystkim jeszcze lepszą jakość życia.

Podsumowanie

Wdrażane w Wiedniu projekty mogą posłużyć jako wzorce dla polskich me-
tropolii, które rozumieją, że do budowy inteligentnego miasta należy podejść kom-
pleksowo i strategicznie. Przedstawione na przykładzie stolicy Austrii promowanie 
„ekomobilności” w transporcie oraz oszczędne gospodarowanie zasobami (m.in. po-

20 Tamże, s. 7. 
21 B. Cohen, The 10 Smartest...
22 Tamże.
23 U. Madej, Raport z wizyty studyjnej..., s. 6.
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przez zmniejszenie zużycia energii) może przynieść miastu wymierne korzyści. Sys-
tematyczna poprawa jakości życia w mieście przyczynia się także do jego dynamicz-
nego i jednocześnie zrównoważonego rozwoju wymagającego obecnie stosowania 
nowoczesnych technologii. Wpływa to również na atrakcyjność miasta, która jest 
doceniana na arenie międzynarodowej (np. poprzez jego obecność w prestiżowych 
rankingach), co dodatkowo wzmacnia pozytywny wizerunek danego smart city 
i zachęca do osiedlenia się w nim. Wiedeń można uznać za dobry przykład dla in-
nych miast europejskich, w szczególności w takich aspektach, jak24: 

a) system komunikacji publicznej;
b) ograniczenie emisji CO2 w centrum miasta;
c) oddelegowanie kompetencji do budowania smart city odrębnej jednostce;
d) współtworzenie miasta przez mieszkańców oraz świadome ich angażowanie 

w realizację koncepcji inteligentnego miasta.
Większość projektów smart city jest traktowana jako innowacyjne i proeko-

logiczne, dzięki czemu mogą one otrzymać unijne dofinansowanie. Część z nich 
nie wiąże się z koniecznością wydawania znaczących kwot, lecz wymaga zmian 
organizacyjnych i odważnych decyzji władz miasta. Pozostałe dadzą zwrot z inwe-
stycji dopiero po kilkunastu latach i przyniosą wymierne oszczędności w dłuższym 
okresie. Nowa perspektywa unijna to ogromna szansa dla miast na wdrożenie roz-
wiązań smart city i należy mieć nadzieję, że również włodarze polskich miast z niej 
skorzystają.

Literatura 

10 Most Impressive Smart Cities On Earth, 2013, http://freshome.com/2013/02/07/10-most-
impressive-smart-cities-on-earth.

25 Best Cities For Young People to Live In, http://list25.com/25-best-cities-for-young-
people-to-live-in/1/.

Borys T., Zrównoważony rozwój – problemy metodyczne i praktyka w: Zrównoważony rozwój 
w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe 29, Komitet Naukowy „Człowiek 
i Środowisko” przy Prezydium PAN, Lublin 2001.

Cities in Motion Index, ISEE, 2015, http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0366-E.pdf.
Cohen B., The Top 10 Smart Cities on the Planet, Co.Exist, 11.01.2012, http://www.

fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet.

24 Tamże, s. 17.



181MArtA jAnkowskA
sMArt city jAko koncepcjA zrównowAżonego rozwoju MiAstA...

Cohen B., The Top 10 Smartest European Cities, Co.Exist, 11.11.2012, http://www.
fastcoexist.com/1680856/the-top-10-smartest-european-cities#3.

Cohen B., The 10 Smartest Cities in Europe, Co Exist, 13.01.2014, http://www.fastcoexist.
com/3024721/the-10-smartest-cities-in-europe.

Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanoviü N., Meijers E., Smart 
Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), 
Vienna University of Technology, Vienna 2007, http://www.smart-cities.eu/download/
smart_cities_final_report.pdf.

Holodny E., The 10 Most Livable Cities In The World, 21.08.2014, http://www.businessinsider.
com/best-cities-economist-intelligence-unit-2014-8?op=1.

Krukowska M., Miasta, które myślą, „Forbes” 2014, nr 3, http://life.forbes.pl/najbardziej-
inteligentne-miasta-top-10,artykuly,171971,1,3.html.

Kuder W., Smart Cities, „Eurogospodarka” 2013, nr 9, http://www.eurogospodarka.pl/
samorzad/smart-cities.

Laconte P., Towards Sustainability in European Cities Contrasts between the Overall 
Effects of European Union Policies and Achievements at the Level of Individual Cities, 
„ISOCARP – Reviev 08: Towards Sustainability in European Cities”.

Little A.D., Urban Mobility Index 2.0, 2014, http://www.adlittle.com/fileadmin/editorial/
downloads/fum/2014_ADL_Future_of_Urban_Mobility_2_0_Ranking_table.pdf.

Madej U., Raport z wizyty studyjnej w ramach projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci 
inteligentnych miast”, Wiedeń 2014. 

Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge 
in Cities, red. I. Azkuna, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of 
UCLG, Bilbao 2012.

The Green City Index, Munich 2012, http://www.thecrystal.org/assets/download/120724_
GCI_SummaryReport_final2.pdf.

The Quality of Living Survey, Mercer 2015, http://www.imercer.com/content/quality-of-
living.aspx.

Wiedeń: czystsze miasto dzięki elektrycznym autobusom, http://edroga.pl/archiwum1/wieden-
czystsze-miasto-dzieki-elektrycznym-autobusom-230410176.



182 Metody ilościowe w ekonoMii

SMART CITY AS A CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – VIENNA CASE STUDY

Abstract

The concept of smart city is a modern idea of urban development, which is in response 
to the increasing processes of urbanization. Smart cities thanks to information and commu-
nication technologies more effectively use the available resources to improve city’s quality 
of life and ensure its sustainable development. Vienna is a city that has successfully realized 
the idea of this concept and currently is the leader of many rankings concerning smart city 
concept. The article analyzes the activities of the Austria’s capital in the area of creating an 
smart city, presenting the benefits of implementing such a policy development.

Keywords: smart city, sustainable development, Vienna
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podjęto próbę oceny planowania przestrzennego w kontekście zachodzącej suburbanizacji. 
W analizach wykorzystano dane statystyczne GUS oraz materiały urzędów gmin i starostw 
powiatowych.

Słowa kluczowe: suburbanizacja, Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny, planowanie 
przestrzenne, gmina wiejska
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Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu można spotkać różne definicje suburbanizacji1. Jed-
na z nich traktuje suburbanizację jako proces urbanizacji strefy podmiejskiej2 (stre-
fy sąsiadującej z dużym miastem), co określa się jako „rozprzestrzenianie terenów 
zurbanizowanych w sensie fizycznym (morfologia, funkcje, infrastruktura) i spo-
łecznym (atrybuty mieszkańców) w pobliżu miasta centralnego aglomeracji”3. Co-
raz częściej podkreśla się jednak, iż współczesna suburbanizacja stanowi składową 
szerszego procesu miejskich przekształceń – procesu metropolizacji4. Suburbaniza-
cja wyraźnie przejawia się w lokalizowaniu w strefie podmiejskiej nowych funkcji  
i rosnącym obciążeniu infrastruktury transportowej, przy czym precyzyjne zmierze-
nie skali tego zjawiska nadal pozostaje wyzwaniem dla środowiska naukowego i jest 
inspiracją różnorodnych badań.

Specyficznym obszarem do analizy zjawiska suburbanizacji jest Bydgosko- 
-Toruński Obszar Metropolitarny (BTOM), gdzie jednocześnie dochodzi do coraz 
silniejszej integracji dwóch ośrodków miejskich wcześniej rywalizujących ze sobą. 
Rozpoczęty z obawami proces integracji doprowadził do sytuacji, w której zarów-
no samorządy Bydgoszczy, jak i Torunia zdają sobie sprawę, iż dalszy rozwój tych 
miast nie może biec osobno, gdyż ciągle rośnie liczba wzajemnych powiązań5.

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomor-
skiego jako BTOM określono miasta Bydgoszcz i Toruń oraz powiaty ziemskie: byd-
goski i toruński6. Z kolei Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (BTOF) obej-

1 Szczegółową analizę różnych ujęć suburbanizacji przedstawili A. Lisowski, M. Grochowski, Pro-
cesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, w: Ekspertyzy do koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. I, MRR, Warszawa 2008, s. 223–233.

2 A. Zagożdżon, Sieć osadnicza, zmienność i trwałość, w: Procesy urbanizacji i przekształcenia 
miast w Polsce, red. B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1988, s. 57–74.

3 A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji..., s. 228.
4 T. Markowski, T. Marszał, Funkcje i zarządzanie obszarami metropoliltalnymi, „Szamorząd Tery-

torialny” 2005, nr 7–8, s. 7–16.
5 M. Marszałkowska, Powstawanie obszaru metropolitalnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia, 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 245, s. 137–156.
6 W zasadzie na załączniku do uchwały nr VII/91/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomor-W zasadzie na załączniku do uchwały nr VII/91/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego z 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w jego granicach administracyjnych. 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego 
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muje dodatkowo gminy miejsko-wiejskie: Nakło nad Notecią i Szubin w powiecie 
nakielskim, Łabiszyn w powiecie żnińskim, oraz Kowalewo Pomorskie w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim7.

Abstrahując od dyskusji nad granicami BTOM czy też BTOF, w niniejszym 
opracowaniu skoncentrowano się na specyfice procesu suburbanizacji zachodzącego 
w gminach wiejskich bezpośrednio sąsiadujących z ośrodkami rdzeniowymi BTOM. 
Dotychczasowe analizy wskazują bowiem, iż najdynamiczniej zjawisko suburbani-
zacji zachodzi w strefie I, czyli w gminach położonych w promieniu 10 km od miast 
rdzeniowych – Bydgoszczy i Torunia8. 

1. Materiał i metody badań

Głównym celem artykułu jest ocena procesu suburbanizacji w najdynamicz-
niej rozwijających się gminach wiejskich w BTOM. Jego realizację zaplanowano  
w dwóch etapach. 

W pierwszym podjęto próbę zidentyfikowania najdynamiczniej rozwijających 
się gmin wiejskich w BTOM zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Byd-
goszczy i Torunia. W drugim etapie pracy dokonano oceny stanu lokalnego planowa-
nia przestrzennego w wyznaczonych gminach, co ma pomóc zweryfikować wpływ 
działań planistycznych na lokalny rozwój gmin w aspekcie procesu suburbanizacji.

Badania przeprowadzono na przykładzie 10 gmin wiejskich sąsiadujących  
z Bydgoszczą i Toruniem, tj. gmin: Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Sicienko, Osiel-
sko, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska w powiecie bydgoskim i Wielka Nieszawka, Zła-
wieś Wielka, Łysomice, Lubicz w powiecie toruńskim.

W celu wyznaczenia najdynamiczniej rozwijających się gmin przeanalizowano 
następujące cechy i wskaźniki:

– dynamikę zmian liczby ludności w latach 2004–2013,
(uchwała nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 26 czerwca 2003 r.) nie ws-
kazano granic BTOM, mowa jest natomiast o aglomeracji bydgosko-toruńskiej. 

7 Właściwą uchwałą wyznaczającą obszar realizacji ZIT BTOF jest uchwała nr 15/463/14 zarządu 
województwa kujawsko-pomorskiego z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi 
funkcjonalnie.

8 P. Brodowski, R. Rudnicki, Metropolia Bydgosko-Toruńska jako obszar wzrostu budownictwa 
mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2013, nr 44 (1), s. 77–92.
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– saldo migracji na 1000 osób w latach 2004–2013,
– przyrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004–2013,
– nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania w latach 2004–2013.
Źródło danych do powyższych analiz stanowił Bank Danych Lokalnych GUS. 

Do klasyfikacji gmin zastosowano odchylenie standardowe oraz analizę skupień 
(grupowanie metodą Warda, jako miarę odległości wykorzystano odległość euklide-
sową), natomiast wizualizację wykonano w programie ArcGIS 10.0, tworząc bazę 
danych dla gmin na podstawie granic jednostek administracyjnych pozyskanych  
z Państwowego Rejestru Granic (PRG) udostępnianego przez CODGiK.

W drugim etapie dla wyznaczonych najdynamiczniej rozwijających się jed-
nostek dokonano oceny procesu planowania przestrzennego na podstawie analizy 
ilościowej danych GUS oraz na podstawie rejestrów prowadzonych w starostwach 
powiatowych z lat 2009–2013 dotyczących:

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (planów miejsco-
wych, mpzp),

– decyzji o warunkach zabudowy (decyzja o wz),
– decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja o ulicp),
– pozwoleń na budowę.

2. Wyniki badań

Analizowane gminy wiejskie znacznie różnią się pod względem liczby lud-
ności. W 2013 r. największymi pod tym względem gminami były Białe Błota  
w powiecie bydgoskim z 19 215 mieszkańcami i Lubicz w powiecie toruńskim  
z 19 069 mieszkańcami (tabela 1). W gminie Białe Błota jest już 7 sołectw powyżej 
1000 mieszkańców (Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Łochowo, Murowa-
niec, Przyłęki, Zielonka), przy czym w samych Białych Błotach już ponad 6 tys. 
Natomiast w gminie Lubicz powyżej 1000 mieszkańców liczą: Grębocin, Krobia, 
Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Złotoria. Najmniejszą pod względem liczby ludności 
gminą jest Wielka Nieszawka (4897 mieszkańców) zlokalizowana na południe od 
Torunia. Związane jest to przede wszystkim z wysokim odsetkiem lasów w struk-
turze użytkowania (55%). Razem z rozległymi powierzchniami „wrzosowisk” tere-
ny zielone zajmują ponad 87% powierzchni gminy. Zróżnicowanie pod względem 
liczby ludności przekłada się na znaczne różnice także pod względem gęstości za-



187kArol Mrozik, piotr idczAk
suBurBAnizAcjA w wyBrAnycH gMinAcH wiejskicH...

ludnienia (tabela 1). Waha się ono od 23 osób/km2 w gminie Wielka Nieszawka do 
180 w gminie Lubicz. Średnia gęstość zaludnienia dla gmin wiejskich podregionu 
bydgosko-toruńskiego wynosi 77 osób/km2. Wartość powyżej średniej osiągnęły 
również Białe Błota, Osielsko i Dobrcz.

Tabela 1. Charakterystyka gmin wiejskich sąsiadujących z Bydgoszczą i Toruniem

Gmina

Ludność 
na 1 km2 

2013
Liczba ludności

Dynamika 
zmian 
liczby 

ludności

Saldo 
migracji

Przyrost  
liczby pod-

miotów gos-
podarczych

Nowe 
budynki 

mieszkalne 
oddane do 

użytkowania
2013 2004 2013 2004–2013 2004–2013 2004–2013 2004–2013

Białe Błota 157 12 861 19 215 149 407 1247 2132
Dąbrowa 
Chełmińska 64 7058 7978 113 109 203 390

Dobrcz 83 9003 10 810 120 141 284 624
Nowa Wieś 
Wielka 65 7906 9637 122 182 283 563

Osielsko 121 8182 12 278 150 457 1073 1567
Sicienko 54 8732 9755 112 77 316 465
Lubicz 180 16 029 19 069 119 173 747 860
Łysomice 74 8220 9418 115 119 334 474
Wielka 
Nieszawka 23 3797 4897 129 253 207 283

Zławieś Wielka 74 11 022 13 172 120 150 532 830

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W celu określenia najdynamiczniej rozwijających się gmin porównać należy 
zmiany liczby ludności w czasie. W ciągu zaledwie 10 lat liczba ludności we wszyst-
kich analizowanych gminach wzrosła średnio o 25%. Liderami w tej kategorii są 
jednak gminy Białe Błota i Osielsko, gdzie liczba ludności w rozpatrywanym okre-
sie wzrosła o połowę. Najwolniej zwiększała się liczba mieszkańców w gminie Dą-
browa Chełmińska. Wzrost poniżej średniej zanotowano także w gminie, która była 
największa w 2004 r., czyli w Lubiczu. Kartogram klasyfikujący gminy na podsta-
wie odchylenia standardowego potwierdza zdecydowaną przewagę gmin Osielsko  
i Białe Błota nad pozostałymi (rysunek 1).
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Jedną z podstawowych miar suburbanizacji jest saldo migracji. W przypadku 
tego wskaźnika również zaznacza się wyraźna dominacja gmin Osielsko i Białe Bło-
ta (tabela 1, rysunek 1). W gminie Osielsko najdynamiczniej rozwijał się Niemcz, 
który zwiększył liczbę mieszkańców z 1086 w 2003 r. do 2853 w 2013 r. W gminie 
Białe Błota najdynamiczniej rozwijały się Łochowice i Prądki (trzykrotny wzrost  
w analizowanym okresie).

Rysunek 1. Kartogramy cech diagnostycznych dla gmin wiejskich  
sąsiadujących z Bydgoszczą i Toruniem

Źródło: opracowanie własne.
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Poza napływem ludności na tereny podmiejskie suburbanizacja odznacza się 
również przemieszczaniem się podmiotów gospodarczych. Do znaczących przedsię-
biorstw związanych z przemysłem spożywczym należy Marwit Sp. z o.o. (Zławieś 
Wielka). Zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego analizowanego obszaru 
ma Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE). Należy do niej teren Łysomi-
ce Crystal Park w Ostaszewie (gmina Łysomice) o powierzchni 179 ha uzbrojony  
w drogi i media. Największymi inwestorami na tym obszarze są: Sharp Manufactu-
ring Poland Sp. z o.o., Apator SA Grupa Kapitałowa, Boryszew SA (dawniej Tensho 
Poland Sp. z o.o.), Nissin Logistics Poland Sp. z o.o. i Nippon Express (Deutschland) 
Sp. z o.o. Ogółem na analizowanym terenie występuje 9 podmiotów gospodarczych 
zatrudniających powyżej 250 pracowników, z czego 6 na terenie gminy Łysomice 
i 3 w Białych Błotach. Analizując przyrost liczby podmiotów gospodarczych, bez 
względu na wielkość w latach 2004–2013 ponownie wyróżniają się gminy Osielsko 
i Białe Błota, gdzie odnotowano ponad 1000 nowych podmiotów gospodarczych. 
W drugiej grupie klasyfikacji gmin, która wcześniej nie była wydzielana, znalazł się 
Lubicz z prawie 750 nowymi podmiotami gospodarczymi. W granicach średniej dla 
analizowanych gmin plausje się Zławieś Wielka (tabela 1, rysunek 1).

Ostatnią z analizowanych cech była liczba nowych budynków mieszkalnych 
oddanych do użytkowania w latach 2004–2013. Podobnie jak w przypadku wcześ-
niejszych parametrów na tle analizowanych gmin wiejskich wyróżniają się dwie 
gminy w powiecie bydgoskim, tj. Białe Błota z 2132 nowymi budynkami mieszkal-
nymi i Osielsko z 1567. Nieco powyżej średniej znalazły się jeszcze gminy Lubicz  
i Zławieś Wielka w powiecie toruńskim (tabela 1, rysunek 1). 

Podsumowując, można stwierdzić, że do najdynamiczniej rozwijających się  
w ostatnim dziesięcioleciu gmin należą dwie gminy powiatu bydgoskiego: Bia-
łe Błota i Osielsko, które zdecydowanie wyróżniały się na tle pozostałych gmin  
w przypadku wszystkich analizowanych cech. Z pewnością jest to związane z wyż-
szym potencjałem gospodarczym i ludnościowym Bydgoszczy niż Torunia. Waż-
nym czynnikiem rozwoju z pewnością jest współwystępowanie dróg krajowych  
i autostrad, jednak ich długość nie przekłada się na dynamikę rozwoju. W gminie 
Białe Błota długość dróg krajowych wynosi według danych GDDKiA wprawdzie aż 
25 km (DK 10 – 6,7 km, DK 25 – 0,7 km, DK 5 – 7,1 km i S5 – 10,9 km), jednak  
w gminie Osielsko jest to już tylko 7,3 km (całość DK 5). Potwierdzeniem powyż-
szych wniosków są wyniki analizy skupień (rysunek 2).
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O możliwościach rozwoju społeczno-gospodarczego decyduje prowadzona 
na poziomie lokalnym (gminnym) polityka przestrzenna. Jej wyrazem jest studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp). Obowiązu-
jące studium w gminie Osielsko uchwalone zostało w 1997 r. (opracowane jeszcze 
na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym9). Obec-
nie gmina jest w trakcie uzgadniania nowego dokumentu. Z kolei w gminie Białe 
Błota obowiązujące suikzp pochodzi z 2010 r., przy czym tutaj także trwa procedura 
jego zmiany. Ponieważ dokument ten nie ma rangi aktu prawa miejscowego, a jego 
znaczenie uwidacznia się dopiero w sytuacji opracowywania planu miejscowego, 
który musi być zgodny ze suikzp, często wymóg opracowania mpzp skłania włoda-
rzy gmin do zaktualizowania studium.

Rysunek 2. Dendrogram grupowania gmin wiejskich sąsiadujących  
z Bydgoszczą i Toruniem

Źródło: opracowanie własne.

9 DzU z 1994 r., nr 89, poz. 415 ze zm.
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Jednym ze wskaźników monitoringu rozwoju lokalnego jest analiza mpzp10. Na 
terenie gminy Białe Błota pokrycie planistyczne wynosi zaledwie 5%. W przypadku 
Osielska wartość ta wynosi 9%. Jest to wartość zdecydowanie niższa w porównaniu do 
gmin wiejskich Polski (29,3%), jednakże wyższa od wartości dla gmin wiejskich woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego (3,7%) i podregionu bydgosko-toruńskiego (5,4%). 
Świadczy to o opóźnieniu w stosunku do kraju, ale na tle pozostałych analizowanych 
gmin są to wartości zbliżone. Pozytywnie wyróżnia się jedynie Lubicz (27,4%).

Niski udział mpzp przekłada się na wysoką liczbę wydawanych decyzji o wz. 
W gminie Białe Błota w latach 2009–2013 wydawano średniorocznie 513 decyzji  
o wz, z czego 443 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 40 – usługowej i 29 – innej. Dodatkowo wydawano 
średnio 77 decyzji o ulicp.

Z kolei w gminie Osielsko wydawano średniorocznie 166 decyzji o wz, z czego 
143 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6 – usługowej i 16 – innej. 
Ponadto, wydawano średnio 38 decyzji o ulicp.

W analogicznym okresie w gminie Białe Błota wydawano średniorocznie 520 
pozwoleń na budowę, z czego 186 dotyczyło budynku mieszkalnego, a w gminie 
Osielsko 406 pozwoleń, z tego 118 na budynek mieszkalny.

Można dopatrywać się zależności, iż w gminie Białe Błota, gdzie pokrycie plani-
styczne jest prawie dwukrotnie mniejsze niż w Osielsku, wydawano trzykrotnie więcej 
decyzji o wz. Taka polityka może przyczyniać się do niekontrolowanej suburbanizacji, 
czyli rozlewania się miast (urban sprawl). Okazuje się jednak, że w tak dynamicznie 
rozwijającej się gminie jak Osielsko w latach 2009–2013 nie sporządzono żadnego no-
wego planu, z 19 obowiązujących mpzp jedynie dwa powstały na podstawie obowią-
zującej ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym11. 
Z kolei w Białych Błotach w ciągu 15 lat uchwalono 12 mpzp. Ich powierzchnia wynosi-
ła jednak łącznie zaledwie 7 ha, co trudno zinterpretować jako kształtowanie ładu prze-
strzennego większych jednostek funkcjonalnych. Ogółem średnia powierzchnia pla-
nów miejscowych uchwalanych na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. wynosi 6,3 ha  
i jest wartością niższą od średniej dla ogółu mpzp w gminie Białe Błota (14,2 ha).  
Taka sytuacja jest negatywnym wyjątkiem wśród analizowanych gmin (tabela 2).

10 K. Mrozik, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element rozwoju lokalnego, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.

11 DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano identyfikacji najdynamicz-
niej rozwijających się gmin wiejskich w BTOM. Spośród 10 gmin wiejskich są-
siadujących z miastami-rdzeniami BTOM, tj. Bydgoszczą i Toruniem, jako najdy-
namiczniej rozwijające się uznano Białe Błota i Osielsko w powiecie bydgoskim. 
Świadczy to o nierównomiernym rozwoju BTOM z wyraźną dominacją obszarów 
podbydgoskich, co wiąże się z większym potencjałem ludnościowym i gospodar-
czym Bydgoszczy. 

Jednocześnie na tle wyżej wymienionych gmin nie zauważono szybszego tem-
pa rozwoju gminy Zławieś Wielka położonej w sąsiedztwie obydwu ośrodków rdze-
niowych BTOM i stanowiącej łącznik pomiędzy nimi.

Tabela 2. Charakterystyka planów miejscowych w gminach wiejskich  
sąsiadujących z Bydgoszczą i Toruniem
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Białe Błota 43 12 611 75 5,0 14,2 6,3 513
Dąbrowa 
Chełmińska 37 19 700 439 5,6 18,9 23,1 69

Dobrcz 103 26 229 219 1,8 2,2 8,4 302
Nowa Wieś 
Wielka 40 25 1186 835 8,0 29,7 33,4 61

Osielsko 19 2 919 137 9,0 48,4 68,5 166
Sicienko 30 6 698 378 3,9 23,3 63,0 181
Lubicz 15 12 2893 2503 27,4 192,9 208,6 63
Łysomice 18 5 495 240 3,9 27,5 48,0 179
Wielka Nieszawka 47 27 1192 902 5,5 25,4 33,4 3
Zławieś Wielka 89 22 871 271 4,9 9,8 12,3 231

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Dynamiczny rozwój zidentyfikowanych jednostek administracyjnych nie współ-
gra ze zrównoważonym planowaniem przestrzennym w gminie, o czym świadczą ni-
skie pokrycie planistyczne, wysoka liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 
oraz stare studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stan 
ten przyczynia się do niekontrolowanego procesu rozlewania się miast (urban sprawl).

Podsumowując, można stwierdzić, iż w warunkach polskich dynamiczny roz-
wój gmin wiejskich w obszarach metropolitalnych zachodzi bez stosowania właś-
ciwych (przewidzianych) ku temu instrumentów, tj. planów miejscowych. Jest to 
bowiem rozwój oparty na wydawaniu decyzji administracyjnych, które z racji swej 
właściwości w znacznym stopniu ograniczają możliwości zachowania podstawo-
wych zasad planowania przestrzennego, tj. ładu przestrzennego i zrównoważonego 
rozwoju na terenach gmin wiejskich podlegających suburbanizacji.
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OF BYDGOSZCZ-TORUŃ METROPOLITAN AREA

Abstract
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Toruń Metropolitan Area. The analysis covered 10 communes located in the vicinity of Byd-
goszcz and Toruń cities using the following parameters: dynamics of population change in 
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DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA KONCEPCJI TRWAŁEGO  
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE  

SEKTORA MMŚP W SUBREGIONIE SŁUPSKIM

STRESZCZENIE

W artykule podjęto próbę oceny działań proekologicznych sektora mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w subregionie słupskim na podstawie przeprowadzo-
nych badań własnych. Wdrażanie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju w Polsce 
prowadzi do coraz większego zaangażowania sektora MMŚP w podejmowaniu działań pro-
ekologicznych. Podmioty gospodarcze coraz częściej sięgają po przyjazne dla środowiska 
rozwiązania, zwiększając swoją energooszczędność i wydajność oraz ograniczając koszty. 
Prowadzi to również do uzyskania przewagi konkurencyjnej i ich rozwoju w zrównoważony 
sposób. Choć obserwuje się rosnący poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorstw, to 
u wielu badanych podmiotów stwierdzono występowanie barier w stosowaniu skutecznych 
rozwiązań ekologicznych zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, działania proekologiczne, sektor MMŚP, bariery 
stosowania rozwiązań proekologicznych

Wprowadzenie

Zgodnie z Traktatem Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie 
są zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej polityki ochrony środowiska dla 

* Adres e-mail: salek.iminska@gmail.com.
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realizacji celów i zadań zrównoważonego rozwoju. Prowadzi to do sytuacji,  
w której polskie przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością dostosowania swojej 
działalności do unijnych wymogów w zakresie dbałości o środowisko poprzez 
stosowanie odpowiednich rozwiązań proekologicznych. Podmioty z sektora mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)1, chcąc utrzymać się i rozwijać 
na rynku unijnym, muszą dążyć do coraz lepszej pozycji konkurencyjnej. Jednym 
z warunków skutecznego konkurowania na rynku jest formułowanie trafnych 
strategii rozwoju uwzględniających również działania proekologiczne. Rozwój 
przedsiębiorstw w dużej mierze warunkowany jest podejmowaniem działań inte-
grujących dbałość o ochronę środowiska z założonymi celami przedsiębiorstwa. 
Ze względu na pojawiające się bariery w zakresie skutecznych rozwiązań doty-
czące w głównej mierze ograniczonych możliwości finansowych trudne wydaje 
się wprowadzanie rozwiązań promujących ekologiczny styl zarządzania w sek-
torze MMŚP. 

Celem artykułu jest próba oceny działań proekologicznych sektora MMŚP  
w subregionie słupskim oraz przedstawienie barier w zakresie wdrażania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju.

1. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju sektora MMŚP w Polsce w świetle wdrażania 
koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zyskała rolę konstytutywnej inicjatywy 
rozwoju państwa zarówno w sferze ochrony środowiska, gospodarczej, jak i spo-
łecznej. Pierwsza z nich wskazuje na nadrzędność wartości przyrodniczych nad 
działalnością gospodarczą i uaktywnieniem społecznym. Sfera gospodarcza dotyczy 
potrzeby równoważenia działalności gospodarczej i produktywności ekosystemów, 
natomiast w ujęciu społecznym równowaga powinna być osiągana za pomocą odpo-
wiednich osiągnięć w zakresie B + R. Podobny pogląd prezentuje Ewa Mazur-Wierz-

1 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. przedsiębior-
stwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny 
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębior-
stwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 2 mln euro. Natomiast średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 osób i jego roczny 
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.
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bicka, wskazując na trzy wymiary idei zrównoważonego rozwoju w ujęciu ekolo-
gicznym, ekonomicznym i społecznym2.

Obowiązek realizacji idei zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszyst-
kich strukturach państwa, podmiotach gospodarczych i jego obywatelach3. 
Zrównoważony rozwój można definiować jako taki rozwój społeczno-gospo-
darczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospo-
darczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało-
ści podstawowych procesów przyrodniczych4. Ma to na celu zagwarantowanie 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych podmiotów 
gospodarczych. Pojęcie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do działalno-
ści przedsiębiorstw było rozpatrywane jedynie na płaszczyźnie proekologicznej  
w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego. Bardzo często wymiar ten 
był ignorowany i lekceważony, szczególnie przez MMŚP, co wpływało na zupeł-
ny brak zainteresowania przedsiębiorców w tym zakresie. Firmy dążyły przede 
wszystkim do osiągnięcia zysków ekonomicznych i na tym skupiały swoją uwa-
gę, zapominając o odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. Stąd 
niski poziom świadomości przedsiębiorstw w zakresie powiązań między gospo-
darką, społeczeństwem i środowiskiem stał się jedną z głównych barier wdraża-
nia koncepcji zrównoważonego rozwoju, w tym także w sektorze MMŚP. Jed-
nak sytuacja ulega poprawie. Zrównoważony rozwój zaczęto opierać na trzech 
fundamentach (literatura przedmiotu określa je jako model 3P). Zakładają one, 
że skoro przedsiębiorstwo stanowi system ekonomiczno-społeczny, to jego cele 
rozwojowe powinny zawsze stanowić potrójną wiązkę odnoszącą się zarówno 
do zysku ekonomicznego, ludzi związanych z firmą, jak i troski o ekologiczny 
wymiar działalności.

W Polsce w systemie REGON zarejestrowanych było na koniec 2013 r. 4070,2 tys.  
firm, z czego prawie 3 mln to przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizycz-
ne. Zdecydowaną większość, bo aż 95,8% aktywnych przedsiębiorstw, stano-
wią mikroprzedsiębiorstwa. Firmy małe to 3,18% wszystkich przedsiębiorstw, 

2 E. Mazur-Wierzbicka, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania śro-
dowiskiem przyrodniczym, www.mikroekonomia.net (2.04.2015).

3 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, red. T. Borys, Wy-
dawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003, s. 7.

4 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627).
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średnie – 0,86%5. Zrównoważony rozwój wymaga długoterminowego myślenia 
i strategicznego podejścia do prowadzenia biznesu. Niestety, w świetle przepro-
wadzonych badań nie jest to charakterystyczne dla sektora MMŚP. W Polsce je-
dynie 16% mikroprzedsiębiorstw i 29% małych przedsiębiorstw posiada spisaną 
wizję, która powinna definiować długoterminowy cel istnienia organizacji6. Po-
lityka gospodarcza w Polsce poszukuje rozwiązań, które pozwolą na efektywne 
wdrażanie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez rozwój przed-
siębiorczości MMŚP przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego. 
Przedsiębiorstwa te, prowadząc działalność gospodarczą, korzystają ze środowi-
ska, na nich zatem spoczywa szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. 
Wymagania środowiskowe, którym muszą się podporządkować, wynikać mogą  
z trzech głównych źródeł: bezpośrednio z przepisów prawa, z decyzji administra-
cyjnych oraz umów cywilnoprawnych. Ale uwarunkowania ekologiczne mogą 
mieć również źródło w innych niż typowo „środowiskowe” decyzjach admini-
stracyjnych. Dotyczy to prawa lokalnego w odniesieniu do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czy programu ochrony środowiska wraz z pla-
nem gospodarki odpadami. 

Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że jednym z ekologicznych uwarun-
kowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i jej regionach jest wzmocnienie 
postaw proekologicznych poprzez promocję systemów zarządzania środowisko-
wego według normy ISO 14001 oraz EMAS. Ale nasuwa się pytanie, czy są 
to odpowiednie narzędzia dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP? Instrumenty 
te stanowią uzupełnienie zestawu środków ochrony środowiska zmierzających 
do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz szukania ich przyczyn. W budowie  
i procedurze ich wdrażania istnieje wiele różnic i podobieństw, które prezentuje 
tabela 1.

Przystąpienie do EMAS czy ISO odbywa się na zasadzie dobrowolności. 
Stwarza to warunki do podniesienia prestiżu firmy, a tym samym na zwiększenie 
wiarygodności na konkurencyjnym rynku europejskim. Jednak ze względu na zbyt 
wysokie koszty wdrożenia systemów nie są one powszechnym działaniem proeko-
logicznym w sektorze MMŚP. 

5 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (2.10.2014).
6 2050 – wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, Ministerstwo Gospodarki, Warsza-

wa 2012, www.mg.gov.pl (8.04.2013).
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Tabela 1. Porównanie wymagań sformalizowanych systemów  
zarządzania środowiskowego – EMAS i ISO 14001 – wybrane aspekty

Aspekty EMAS ISO 14001
Ramy  

obowiązywania
UE Świat

Forma Rozporządzenie Norma

Zalecenia
ciągła poprawa stanu środowiska 
poprzez stosowanie najlepszych 
dostępnych technik i technologii

ciągła poprawa w celu realizacji 
celów środowiskowych

Cele środowiskowe
wymóg pełnego zestawienia aspek-
tów środowiskowych powiązanych  

z zakładem

wymóg identyfikacji tylko znaczą-
cych aspektów środowiskowych 

powiązanych z działalnością

Dokumentacja
wymóg rejestru oddziaływania na 
środowisko oraz stopnia realizacji 

założonych celów środowiskowych

wymóg identyfikacji aspektów 
środowiskowych bez konieczności 
rejestrowania efektów i regulacji

Zastosowanie
do indywidualnego zakładu, przed-
siębiorstwa i działalności przemy-

słowej

do całego bądź części zakładu, doty-
czy różnego rodzaju działalności

Uczestnictwo przedsiębiorstwa produkcyjne wszystkie jednostki organizacyjne

Aspekty 
środowiskowe

wymóg pełnego zestawienia aspek-
tów środowiskowych powiązanych  

z zakładem

wymóg identyfikacji tylko znaczą-
cych aspektów środowiskowych 

powiązanych z działalnością w za-
kładzie

Kooperanci  
i dostawcy

wymóg zapewnienia zgodności usług 
oferowanych przez kooperantów i 
dostawców z założeniami polityki 

ekologicznej

zalecenia w zakresie informowania 
kooperantów i dostawców o prowa-

dzonej polityce ekologicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Graczyk, Zarządzanie proekologiczne, 
Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1999.

2. Bariery wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w sektorze MMŚP  
w subregionie słupskim w świetle przeprowadzonych badań własnych

W celu określenia barier wdrażania rozwiązań proekologicznych w sektorze 
MMŚP w subregionie słupskim przeprowadzono badanie, wykorzystując metodę 
sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety oraz wywiadu. Bada-
niem objęto 34 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP funkcjonujące w różnorodnych 
branżach, które prowadzą swą podstawową działalność gospodarczą zlokalizowaną 
na terytorium subregionu słupskiego: 20 z nich to mikroprzedsiębiorstwa, 11 małe 
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przedsiębiorstwa, a 3 należały do grupy średnich firm. Wszystkie podmioty uczest-
niczyły w realizacji projektu pn. „Profesjonalizacja zarządzania w MMŚP”.

W sektorze MMŚP coraz większe znaczenie przywiązuje się do prostych, ale 
konkretnych działań pozwalających na ograniczenie ich negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko. Firmy podejmują takie rozwiązania ekologiczne, które pozwalają 
na obiektywne zweryfikowanie ich skuteczności. Podejmują się realizacji projektów 
zwiększających ich innowacyjność oraz propagujących wykorzystanie technologii 
przyjaznych dla środowiska. Do najczęstszych przyczyn podejmowania działań eko-
logicznych przez badane przedsiębiorstwa należały:

– przymus zewnętrzny,
– przesłanki gospodarcze,
– walka konkurencyjna,
– ograniczone koszty (np. z tytułu usuwania lub składowania odpadów),
– przesłanki strategiczne,
– przesłanki moralno-etyczne.
Kwestia ochrony środowiska w dalszym ciągu dla wielu firm, w szczególności 

należących do mikroprzedsiębiorstw, stanowi duże wyzwanie. Troska o środowi-
sko naturalne stała się pewnego rodzaju trendem i wyznacznikiem nowoczesnego, 
konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Badane firmy wskazywały na różnorodne roz-
wiązania ekologiczne w prowadzonej działalności, które dotyczyły wielu obszarów 
(tabela 2).

Stosowane rozwiązania w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na śro-
dowisko naturalne prowadzą zdaniem badanych przedsiębiorstw do budowania lep-
szego, pozytywnego wizerunku w lokalnej społeczności i administracji. Odbywa 
się to poprzez informowanie swojego otoczenia o tym, że firma jest zainteresowana 
problemami ochrony środowiska, co pozwala na sprawniejsze budowanie lokal-
nych relacji. Kolejną korzyścią wskazaną przez respondentów było zapobieganie 
niezgodnościom środowiskowym mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa (np. usuwanie skutków zanieczyszczeń wewnętrznych i zewnętrz-
nych). Zwracano również uwagę na lepszą znajomość pracy, systemu produkcji oraz 
szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne, redukcję odpowiedzialności 
prawnej oraz ryzyka. Było to możliwe dzięki zdefiniowaniu procedury identyfikacji 
danych wymaganych prawem i zapobieganiu sankcjom, które mogły wynikać z po-
tencjalnego naruszania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. 



201AgnieszkA sAłek-iMińskA
doświAdczeniA z wdrAżAniA koncepcji trwAłego i zrównowAżonego rozwoju...

Tabela 2. Stosowane rozwiązania ekologiczne przez badane MMŚP w subregionie słupskim

Lp. Rozwiązanie ekologiczne
Liczba 

odpowiedzi  
(w %)*

1. Segregacja śmieci 85
2. Oszczędność papieru poprzez wykorzystanie nośników elektronicznych, cyfrowy 

zapis dokumentacji papierowej
72

3. Oszczędność poboru wody 60
4. Oszczędność zużycia prądu, np. zmiana żarówek na energooszczędne 54
5. Recykling materiałów i części zamiennych 48
6. Zmiana systemu grzewczego poprzez zastępowanie spalania węgla kamiennego 

innymi, mniej obciążającymi środowisko rozwiązaniami, np. ogniwa fotowolta-
iczne, kolektory słoneczne, ogrzewanie gazowe

33

7. Optymalizacja energetyczna budynków 30
8. Optymalizacja transportu 28
9. Energooszczędne maszyny i urządzenia 28

10. Segregacja odpadów poprodukcyjnych 27
11. Wdrożenie faktur elektronicznych 25
12. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi 18
13. Szkolenia personelu z zakresu ochrony środowiska 14
14. Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku 10
15. Wykorzystywanie ekologicznych środków do produkcji, np. lakier wodny 9
16. Wymiana taboru transportowego na wyposażone w system DPF 8
17. Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, np. budowa mikroinstalacji OZE 7
18. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań mycia i dezynfekcji przedsiębiorstwa 5
19. Katalogi internetowe 3
20. Budowa ekologicznej stacji oczyszczania wody użytkowej 2
21. Kotłownie ekologiczne, np. do suszenia drewna 1
22. Kotary wodne stosowane w lakierniach 1

* Możliwe było wskazanie kilku rozwiązań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż przedsiębiorstwa  
z sektora MMŚP w subregionie słupskim, podejmując próby wdrażania rozwiązań 
ekologicznych, napotykały wiele barier. Do najczęściej wymienianych należały:

a) edukacja związana z ograniczonym dostępem do najnowszych wyników ba-
dań, szkoleń, kursów;
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b) czas niezbędny na wdrożenie, nadzór nad pracownikami oraz formalności;
c) brak świadomości i możliwości wykorzystania rozwiązań promujących 

ekologiczny styl zarządzania w działaniach marketingowych podnoszących 
konkurencyjność przedsiębiorstwa;

d) brak umiejętności integracji zarządzania środowiskowego z ogólnym proce-
sem zarządzania (nawet w sytuacji wdrażania tych rozwiązań poza produkcją);

e) mała świadomość klientów;
f) ograniczone możliwości odbioru odpadów poprodukcyjnych przez wyspe-

cjalizowane instytucje;
g) brak zapotrzebowania rynku na droższe produkty przedsiębiorstw ekolo-

gicznych;
h) wysoka cena zaawansowanych preparatów chemicznych spełniających wy-

magania ekologiczne;
i) brak kwalifikacji pracowników do obsługi zaawansowanych technologii 

ograniczających negatywny wpływ na środowisko;
j) brak świadomości i motywacji pracowników;
k) wdrożenie odpowiednich procedur po stronie przedsiębiorstwa i klienta;
l) złożona procedura wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń;
m) brak wsparcia samorządu we wdrażaniu poprzez np. ulgi podatkowe, prefe-

rencyjne źródła dofinansowania;
n) brak odpowiednich uregulowań prawnych;
o) koszty utylizacji odpadów.
Według badanych podmiotów nakłady finansowe są niewspółmiernie wyso-

kie w stosunku do potencjalnych zysków. Brakuje wystarczającej ilości środków na 
kosztowne inwestycje. Poważną barierą wymienianą w badaniu był także czynnik 
prawny, który wskazało 23% respondentów. Przeszkody organizacyjne podane zo-
stały przez 15% badanych. Ponadto, wskazano na inne przeszkody, w tym techno-
logiczne oraz dotyczące sposobu pozyskiwania środków finansowych. Tego typu 
bariery wymieniło 18% badanych. 

Podsumowanie

Do kluczowych czynników zachęcających przedsiębiorstwa z sektora MMŚP 
do wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju można zaliczyć przede 
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wszystkim wzmacnianie pozytywnego wizerunku firmy. W świetle przeprowadzo-
nych badań można stwierdzić, iż MMŚP, prowadząc swą działalność w subregionie 
słupskim, koncentrują się w dużej mierze na osiąganiu korzyści w zakresie popra-
wy pozycji konkurencyjnej. Niebagatelnym wyzwaniem staje się zatem zbudowanie 
większego przeświadczenia przedsiębiorstw o tym, że długofalowe i zrównoważone 
podejście do kwestii ochrony środowiska jest korzyścią, a poniesione koszty – inwe-
stycją, która zwróci się w przyszłości. 

Podstawową barierę w zakresie wdrażania koncepcji zrównoważonego roz-
woju poprzez podejmowanie działań proekologicznych w prowadzonej działalności 
stanowi przeszkoda ekonomiczna, szczególnie istotna dla przedsiębiorstw tego sek-
tora. W przeprowadzonych z przedsiębiorcami rozmowach ta właśnie odpowiedź 
była dominująca. Zwracano również uwagę na problem małej świadomości pracow-
ników i wynikającą stąd niechęć do podejmowania działań zmierzających do ogra-
niczania negatywnego oddziaływania na środowisko. Istotną barierę stanowił także 
niedobór czasu potrzebnego na realizację i koordynację działań proekologicznych  
w przedsiębiorstwach. Obiecujący wydaje się fakt rosnącej świadomości ekologicz-
nej podmiotów funkcjonujących w tym sektorze. Powoduje to, iż rozwiązania pro-
ekologiczne są coraz częściej traktowane jako jeden z celów działalności przedsię-
biorstw, a pojawiające się bariery nie powodują zaniechania działań zmierzających 
do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
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IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE  
OF THE MMŚP SECTOR IN THE SUBREGION OF SŁUPSK

Abstract

The article is an attempt to evaluate the pro-ecological activities in the sector of mi-
cro, small and medium-sized enterprises (MMŚP) in the subregion of Słupsk based on own 
research. Implementing the concept of sustainable development in Poland leads to a more 
frequent engagement of the MMŚP sector in pro-ecological activities. Business entities more 
frequently look for environmentally-friendly solutions increasing their energy efficiency, as 
well as limiting their costs. This makes them more competitive and leads to a more susta-
inable development. Although the level of ecological awareness in enterprises is constantly 
increasing, there were still some barriers in implementing efficient pro-ecological solutions 
in many of the entities within the MMŚP sector, solutions which could result in limiting their 
negative influence on the environment
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Wprowadzenie

Skala i dynamika współczesnych procesów społeczno-gospodarczych zacho-
dzących w polskich obszarach metropolitalnych1 stanowi ogromne wyzwanie roz-
wojowe dla władz samorządowych, szczególnie w kontekście zrównoważonego roz-
woju. Trudności te wynikają głównie z obecnych procesów migracyjnych w obrębie 
aglomeracji i skokowego wzrostu zapotrzebowania na nowe tereny mieszkaniowe 
w gminach wchodzących w skład krystalizujących się obszarów metropolitalnych. 
Analizując dojazdy do pracy i szkół w aglomeracji, można dostrzec coraz większy 
udział samochodów w celu realizacji tego typu przemieszczeń. Główną przyczyną 
wzrostu mobilności jest przenoszenie się mieszkańców poza miasto centralne. To  
z kolei skutkuje potrzebą budowy nowych dróg, co jednak nie przekłada się na lep-
sze warunki jazdy, gdyż ze względu na poprawę warunków drogowych coraz więcej 
osób osiedla się jeszcze dalej od miasta. Zdaniem Michała Beima2 proces taki może 
prowadzić do „błędnego koła”.

Jak podkreślają Jerzy J. Parysek3 i Tomasz Kaczmarek4 suburbanizacja w wy-
miarze przestrzennym oznacza dynamiczny rozwój i wzrost intensywności zagospo-
darowania obszarów peryferyjnych miast i ich stref podmiejskich, czego wyrazem 
jest tzw. rozlewanie się miast (urban sprawl5), co widoczne jest przede wszystkim 
w zmianach użytkowania ziemi. Proces ten prowadzi do:

a) nieracjonalnego wykorzystania terenu;
b) zwiększenia kosztów budowy sieci infrastruktury komunalnej i kosztów jej 

utrzymania;
1 Za obszar metropolitalny przyjęto obszar w granicach powiatu poznańskiego bez ośrodka central-

nego – Poznania.
2 M. Beim, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem 

sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych, rozprawa doktorska napisana pod kierun-
kiem dr. hab. prof. UAM W. Ratajczaka, Poznań 2007, s. 31.

3 J.J. Parysek, Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej, w: Powiat poznański – ja-
kość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań 2010, s. 71.

4 T. Kaczmarek, Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, w: Powiat poznański..., 
s. 15.

5 Urban sprawl – proces poszerzania się (w sposób niekontrolowany) miejskich terytoriów na ob-
szary o mniej intensywnej urbanizacji, takie jak przedmieścia i obszary wiejskie, wynikający z popytu 
na nowe budownictwo i szkodzących środowisku naturalnemu praktyk deweloperskich, któremu towa-
rzyszy deindustrializacja oraz degradacja centrów miejskich.
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c) generowania ruchu drogowego i zwiększania jego natężenia z różnymi kon-
sekwencjami;

d) zmiany proporcji liczby ludności miasta centralnego i suburbium;
e) wzrostu udziału transportu indywidualnego kosztem komunikacji zbiorowej 

w strukturze przewozów;
f) zmiany relokacji miejsc zamieszkania, pracy i usług (w tym edukacji).
Jak podkreśla Radosław Bul6, suburbanizacja przyczynia się także w wielkim 

stopniu do wzrostu mobilności dobowej mieszkańców (głównie dojazdów do pra-
cy i szkół). Dzieje się tak na skutek coraz większego rozdzielenia funkcji miesz-
kaniowych i gospodarczych w obszarach zurbanizowanych, co skutkuje dłuższymi  
i bardziej czasochłonnymi dojazdami.

Jak podkreśla Parysek, o ile w obrębie obszarów centralnych największych pol-
skich miast wyraźnie uwidoczniła się tendencja do ich wzrostu wertykalnego, o tyle 
na obszarach peryferyjnych obserwuje się rozwój zabudowy w kierunku horyzontal-
nym związany z rozlewaniem się miasta na zewnątrz, w tym poza jego granice admi-
nistracyjne7. Transformacja ustrojowa, rozwój gospodarczy oraz wzrost zamożności 
mieszkańców były przyczyną ekspansji miast w strefę podmiejską i zagospodaro-
wywania terenów rolniczych pod zabudowę składowo-magazynową i jednorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe8.

Metropolia, do której zalicza się Poznań wraz z całym powiatem poznańskim, 
liczy blisko milion mieszkańców. Postrzegana jest jako jedna z siedmiu najlepiej 
rozwijających się w Polsce. Jest to również obszar, na którym proces suburbanizacji 
jest najlepiej widoczny i przebiega najbardziej intensywnie ze wszystkich pozosta-
łych aglomeracji funkcjonujących na terenie naszego kraju9. 

Legalną (ujętą w obowiązujących aktach prawnych) definicją zrównoważo-
nego rozwoju jest ta zawarta w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska10, w której zrównoważony rozwój rozumiany jest jako „taki rozwój spo-

6 R. Bul, Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej suburba-
nizacji, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. T. Kaczmarka, Poznań 2013, s. 56.

7 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza, Poznań 1997, s. 35.

8 S. Bródka, I. Markuszewska, D. Łowicki, Powierzchnia ziemi, w: Zielona Księga Aglomeracji 
Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 17.

9 T. Kaczmarek, Ł. Mikuła, Poznańska ścieżka integracji metropolitalnej, w: Zielona Księga..., s. 83.
10 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627).
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łeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa-
łości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywate-
li zarówno współczesnego pokolenia, jaki przyszłych pokoleń”. W obowiązującej 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UoPiZP)11 za podstawę 
prowadzenia polityki przestrzennej przyjmuje się ład przestrzenny i zrównoważony 
rozwój.

Celem prowadzonych badań było określenie stanu rozwoju drogowego ukła-
du komunikacyjnego w warunkach aglomeracyjnych w kontekście równoważenia 
rozwoju.

W badaniach przyjęto koncepcję zrównoważonego rozwoju w układzie ładów, 
która zakłada, że rozwój zrównoważony przejawia się w trzech podstawowych wy-
miarach: środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Analizie poddano wymiar 
społeczno-ekonomiczny. Zasadniczym wyzwaniem z punktu widzenia niniejszego 
artykułu jest zagadnienie pomiaru zrównoważonego rozwoju. 

1. Dane i metody badań

Zakres przestrzenny badań obejmował sześć gmin wchodzących w skład aglo-
meracji poznańskiej12, która składa się z 17 gmin miejskich, wiejskich i miejsko-
-wiejskich. 

Gminy objęte badaniem administracyjnie znajdują się w południowej części 
powiatu poznańskiego. Wszystkie sąsiadujące ze sobą gminy tworzą zwarty obszar 
o powierzchni około 185 km2. Analizowane gminy tworzą zwarty obszar, który po-
łożony jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Poznania. Rolę centrum administracyjnego, handlowego, usługowego, 
komunikacyjnego, przemysłowego, kulturalnego i oświatowego pełni miasto woje-
wódzkie Poznań oddalone od Komornik o 15 km, Puszczykowa o 16 km, Mosiny, 
Kórnika i Dopiewa o 22 km i Stęszewa o 26 km (rysunek 1). 

11 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r., 
nr 80, poz. 717).

12 W badaniach przyjęto operacyjną definicję aglomeracji poznańskiej, której granice są tożsame 
z granicami powiatu poznańskiego bez Poznania.
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Rysunek 1. Położenie badanych gmin w aglomeracji poznańskiej

Źródło: opracowanie własne.

2. Wyniki badań

Bliskie sąsiedztwo centrum obszaru metropolitalnego – Poznania – sprawia, 
że we wszystkich badanych gminach następował bardzo dynamiczny proces urba-
nizacji. W badanych jednostkach w analizowanym okresie następował bardzo dyna-
miczny przyrost powierzchni przekształconych (rysunek 2). Odbywało się to głów-
nie kosztem terenów rolniczych wolnych od zabudowy. Największe przekształcenia  
w tym zakresie zachodziły w takich gminach, jak: Mosina, Puszczykowo oraz Kórnik. 
Nie we wszystkich gminach przyrost terenów przekształconych był równomierny.  
W Mosinie i Kórniku w latach 2000–2005 można zaobserwować większe tempo zmian. 

W gminach regionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WNP) pod koniec 
2013 r. zamieszkiwało 126 940 osób, w tym 66 372 kobiety (tj. 52,29% ogółu lud-
ności) i 60 568 mężczyzn (odpowiednio 47,71%). W porównaniu do 2003 r. licz-
ba ludności gmin zwiększyła się o 36 154 osób. Tak znaczący wzrost (blisko 40%  
w stosunku do roku bazowego) niesie ze sobą wiele konsekwencji o charakterze 
przestrzennym, społeczno-gospodarczym i środowiskowym. Gminy wykazują zróżni-
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cowanie ze względu na liczbę mieszkańców oraz dynamikę zmian ludności. Najmniej-
sza pod względem liczby mieszkańców jest gmina Brodnica, gdzie w 2013 r. zameldo-
wanych było nieco ponad 4,7 tys. mieszkańców. Na przeciwległym biegunie znajduje 
się gmina Mosina, w której zameldowanych było blisko 30 tys. osób. Istotne zróżni-
cowanie występuje również w dynamice zmian liczby mieszkańców. We wszystkich 
gminach mikroregionu w ciągu ostatnich 10 lat przybyło mieszkańców, jednak tempo 
przyrostu było zróżnicowane (rysunek 2). Największy przyrost liczby mieszkańców 
w latach 2003–2013 odnotowały gminy Dopiero i Komorniki, niewiele mniej osób 
przybyło w gminie Kórnik, która w tym czasie zwiększyła zaludnienie o ponad poło-
wę. Najmniej mieszkańców przybyło w gminach: Brodnica, Puszczykowo i Stęszew.

Rysunek 2. Przyrost powierzchni (ha) terenów antropogenicznych  
w badanych gminach w odniesieniu do 2000 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów i budynków.

Proces intensywnej urbanizacji terenów wszystkich badanych gmin powia-
tu poznańskiego spowodowany był głównie wysokim dodatnim saldem migracji. 
Jest to charakterystyczny proces dla obecnego etapu rozwoju aglomeracji miejskich  
w Polsce, w których dominują silne procesy depopulacji rdzenia aglomeracji na rzecz 
obszarów położonych peryferyjnie. Jak podkreśla Beim, suburbanizacja uznawana 
jest za rezultat migracji grup zazwyczaj bardziej zamożnych z podupadających dziel-
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nic centralnych na przedmieścia, które swoim oddaleniem od centrum pozwalają na 
codzienne dojazdy do pracy w centrum, jednocześnie oferując zdecydowanie lepsze 
warunki życia niż w poprzednim miejscu zamieszkania. Suburbanizacja wiąże się ze 
spadkiem gęstości zaludnienia w centrach miast, a ze wzrostem gęstości zaludnienia na 
przedmieściach, przy czym saldo migracji całej aglomeracji jest dodatnie13 (rysunek 3).

Rysunek 3. Zmiany liczby ludności w badanych gminach (lata 2003–2013)

Źródło: opracowanie własne.

Infrastruktura drogowa i kolejowa jest nierozerwalnie związana z zagospodarowa-
niem przestrzennym oraz osadnictwem. Drogi stanowiły w 2009 r. ponad 50% łącz-
nej powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w Polsce. Zajmowały one  
w miastach 22% powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, ustępując tyl-
ko nieznacznie łącznej powierzchni gruntów mieszkaniowych. Z kolei na obszarach wiej-
skich drogi stanowiły aż 67% powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych14.

13 M. Beim, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnic-
two Naukowe, Poznań 2009, s. 57.

14 P. Rosik, A. Ciechański, Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejo-
wego, w: Wskaźniki zagospodarowania przestrzennego w gminach, red. P. Śleszyński, PAN KPZK, 
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W Polsce zarządca dróg krajowych (z wyłączeniem tych odcinków dróg kra-
jowych, które przebiegają przez obszar miast na prawach powiatu), w tym dróg 
ekspresowych oraz odcinków autostrad (z wyłączaniem tych zarządzanych przez 
prywatnych akcjonariuszy), jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA). Zarządcami dróg niższych klas – drogi wojewódzkiej, powiatowe  
i gminne – są odpowiednio: zarządy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych15. 

Do ogólnie dostępnych wskaźników możliwych do zastosowania na poziomie 
lokalnym, opisujących wyposażenie w infrastrukturę drogową można zaliczyć m.in. 
długość i gęstość dróg danej kategorii lub klasy technicznej, w odniesieniu do dróg 
krajowych – stan nawierzchni na danym odcinku, średnią wielkość natężenia ruchu 
na kilometr drogi, liczbę wypadków i kolizji.

Rysunek 4. Gęstość sieci dróg gminnych (km/km2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GBDOT16.

Warszawa 2013, s. 110.
15 Tamże, s. 111.
16 Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych.
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W niniejszym opracowaniu ze względu na ograniczenia redakcyjne przeana-
lizowano tylko część wskaźników charakteryzujących układ drogowy w badanych 
gminach aglomeracji poznańskiej.

Wśród badanych gmin największą gęstością dróg gminnych charakteryzu-
je się gmina Puszczykowo, gdzie gęstość sieci drogowej osiąga wartość powyżej  
4 km/km2 (rysunek 4). Wynika to, po pierwsze, z małej powierzchni gminy, a po 
drugie, z faktu, że ponad 90% dróg w Puszczykowie jest własnością samorządu 
lokalnego. Najmniejszą gęstość dróg zarządzanych przez władze lokalne posiadają 
gminy Stęszew i Mosina. W obydwu gminach badana wielkość wynosi około 1 km 
drogi na km2 powierzchni gminy. 

Tabela 1. Długość dróg danej kategorii 

Lp. Gmina Gminne 
(km) (%)

Powia-
towe 
(km)

(%)
Woje-

wódzkie 
(km)

(%) Krajo-
we (km) (%)

1. Dopiewo 160 68,12 50,65 21,56 8,27 3,52 15,96 6,79
2. Puszczykowo 70 90,32 1,66 2,142 5,84 7,54 0,0 0,0
3. Komorniki 92 61,63 38,1 25,52 2,39 1,6 16,79 11,2
4. Kórnik 246 70,75 62,34 17,93 23,48 6,75 15,87 4,56
5. Mosina 138 61,1 64,75 28,67 23,1 10,23 0,0 0,0
6. Stęszew 136 54,52 61,49 24,65 27,78 11,14 24,18 9,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie GBDOT.

Najdłuższa sieć dróg gminnych znajduje się w gminie Kórnik i jest to blisko 
250 km, co stanowi ponad 70% długości wszystkich dróg. Procentowo najkrótsza 
sieć dróg gminnych jest w gminie Stęszew, gdzie drogi należące do samorządu 
stanowią nieco ponad połowę wszystkich dróg. Najmniej pod względem długo-
ści dróg powiatowych zlokalizowanych jest w Puszczykowie – niewiele ponad  
1,5 km. Wśród badanych gmin udział dróg wojewódzkich w ogólnej długości 
układu drogowego wacha się od blisko 28% w Stęszewie do niespełna 2,5%  
w Komornikach. Drogi krajowe nie przebiegają w ogóle przez gminy Puszczykowo 
i Mosina. Najdłuższe odcinki dróg krajowych posiadają gminy Stęszew, Komorniki  
i Kórnik (tabela 1).
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Zgodnie z ustawą o drogach publicznych17 obiekty budowlane przy drogach po-
winny być usytuowane w ustalonej minimalnej odległości od zewnętrznej krawędzi 
w zależności od kategorii drogi. Ustawowe minimalne odległości wynoszą dla dróg: 
gminnych – minimum 6 m., powiatowych i wojewódzkich – minimum 8 m, kra-
jowych – minimum 10 m. Wartości te są obowiązujące w terenach zabudowanych 
dla obiektów budowlanych, w tym przede wszystkim budynków mieszkalnych.  
W tabeli 2 przedstawiono liczbę budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
(budynków mieszkalnych), które zlokalizowane są w odległości mniejszej niż mini-
malna odległość ustalona w przytoczonej ustawie. 

Tabela 2. Budynki narażone na nadmierne oddziaływanie ruchu drogowego

Lp. Gmina Gminne Budyn-
ki/km

Powia-
towe

Budyn-
ki/km

Woje-
wódzkie

Budyn-
ki/km Krajowe Budyn-

ki/km
1. Dopiewo 1339 8,4 299 5,9 0 0,0 0 0,0
2. Puszczykowo 720 10,3 28 16,9 1 0,2 0 0,0
3. Komorniki 407 4,4 317 8,3 0 0,0 7 0,42
4. Kórnik 164 0,7 332 5,3 19 0,8 0 0,0
5. Mosina 87 0,6 440 6,8 79 3,4 0 0,0
6. Stęszew 605 4,4 357 5,8 68 2,4 124 5,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Map.

W przyjętej koncepcji badań przeanalizowano lokalizacje budynków miesz-
kalnych w wyznaczonych buforach od osi drogi danej kategorii. Przy uwzględnie-
niu wymogów wynikających z ustawy oraz założeniu minimalnej szerokości pasa 
drogowego wynoszącej 3,5 m wyznaczono bufory o szerokości: dla dróg gminnych  
10 m, powiatowych i wojewódzkich – 12 m i krajowych – 15 m. 

Najwięcej budynków mieszkalnych (lub ich części), które zlokalizowane są 
bliżej pasa drogowego (dla dróg gminnych), niż wynika to z ustawy, znajduje się  
w gminie Dopiewo i jest to blisko 1350 budynków. W przeliczeniu na kilometr drogi 
gminnej daje to wartość ponad 8 budynków. Ogólnie w całej gminie jest aż 26,2% bu-
dynków, które zlokalizowane są w odległości mniejszej niż ustalona w przedmiotowej 
ustawie. Najwięcej budynków mieszkalnych, które zlokalizowano zbyt blisko drogi  
w przeliczaniu na kilometr drogi gminnej, znajduje się w Puszczykowie (tabela 3).

17 Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 260 ze zm.).
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Tabela 3. Budynki narażone na nadmierne oddziaływanie ruchu drogowego

Lp. Gmina Wszystkie 
budynki 

Budynki 
narażone %

1. Dopiewo 6250 1638 26,2
2. Puszczykowo 3179 749 23,6
3. Komorniki 5943 731 12,3
4. Kórnik 6918 515 7,4
5. Mosina 8355 606 7,3
6. Stęszew 4076 1154 28,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie GBDOT.

Na badanym obszarze istnieje gęsta sieć dróg: krajowych, wojewódzkich oraz 
powiatowych, którą uzupełniają drogi zarządzane przez władze lokalne.

Rysunek 5. Drogi służące transportowi ciężkiemu

Źródło: opracowanie własne.
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Poszczególne odcinki przedmiotowych dróg są zróżnicowane pod względem 
dopuszczalnego maksymalnego nacisku na oś pojazdu ciężarowego. Najwięcej (pod 
względem długości) jest dróg o maksymalnym nacisku do 10 t. na oś, w większo-
ści mają one przebieg równoleżnikowy. Oprócz długości i nośności poszczególnych 
odcinków niezwykle ważna wydaje się ich lokalizacja, szczególnie w stosunku 
do zabudowy mieszkaniowej. Wynika to z faktu dużej uciążliwości transportu to-
warowego dla mieszkańców. Niekorzystnie pod tym względem wygląda sytuacja  
w Puszczykowie (droga wojewódzka nr 430) i w Komornikach (droga krajowa  
nr 5). Oczywiście drogi przeznaczone dla transportu towarowego to również korzyści. 
Przykładem może być tu gmina Kórnik, w której zlokalizowało się (przy drodze eks-
presowej S11) wiele przedsiębiorstw z branży logistycznej, magazynowej, a także 
jedyne w mikroregionie terminale intermodalne (rysunek 5).

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwe jest sformułowanie następu-
jących wniosków:

1. W badanych gminach występuje wyraźne zróżnicowanie zarówno pod 
względem długości sieci drogowej, jak i procentowego udziału danej ka-
tegorii drogowej w ogólnej długości dróg w danej gminie. Procentowo naj-
więcej dróg gminnych jest w Puszczykowie. W Stęszewie procentowy udział 
dróg poszczególnych kategorii jest najmniej zróżnicowany.

2. Najwięcej budynków mieszkalnych narażonych na nadmierne oddziaływa-
nie związane z eksploatacją dróg znajduje się w Stęszewie – ponad 28% 
spośród wszystkich budynków posiadających dostęp do drogi publicznej. 
Najlepiej pod tym względem wygląda sytuacja w gminach Kórnik i Mosina.

3. Najgorzej pod względem uciążliwości ruchu drogowego przedstawia się sytu-
acja w Puszczykowie: największa gęstość dróg, najwięcej budynków narażo-
nych na ponadnormatywne oddziaływanie oraz uciążliwości powodowane nie-
korzystną lokalizacją szlaku transportu ciężkiego (droga wojewódzka nr 430).

Wydaje się, że w świetle otrzymanych wyników warto w przyszłości przepro-
wadzić analizę m.in. z uwzględnieniem Poznania jako miasta stanowiącego centrum 
obszaru funkcjonalnego oraz uwzględnieniem liczby nowo zarejestrowanych pojaz-
dów jako zmiennej w badanym okresie.
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ROAD OPERATION OF COMMUNICATION IN SOME MUNICIPALITIES  
POZNAN AGGLOMERATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abctract

Dynamic and multi-faceted process of urbanization Poznań district municipalities (the 
Earth) has a significant impact on the design and operation of road traffic system. The result 
of the migration of inhabitants within the metropolitan (short- and long-term) are growing 
transport needs. In the current conditions of transport (no high-speed rail mainland, many 
carriers, the lack of a common transport fares etc.), they are met in the first instance by in-
creasing the individual automobile communication. The article attempts to assess the degree 
of development of road traffic system and its impact in particular on the existing settlement 
pattern and the natural environment.

Keywords: sustainable development, Poznan metropolitan area, road transport

JEL Code: Q01
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KODY PRZESTRZENNE W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
WYBRANYCH GMIN WIELKOPOLSKI

STRESZCZENIE

W artykule podjęto próbę opracowania i klasyfikacji historycznych kodów przestrzen-
nych na przykładach wybranych gmin wielkopolski. Kody te zastosowano w badaniach roz-
woju gmin w aspektach historyczno-kulturowym i planistyczno-krajobrazowym. Przepro-
wadzona analiza historyczno-przestrzenna obejmowała okres od końca XIX w., a analiza 
statystyczna lata 2000–2014. Do oceny całościowej zastosowano metody porównawcze. 
Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie rozwoju oraz zagrożenia w aspektach kultu-
rowych i przestrzenno-krajobrazowych związanych z dynamiką planowania przestrzennego 
w gminach.

Słowa kluczowe: kody przestrzenne, rozwój zrównoważony, wielkopolska, krajobraz

Wprowadzenie

Na dynamikę procesów urbanizacyjnych zachodzących na obszarach 
gmin wielkopolski znaczący wpływ ma skuteczność polityki przestrzennej 
władz lokalnych. Zasadniczymi instrumentami sprawowania polityki prze-
strzennej w gminach są: studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego (suikzp) oraz miejscowy plan zagospodarowania  

* Adres e-mail: pawelszumigala@wp.pl.
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przestrzennego (mpzp)1. W przypadku braku mpzp obowiązuje procedura usta-
lania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (wz)2. Obecnie obserwu-
je się wzmożony proces suburbanizacji3 na obszarach podmiejskich. Intensyw-
ność przemian gospodarczych i transformacji ustrojowej oraz wzrost zamożności 
mieszkańców dynamizuje procesy ekspansji poza miasta i tendencje do zagospo-
darowywania terenów rolniczych pod budownictwo jednorodzinne oraz zabudo-
wę magazynowo-produkcyjną4. W roku 1997 Jerzy J. Parysek podkreślał, że na 
obszarach centralnych największych miast polskich wyraźnie uwidacznia się ten-
dencja do wzrostu wertykalnego, natomiast na obszarach peryferyjnych przewa-
ża rozwój zabudowy w kierunku horyzontalnym, co określone zostało mianem 
rozlewania się miasta na zewnątrz, poza granice administracyjne oraz na tereny 
sąsiednich gmin. Jednak bezwład planistyczny w gminach może spowodować, że 
suburbanizacja zamiast być procesem stymulującym rozwój nowych obszarów, 
będzie przyczyną utraty posiadanych walorów5. Rozwój zrównoważony6 gmin 
w aspekcie przestrzennym zgodnie z jego założeniami powinien się odbywać  
z poszanowaniem wartości kulturowo-krajobrazowych, środowiskowych i społecz-
nych. Zdaniem autora prowadzenie badań dotyczących aspektów dziedzictwa kul-
turowego, jakimi są niewątpliwie wartości historyczne i przestrzenno-krajobrazo-
we, w ramach rozwoju zrównoważonego ma istotne znaczenie. Celem artykułu jest  
zwrócenie uwagi na zagrożenia i aspekty utraty walorów krajobrazowo-kulturo-
wych gmin oraz przedstawienie metody służącej do identyfikacji obszarów o histo-
rycznych wartościach kulturowo-krajobrazowych, a także określenia stanu ochrony 
tych wartości. Tym bardziej że problematyka ta dla obszarów wiejskich Wielko-
polski nie jest tak powszechnie rozpoznana i wymaga kolejnych analiz. Podobną 
problematyką zajmuje się Jacek Dominiczak, który jest autorem koncepcji Prze-

1 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r., poz. 
647 ze zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r.
3 Suburbanizacja – urbanizacja rozproszona.
4 S. Bródka, I. Markuszewska, D. Łowicki, Powierzchnia ziemi, w: Zielona Księga Aglomeracji 

Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
5 A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania formy i konsekwencje, t. I, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008. 
6 Deklaracją z Rio. Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, która odbyła się 

w 3–14 czerwca 1992 r.
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strzeni Dialogicznej oraz Kodu Tożsamości Lokalnej jako narzędzia projektowania 
przestrzeni miejskiej7.

1. Historyczny kod przestrzenny – materiał i metoda badań

W pierwszym etapie badań wyodrębniono historyczne i charakterystyczne układy 
przestrzenne występujące na obszarach gmin w okresie przełomu XIX i XX w., które 
stanowiły początki struktur urbanistycznych w ośrodkach wiejskich i miejskich. Wy-
odrębnione struktury zostały sklasyfikowane i określone mianem historycznych kodów 
przestrzennych (HKP). HKP to zapis dwuwymiarowy graficzny oraz analiza opisowa 
kompozycji urbanistycznej, elementów kulturowo-krajobrazowych i zagospodarowania 
przestrzennego oraz fizjografii terenu na podstawie symboli i oznaczeń kartograficz-
nych występujących na mapach historycznych8. Na etapie definiowania obszaru kodu 
przestrzennego uwzględnione zostały takie elementy, jak: zabudowa mieszkaniowo-za-
grodowa, zabudowania gospodarcze i mieszkalne folwarku, pałac, park, szkoła, dwo-
rzec, linia kolejowa i bocznica, kościół, kaplica, cmentarz, krzyż przydrożny, wiatrak, 
zbiorniki i cieki wodne, duże kompleksy leśne. Wyniki tej części badań zostały zestawio-
ne w tabelach 2 i 3. Drugi etap badań to porównanie graficzne lokalizacji obszarów HKP 
z lokalizacjami obszarów objętych mpzp na terenach gmin (rysunek 1). 

2. Analiza kodów przestrzennych wybrany gmin Wielkopolski

W artykule przedstawiono wyniki analiz dla dwóch gmin miejskich: Luboń  
i Puszczykowo oraz dwóch gmin wiejskich: Kleszczewo i Rokietnica. W tabeli 1 
zamieszczono wybrane wyniki analizy statystycznej. Gminy Luboń i Puszczykowo 
to najmniejsze w województwie typowe gminy podmiejskie, tzw. sypialnie Pozna-
nia. Gmina Luboń wyróżnia się najwyższą gęstością zaludnienia i należy do 100 
najgęściej zaludnionych gmin w kraju, a wraz z gminą Kleszczewo wyróżnia się 
największym udziałem powierzchni objętych mpzp. Gmina Puszczykowo należy do 
gmin o największym przyroście powierzchni antropogenicznych, natomiast gmina 
Rokietnica wykazuje podobieństwa do większości gmin w województwie. 

7 J. Dominiczak, Miasto Dialogiczne – cykl 12 esejów opublikowanych w miesięczniku „Architek-„Architek-Architek-
tura-Murator” (10.2002–9.2003).

8 Archiwum Map Zachodniej Polski.
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Tabela 1. Wybrane dane statystyczne
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1. Kleszczewo wiejska 74,46 6951 1**** 7446 100 317 4,3
2. Luboń miejska 13,51 30676 26 1250*** 92,5 652 48,3
3. Puszczykowo miejska 16,37 9819 28 520*** 31,8 736 45,0
4. Rokietnica wiejska 79,30 14 565 85 1039 13,1 524 6,6

* dane z 2014 r.; ** dane na 31.12. 2013 r.;*** dane szacunkowe; **** jeden mpzp dla całej gminy.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zestawienia historycznych kodów przestrzennych gmin Luboń,  
Kleszczewo, Puszczykowo i Rokietnica

KLESZCZEWO* ROKIETNICA**
A BYLIN – układ pro-

sty liniowy, wzdłuż 
drogi pojedyncze 
zabudowania zagro-
dowe w odstępach, 
wiatrak przy drodze 
bocznej

A BYTKOWO – 
układ prosty, domi-
nujący folwark  
z zapleczem gospo-
darczym i parkiem 
zamyka drogę 
boczną, nieliczna 
zabudowa zagrodo-
wa po zachodniej 
stronie drogi prowa-
dzącej z folwarku 
do skrzyżowania 
z drogą główną, 
oś kompozycyjna: 
folwark–krzyż na 
skrzyżowaniu dróg
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B GOWARZEWO – 
układ rozgałęziony, 
wielodrożny, wia-
trak, pojedyncze 
zabudowania roz-
rzucone swobodnie 
przy drogach, część 
zabudowy tworzy 
zwarty obszar

B CEREKWICA – 
układ zwarty,  
w centrum folwark 
i kościół, zabudo-
wa wzdłuż drogi 
pomiędzy dwoma 
skrzyżowaniami, 
oś kompozycyjna: 
wiatrak–kościół–
folwark–cmentarz.

C KLESZCZEWO – 
układ złożony linio-
wy, wzdłuż drogi na 
łuku zabudowania 
zagrodowe, w cen-
trum kościół, w czę-
ści południowej fol-
wark z zapleczem 
na zakończeniu 
drogi poprzecznej

C DALEKIE – układ 
prosty punktowy, 
folwark po połu-
dniowej stronie 
drogi, brak parku 
i zabudowy zagro-
dowej

D KOMORNIKI 
– układ złożony 
liniowy, wzdłuż 
drogi szkoła i dalej 
zabudowania zagro-
dowe, w rozwidle-
niu dróg wiatrak, po 
stronie zachodniej 
rozwidlenia folwark 
z parkiem, po stro-
nie południowej za 
folwarkiem linia 
kolejowa

D KOBYLNIKI – 
układ złożony linio-
wy, zabudowania 
zagrodowe wzdłuż 
drogi w odstępach, 
na skraju północ-
nym folwark

E KREROWO – 
układ zwarty, zabu-
dowa wzdłuż drogi 
pomiędzy dwoma 
rozwidleniami dróg, 
na północy folwark, 
na południu za roz-
widleniem wiatrak

E KRZYSZKOWO – 
układ poprzeczny 
na skrzyżowaniu 
drogi i linii kole-
jowej, zabudowa 
zagrodowa usytu-
owana obustronnie 
wzdłuż drogi głów-
nej i w rozwidleniu 
dróg
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F MARKOWICE 
– układ złożony – 
pojedyncze zabudo-
wania zagrodowe  
w odstępach w czę-
ści centralnej i przy 
drogach bocznych, 
folwark z ogrodem 
na południu przy 
rozwidleniu dróg, 
na północy linia 
kolejowa i dworzec

F MROWINO – 
układ rozgałęziony, 
wielodrożny, szko-
ła, wiatrak, kościół 
rozrzucone swo-
bodnie po obwodzie 
zabudowy, linia 
kolejowa, dworzec 
oraz zabudowania 
folwarku tworzą 
zwarty kompleks 
gospodarczo-pro-
dukcyjny

G NAGRADOWI-
CE – układ zwarty, 
dominujące prze-
strzennie założenie 
folwarku z zaple-
czem gospodar-
czym i parkiem po 
stronie południowej 
drogi i linii kolejo-
wej; bocznica kole-
jowa do folwarku; 
po stronie północnej 
drogi zabudowa,  
a w oddali na skraju 
wschodnim szkoła

G NAPACHANIE – 
układ podwójny: 
1 – folwark z za-
pleczem gospodar-
czym i parkiem na 
północy układu od-
dzielony dolinką od 
obszaru 2 – zwartej 
zabudowy zagro-
dowej usytuowanej 
wzdłuż drogi  
w części południo-
wej

H ŚRÓDKA – układ 
rozgałęziony,  
w centrum folwark 
z ogrodem i zabu-
dowaniami gospo-
darskimi. W części 
południowej krzyż 
przydrożny i nie-
liczna zabudowa za-
grodowa częściowo 
oddzielona dolinką 
cieku wodnego

H

ss

PAWŁOWICE I – 
układ zwarty  
w sąsiedztwie jezio-
ra, folwark  
z zaple czem gospo-
darczym to element 
dominujący kom-
pozycji, pozostała 
zabudowa w rejonie 
skrzyżowania dróg  
i wzdłuż drogi 
bocznej prowadzą-
cej do folwarku
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I TULCE – układ 
rozgałęziony, wielo-
drożny, w centrum 
kościół, zabudowa 
i mały plac przy 
skrzyżowaniu dróg, 
pozostała zabudowa 
przy drodze bocznej 
po stronie wschod-
niej cieku wodnego, 
na skraju północ-
nym wiatrak,  
a w części połu-
dniowej za drugim 
ciekiem wodnym 
duży folwark, 
całość układu prze-
strzennego zamyka 
od południa łuk linii 
kolejowej

I PAWŁOWICE 
II – układ prosty, 
pojedyncze zabudo-
wania zagrodowe 
rozproszone wzdłuż 
drogi, wiatrak  
w oddaleniu z dro-
gą dojazdową, po 
stronie zachodniej 
zabudowy stawy

J ZIMIN – układ 
prosty liniowy, 
zabudowa wzdłuż 
drogi pomiędzy 
dwoma rozwidle-
niami dróg, na 
skraju zachodnim 
za rozwidleniem 
dróg wiatrak, a na 
skraju wschodnim 
folwark

J BRODA – układ po-
dwójny, 1 – folwark 
przy drodze z zaple-
czem gospodarczym 
i parkiem oraz za-
budową zagrodową 
wzdłuż drogi,  
2 – dworzec kole-
jowy w oddaleniu, 
połączony z 1 drogą 
bez zabudowy

LUBOŃ***
A LASEK– układ pro-

sty liniowy, wzdłuż 
drogi pojedyncze 
zabudowania zagro-
dowe w odstępach; 
ciek wodny.

K ROGIERÓWKO 
– układ prosty linio-
wy, wzdłuż drogi 
pojedyncze zabudo-
wania zagrodowe 
w odstępach, więk-
szość zabudowy po 
stronie południowej 
drogi
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B LUBOŃ – układ 
rozgałęziony, wielo-
drożny, linia kolejo-
wa północ–południe, 
na skraju północnym 
zabudowa zagrodo-
wa wzdłuż dróg 
bocznych oraz cieki 
wodne, w części cen-
tralnej dworzec  
i zakła dy chemiczne 
z zabudową, na po-
łudniowym skraju 
zkłady fosforowe 
z bocznicą, w są-
siedztwie kompleks 
leśny w zakolu Warty  

L ROKIETNICA – 
układ podwójny, 
oś dworzec kolejo-
wy–folwark twarzy 
dwubiegunowy 
układ gospodarczy, 
wzdłuż drogi łączą-
cej folwark  
z dworcem zabudo-
wa zagrodowa  
i mieszkalna, ko-
ściół i szkoła usytu-
owane na zachod-
nim skraju

C KOTOWO–ŻABI-
KOWO układ zło-
żony – wielodrożny, 
zabudowa wzdłuż 
dróg głównych  
i bocznych, w czę-
ści północno-za-
chodniej cieki wod-
ne, kilka wyrobisk 
gliny i cegielnie. Na 
skraju zachodnim 
cmentarz

Ł ROSTWOROWO 
– układ zwarty, 
dominujące prze-
strzennie założenie 
folwarku z zaple-
czem gospodar-
czym i parkiem po 
południowej stronie 
skrzyżowania dróg, 
nieliczna zabudowa 
wzdłuż drogi

PUSZCZYKOWO***
A NIWKA – układ 

prosty liniowy, 
zabudowa wzdłuż 
drogi pomiędzy 
rozwidleniami dróg, 
w centralnej i po-
łudniowej części 
zabudowa tylko po 
zachodniej stronie 
drogi, która na tym 
odcinku przebiega 
równolegle do brze-
gu zakola Warty,  
w oddaleniu przy 
drodze bocznej 
mały cmentarz, las

M SOBOTA – układ 
zwarty, w centrum 
kościół, zabudowa 
wzdłuż drogi na osi 
kompozycyjnej: 
wiatrak–kościół–
folwark–drugi 
wiatrak
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B N STARZYNY – 
układ zwarty, fol-
wark przy drodze 
głównej, obustronna 
zabudowa zagro-
dowa przy drodze 
bocznej prowadzą-
cej do folwarku

PUSZCZYKOWO – układ złożony, trzy 
osady w części północnej Stare Puszczyko-
wo i Podgórze, na południu Puszczykówko, 
rozgałęziony system dróg, zabudowa  
w przeważającej części wzdłuż dróg głów-
nych (Stare Puszczykowo), w pozostałych 
osadach w dużej części również przy 
drogach bocznych, kościół, linia kolejowa 
północ–południe, która przebiega po stronie 
wschodniej Podgórza, a na południu przez 
tereny Puszczykówka, dwa dworce kole-
jowe – jeden na skraju północnym w są-
siedztwie zakola Warty i drugi na południe 
od Puszczykówka, osada Puszczykówko 
od strony wschodniej przylega do brzegu 
Warty, w części centralnej szkoła, dookoła 
terenów zabudowy duże kompleksy leśne

O ŻYDOWO – układ 
zwarty, folwark  
z dużym parkiem  
i zapleczem gospo-
darczym tworzą 
zwarty i dominujący 
element kompozy-
cyjny, pozostała za-
budowa usytuowana 
w rejonie zakrętu i 
skrzyżowania dróg 
na osi wiatrak–ko-
ściół–folwark

* Nie zdefiniowano graficznie granic HPK, ** granice HPK zostały zdefiniowane graficznie na 
mapie gminy – rysunek 1, ***granice obszarów HKP zdefiniowano w zestawieniu i na mapie gminy.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Klasyfikacja historycznych kodów przestrzennych (HKP) gmin Kleszczewo, 
Luboń, Puszczykowo i Rokietnica 
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KLESZCZEWO
A X X X
B X X
C X X X X X
D X X X X X X X
E X X X X X
F X X X X X
G X X X X X X
H X X X X X X
I X X X X X X X X X
J X X X X

0 2 0 0 3 2 3 8 8 9 4 2 1 6 3 3
LUBOŃ

A X X X
B X X X X X X
C X X X X

0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 3 1
PUSZCZYKOWO

A X X X X X
B X X X X X X X

0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 2
ROKIETNICA

A X X X X X
B X X X X X X X
C X X
D X X X X
E X X X
F X X X X X X X X X
G X X X X X
H X X X X X X
I X X X X
J X X X X X X
K X X X
L X X X X X X X X
Ł X X X X X
M X X X X X
N X X X X
O X X X X X X X

2 2 1 3 1 6 1 13 13 14 5 2 5 5 8 3
suma 2 6 1 3 6 8 6 21 21 27 10 5 9 11 13 11     3

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 1. Porównanie lokalizacji HKP i mpzp na obszarach gmin (od lewej) Luboń, 
Puszczykowo i Rokietnica

Źródło: opracowanie własne.
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Z powyższego zestawienia wynika, że na terenach wybranych gmin dominowa-
ły obszary struktur historycznych o kompozycji układów zwartych i złożonych (czę-
sto rozbudowanych i rozgałęzionych) z bogatym zapleczem rolniczym, co świad-
czy o znacznym rozwoju gospodarczym i kulturowym tych przestrzeni wiejskich. 
Natomiast usytuowanie enklaw zabudowy w terenie z wykorzystaniem elementów 
wody (dolinki, strumienie, stawy, rzeki) tworzyło lokalne walory krajobrazowe.  
Z porównania obszarów HKP i MPZP dla gminy Luboń (rysunek 1) wynika, że pra-
wie cała powierzchnia HKP pokrywa się z obszarami mpzp. Podobna sytuacja za-
chodzi w przypadku gminy Kleszczewo, gdzie obszar całej gminy objęty jest jednym 
mpzp i wszystkie tereny HKP wchodzą w jego zakres (z tego względu w artykule 
nie zamieszczono rysunku gminy). Odmiennie prezentuje się sytuacja w przypadku 
gminy Puszczykowo. Tutaj tylko nieznaczna część HKP pokrywa się z obszarami 
mpzp. Podobna sytuacja występuje w gminie Rokietnica, gdzie wyodrębniono aż 16 
HKP, ale tylko małe fragmenty 8 obszarów HKP zostały objęte mpzp, a w jednym 
przypadku (Ł – Rostworowo) około 90% obszaru HKP zawarto w granicach mpzp.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w gminach o dużym udziale obszarów 
objętych mpzp większość terenów określonych mianem historycznych kodów prze-
strzennych zostało objętych ustaleniami mpzp, a co za tym idzie – również ochro-
ną konserwatorską zgodnie z wymaganiami ustawowymi obowiązującego zakresu 
mpzp. Istnieje zatem większe prawdopodobieństwo, że w tych gminach rozwój  
i przemiany struktur przestrzennych będą się odbywały z poszanowaniem wartości 
kulturowych i przestrzenno-krajobrazowych w myśl zasad rozwoju zrównoważo-
nego. Nie jest to jednak warunek wystarczający, gdyż silny wpływ procesów urba-
nizacyjnych determinuje kierunki przemian przestrzennych. W roku 2014 Paweł 
Szumigała wskazywał, że struktury Lubonia swymi parametrami przestrzennymi 
zbliżają się do struktur Poznania. Historyczne struktury przestrzenne Lubonia ulega-
ją bezpowrotnym przemianom, czego przykładem może być rozbiórka i przebudowa 
obiektów oraz terenów jednego z pierwszych na tych ziemiach zakładów przemy-
słowych przetwórstwa ziemniaków i drożdży. Intensywny rozwój przestrzenny czę-
sto odbywa się bez poszanowania wartości kulturowych i przestrzenno-krajobrazo-
wych, na co wskazywał Dominiczak już w latach 2002–2003. Nieco lepsza sytuacja 
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występuje w Puszczykowie, które w dużym stopniu nadal opiera się procesom prze-
budowy w struktury typowo miejskie, lecz nie uniknęło znacznego powiększenia 
terenów zabudowy jednorodzinnej. Powoduje to zacieranie i zanik enklaw zabu-
dowy historycznej i obszarów o cechach lokalnego krajobrazu. W przypadku gmin  
o niskim udziale terenów mpzp skala działań niekontrolowanych przez konserwato-
ra zabytków dotyczących przekształceń historycznych struktur przestrzenno-krajo-
brazowych może być o wiele większa. Istnieje na tych obszarach duże prawdopodo-
bieństwo utraty wartości przestrzenno-krajobrazowych i kulturowych. Zjawisko to 
uznać można za powszechne. Sytuację tę pogłębia nadal stosowana procedura wz, 
która nie zapewnia w tym zakresie dostatecznej ochrony. Przykłady gmin Luboń  
i Rokietnica wskazują na to, że podobna sytuacja wystąpić może na obszarach in-
nych gmin Wielkopolski. Potwierdza to potrzebę prowadzenia dalszych badań  
w tym zakresie.
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SPATIAL CODES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SELECTED MUNICIPALITIES WIELKOPOLSKI

Abstract

This article attempts to develop and historical classification of spatial codes for selected 
municipalities of Greater examples that were used in the research communities in the deve-
lopment of historical and cultural aspects and planning and landscape. The analysis of histo-
rical and spatial covered the period from the end of the nineteenth century and the statistical 
analysis of the years 2000–2014. The overall assessment methods were used for comparison. 
The results indicate the diversity of development and the risks and cultural aspects of space 
and landscape associated with the dynamics of spatial planning in municipalities.
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GREEN BUILDING – WYZWANIE DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
MIESZKANIOWYCH (PRZYPADEK OLSZTYNA)

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono ideę zielonego budownictwa mieszkaniowego oraz jego 
znaczenia na polskim rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem olsztyńskiego 
rynku nieruchomości mieszkaniowych. Celem badania było zebranie opinii wśród dewelo-
perów realizujących inwestycje mieszkaniowe na terenie Olsztyn na temat zrównoważonego 
budownictwa mieszkaniowego. Wyniki badania ankietowego wykazały, że na terenie Olsz-
tyna firmy deweloperskie nie wykazują zainteresowania zrównoważonym budownictwem. 
Realizacja wyzwań stawianych przez zrównoważone budownictwo mieszkaniowe wymaga 
zasadniczych zmian w sposobie myślenia wszystkich uczestników tego rynku.

Słowa kluczowe: zielone budownictwo mieszkaniowe, rozwój zrównoważony, rynek miesz-
kaniowy

Wprowadzenie

Sama idea zrównoważonego rozwoju stała się jednym z głównych obszarów 
zainteresowań społeczności międzynarodowej, a jednocześnie bodźcem do zapew-
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nienia wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczeństwom w sposób uwzględnia-
jący zachowanie środowiska naturalnego. Jako istotne miejsce w działaniach zmie-
rzających do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju wskazane zostało ener-
gooszczędne, a równocześnie zapewniające komfort użytkowania zrównoważone 
budownictwo.

W artykule przedstawiono opinie olsztyńskich deweloperów budowlanych na 
temat zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. Zebrano je w wyniku bada-
nia ankietowego, w którym wzięło udział 11 przedsiębiorstw.

1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako przesłanka zielonego trendu  
w budownictwie mieszkaniowym

Idei zrównoważonego budownictwa nie można rozpatrywać w oderwaniu od 
zrównoważonego rozwoju, i odwrotnie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wy-
pracowana przez The World Commission on Environment and Development w 1987 r.  
została oparta na założeniu dążenia do pełnego zaspokojenia potrzeb obecnego po-
kolenia bez zmniejszania potencjału przyszłych pokoleń. Podstawą głównego nurtu 
zrównoważonego myślenia jest zachowanie równowagi między trzema wymiarami: 
środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Na bazie takiej koncepcji powiązań 
wielu badaczy analizowało ich wpływ na różne dziedziny życia1. W Strategii Zrów-
noważonego Rozwoju UE2 (przyjętej w 2001 r. i odnowionej w 2006 r.) za cel posta-
wiono sobie osiągnięcie większej spójności i efektywności w dążeniach do wdraża-
nia zasad zrównoważonego rozwoju. Jako istotne miejsce realizacji zasad zrówno-
ważenia wskazano w „Inicjatywie rynków pionierskich dla Europy”3 zrównoważone 
budownictwo. Zostało ono uznane za jeden z sześciu rynków podatnych na inno-

1 S. Anand, A. Sen, Human Development and Economic Sustainability, „World Development’ 2000, 
vol. 28, no. 12, s. 2029–2049; S.M. Torras, An Ecological Footprint Approach to External Debt Re-
lief, „World Development” 2003, vol. 31, no. 12, s. 2161–2171; M.P. Bansal, From Issues to Actions: 
The Importance of Individual Concerns and Organizational Values in Responding to Natural Environ-
mental Issues, „Organization Science” 2003, vol. 14, no. 5, p. 510–527; tenże, Evolving Sustainably: 
A Longitudinal Study of Corporate Sustainable Development, „Strategic Management Journal” 2005, 
vol. 26, no. 3, p. 197–218; D. Pujari, Eco-Innovation and New Product Development: Understanding 
the Influences on Market Performance, „Technovation” 2006, vol. 26, no. 1, p. 76–85.

2 Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) – Odnowiona strategia, Rada Unii 
Europejskiej 10917/06 AF/me 1 DG I Bruksela, 26 czerwca 2006 r. (27.06.) (OR. En)10917/06.

3 KOM(2007)860, Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela 2007.
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wacje i posiadających duży potencjał rozwojowy. Kolejnym ważnym dokumentem 
był „Europejski plan naprawy gospodarczej”4, w którym wskazano działania prio-
rytetowe dla zrównoważonego budownictwa, takie jak podniesienie efektywności 
energetycznej budynków, stosowanie wyrobów budowlanych spełniających kryteria 
środowiskowe oraz czystych technologii5. Z kolei wymagania stawiane materiałom 
budowlanym, jak również kwestie zrównoważonego wykorzystania zasobów natu-
ralnych zostały ujęte w „Planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”6.

Wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku budownictwa mieszkaniowego 
stało się harmonizowanie i równoważenie wszystkich aktywności gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych w obrębie sektora budownictwa.

2. Istota zielonego budownictwa mieszkaniowego 

Sektor budownictwa postrzegany jest jako jeden z głównych obszarów aktywności 
człowieka. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w tym sektorze odnosi się do 
procesów budowlanych i zarządzania powstałymi budynkami przez cały cykl ich życia. 
Wielu badaczy uważa, że „budowanie jest jedną z najbardziej rozrzutnych materiałowo, 
energochłonnych i zanieczyszczających środowisko aktywności człowieka. Użytkowa-
nie budynków wiąże się ze znaczącym, bezpośrednim i pośrednim wpływem na środo-
wisko”7. Kwestie związane ze zrównoważonym budownictwem opisuje Green Building 
Council8, podkreślając, iż niezwykle istotne przy realizacji zielonych inwestycji jest wy-
korzystywanie innowacyjnych technologii pozwalających na zwiększenie efektywności 
energetycznej, a tym samym na obniżenie kosztów utrzymania budynków w czasie cy-
klu ich życia. Szacuje się, że koszt energii jest największy wśród kosztów operacyjnych9. 

4 KOM(2008)800, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela 2008.
5 L. Czarnecki, J. Tworek, S. Wall, Budownictwo zrównoważone w Polsce, http://www.inzynier-

budownictwa.pl/wydarzenia,o_tym_sie_mowi,artykul,budownictwo_zrownowazone_w_polsce,5418 
(16.04.2015).

6 COM(2011) 571 NAT/529, Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Bruksela 2012.
7 J. Kronenberg, T. Bergier, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, 

Kraków 2010 s. 150.
8 What is Green Building and Why Does it Matter?, Europe Regional Network, http://plgbc.org.pl/

publikacje (15.04.2015).
9 „Climate Change: Implications for Building, s. 16–17, http://www.gbpn.org/newsroom/report-

climate-change-implications-buildings (15.04.2015).
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Według Environmental Protection Agency10 zielone budynki dobrze zaprojektowane 
i wykonane na bazie zrównoważonych materiałów mogą przyczynić się nie tylko 
do efektywniejszego wykorzystania energii, ale również efektywniejszego wykorzy-
stania wody i innych zasobów, poprawić efektywność pracy i nauki oraz ochronę 
zdrowia, a także zmniejszyć ilość odpadów i zanieczyszczeń. Potrzebę transformacji 
budownictwa mieszkaniowego w budownictwo zrównoważone podkreślano w Stra-
tegii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki11. 

Nie ulega wątpliwości, że rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkanio-
wego ma zmniejszyć negatywne oddziaływanie budynków na środowisko naturalne 
przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej i racjonalnego zużycia 
zasobów naturalnych12.

3. Opinia olsztyńskich deweloperów na temat zrównoważonego budownictwa miesz-
kaniowego 

3.1. Założenia metodyczne badań
Chcąc lepiej zrozumieć zachowania przedsiębiorstw realizujących inwestycje 

mieszkaniowe na terenie Olsztyna w odniesieniu do kwestii zielonego budownictwa, 
przeprowadzono w 2015 r. badanie ankietowe. Celem badania było zebranie opinii 
deweloperów na temat zrównoważonego/zielonego budownictwa mieszkaniowego. 
Zakres przestrzenny badania nie był przypadkowy, bowiem warunki przyrodnicze 
miasta czynią go wyjątkowym. Miasto zlokalizowane jest w granicach obszaru funk-
cjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Bogactwo cennych pod względem przyrodniczym 
elementów i obszarów sprawia, że realizacja takich inwestycji winna być szczególnie 
istotna dla miasta.

Bazę przedsiębiorstw zbudowano na podstawie danych z portali interneto-
wych: www.deweloper.org.pl i www.panoramafirm.pl. W pierwszym etapie wyse-
lekcjonowano takie, które w drodze wywiadu telefonicznego zadeklarowały udział 
w badaniu. Główną przyczyną odmowy uczestniczenia w badaniu był brak wiedzy 
na badany temat. Do wybranej grupy 25 przedsiębiorstw został wysłany pocztą elek-

10 www.epa.gov/greenbuilding (15.04.2015).
11 Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020”, Ministerstwo 

Gospodarki, Warszawa 2013, s. 24.
12 L. Czarnecki, J. Tworek, S. Wall, Budownictwo zrównoważone...
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troniczną kwestionariusz ankietowy, który został tak zaprojektowany, aby zebrać 
dane na temat świadomości i akceptacji respondentów dla realizacji zielonego bu-
downictwa mieszkaniowego i aby czynniki mające wpływ na realizację zielonych 
inwestycji mieszkaniowych można było analizować w kontekście odpowiedzial-
nych środowiskowo postaw.

W tym miejscu należy podkreślić, że w badaniu zastosowano dwa terminy: „bu-
downictwo zrównoważone” i green building z uwagi na to, że nie ma jednolitej de-
finicji zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, przedsiębiorcy częściej po-
sługują się terminem green building, a także dlatego, że budownictwo zrównoważone 
najpowszechniej nazywane jest zielonym budownictwem. Ponadto, wzięto pod uwa-
gę opinię w tej sprawie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego13.

3.2. Analiza olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych
Ankietę wypełniło 11 przedsiębiorstw. Tylko dwa z nich realizowały zielone inwe-

stycje mieszkaniowe. Było to pasywne budownictwo jednorodzinne, w którym specja-
lizował się jeden z badanych i który zadeklarował kontynuowanie swojej działalności 
(tj. w perspektywie 1–3 lat). W przypadku drugiego przedsiębiorstwa brak wymiernych 
korzyści nie dawał podstaw do angażowania się w przyszłości w tego typu projekty.

Respondentów zapytano o to, jak rozumieją zrównoważone/zielone budownic-
two mieszkaniowe. Żaden z nich nie udzielił odpowiedzi „nie wiem”, ale jednocześ-
nie żaden nie zaproponował innego ujęcia zagadnienia niż przytoczone w ankiecie, 
mimo że 18,2% nie zgodziło się z zaproponowaną definicją. 

Rysunek 1. Procesy harmonizacyjne na rzecz zrównoważonego budownictwa

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

13 www.psbe.pl (19.04.2015).
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Wymagania stawiane zrównoważonemu budownictwu nakierowane są na pro-
jektowanie i użytkowanie budynków tak, by były one energooszczędne, zużywały 
jak najmniej zasobów naturalnych i wytwarzały jak najmniej odpadów w czasie ca-
łego cyklu życia obiektu.

Większość olsztyńskich przedsiębiorców za priorytet w dążeniu do zrównowa-
żenia w budownictwie mieszkaniowym uznała oszczędność energetyczną (72,73%). 
Kolejną często wskazywaną cechą było zmniejszenie zanieczyszczeń (45,45%).  
W dalszej kolejności wyróżniono: podniesienie efektywności gospodarki wodnej, 
recykling materiałów budowlanych oraz zmniejszenie wykorzystania zasobów 
(36,36%) (rysunek 1). 

Wśród głównych wyróżników budownictwa zrównoważonego wymienia się 
oszczędność energetyczną, komfort zamieszkiwania, który należy rozumieć jako 
komfort cieplny, akustyczny, wizualny, oraz wysoką jakość powietrza, a także posza-
nowanie środowiska naturalnego14. Tezę tę potwierdziło 90,9% ankietowanych de-
weloperów, zdaniem których zrównoważone budownictwo mieszkaniowe redukuje 
negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, jak również (w ocenie 81,2% 
ankietowanych) pozytywnie wpływa na komfort i zdrowie mieszkańców (rysunek 2).

Rysunek 2. Efekty realizacji zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Potwierdzeniem efektywności energetycznej i zrównoważenia zastosowanych 
rozwiązań w budynkach mieszkalnych jest uzyskanie certyfikatu. Zdaniem 45,45% 
ankietowanych proces certyfikacji powinno rozpoczynać się na etapie planowania, 

14 Kryteria te podaje Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego: www.plgbc.org.pl 
(20.04.2015).
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zaś 27,27% uważa, że na etapie projektowania inwestycji. Do procesu certyfikacji po 
zrealizowaniu przystąpiłoby 27,27% ankietowanych.

Na rysunku 3 przedstawione zostały odpowiedzi respondentów na temat zna-
czenia i roli certyfikatów w zielonym budownictwie mieszkaniowym. Zdaniem 
63,64% olsztyńskich deweloperów certyfikowanie powinno stać się standardem na 
polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Natomiast zaledwie 9,09% respon-
dentów uważa, że proces ten nic nie wnosi do sposobu postrzegania budynku, jest 
jedynie niepotrzebnym wydatkiem. Z kolei według 81,82% uzyskanie certyfikatu 
(dla budynków istniejących czy dopiero projektowanych) może stać się sposobem 
na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się 
rynku mieszkaniowym.

Rysunek 3. Znaczenie i rola certyfikowania zielonego budownictwa mieszkaniowego

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Należy jednak podkreślić, że w budynkach nowo projektowanych łatwiej jest 
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kietowanych (81,82%) uzyskanie certyfikatu dla budynków już istniejących może 
stać się sygnałem dla rynku, że dany inwestor jest bardziej przyjazny dla środowi-
ska i dla społeczności, bardziej innowacyjny niż pozostali, tj. atrakcyjniejszy. Ponad 
połowa (54,55%) ankietowanych deweloperów uważała, że certyfikowane budynki 
mieszkalne mogą wykazywać tendencje do osiągania wyższych cen na rynku nieru-
chomości mieszkaniowych. Zdaniem 63,64% respondentów uzyskanie certyfikatu 
może się przyczynić do szybszej sprzedaży budynków mieszkalnych. 

Deweloperów zapytano również o koszty realizacji zielonego budynku miesz-
kalnego związane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 
Grupa 27,27% ankietowanych odpowiedziała, że „nie wie”, o ile więcej kosztuje 
budowa zielonego budynku w porównaniu do standardowego. Pozostali wskazali 
dwa przedziały kosztowe, tj. 5,1–10,0% (36,36%) i 15,1–20,0% (27,27%). Zdaniem 
większości deweloperów największy wpływ na ponoszone koszty ma stosowanie 
odpowiednich materiałów charakterystycznych dla zrównoważonego budownic-
twa (63,64%) oraz nowych rozwiązań technologicznych (54,55%). Jednocześnie 
zakładano, że ponosząc wyższe koszty na etapie projektowania i budowy, można 
wygenerować znaczące korzyści w przyszłości, do których zaliczono wzrost war-
tości obiektu (45,45%) oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu, np. w wyni-
ku oszczędności energetycznej, zużycia wody (63,64%). Prawie 91% badanych 
uważało, że zielone budynki mieszkalne powinny w długim okresie wykazywać 
tendencję zmniejszania kosztów utrzymania, co pozwoli na zwrot poniesionej  
w początkowym etapie inwestycji nadwyżki kosztów, która to została uwzględniona  
w cenie budynku mieszkalnego. 

Wyniki oceny rentowności zielonych inwestycji ukazują przyczynę braku za-
interesowania ze strony ankietowanych tego typu projektami. Ich zdaniem najwięk-
szy wpływ na rentowność ma brak zachęt finansowych dla inwestorów (45,45%). 
Znaczny wpływ ma trudny do oszacowania popyt na zielone budynki mieszkalne 
(54,55%) oraz nieprzygotowany rynek do obsługi zielonych inwestycji mieszkanio-
wych (54,55%). Zdaniem największej grupy badanych wpływu nie mają mogące 
wystąpić opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowane procedurą administracyj-
ną i warunkami pogodowymi. Na podstawie wyników badania ankietowego można 
dostrzec obawy przedsiębiorców wynikające z nieznanego i nieuporządkowanego, 
dopiero rozwijającego się olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
Charakterystykę odpowiedzi przedstawiono na rysunku 4.
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Rysunek 4. Czynniki mające wpływ na realizacje inwestycji zielonego budynku mieszkalnego

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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zacja wyzwań stawianych przez zrównoważone budownictwo mieszkaniowe wy-
maga zasadniczych zmian, do których należy zaliczyć zmianę w sposobie myślenia 
wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego. Zdaniem ankietowanych budow-
nictwo zrównoważone z uwagi na stosowanie nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych oraz wykorzystywanie materiałów budowlanych jest relatywnie kosztow-
niejsze od tradycyjnego, co przy niskiej zamożności społeczności Olsztyna wymaga 
stworzenia rynku zachęt dla podejmowania zielonych inwestycji. Do najważniejszych 
czynników mogących pozytywnie wpłynąć na decyzje o realizacji zielonego budynku 
mieszkalnego jest prognozowane przez ankietowanych obniżenie kosztów eksploata-
cyjnych przy długim okresie użytkowania, co pozwali na zwrot poniesionej w pierw-
szym etapie inwestycji nadwyżki kosztów projektowania i budowy odzwierciedlonej 
w cenie budynku. Uczestnicy badania wskazali na występowanie licznych trudności 
dla funkcjonowania zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Olsztynie, co 
powoduje niedostrzeganie potencjalnych korzyści wynikających z uzyskania certyfi-
katu kojarzonego ze zrównoważonymi budynkami. Na podstawie wyników badania 
można stwierdzić, że zachowanie większości deweloperów olsztyńskiego rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych (81,82%) wskazuje na brak akceptacji zielonych roz-
wiązań inwestycyjnych przy pełnej świadomości zielonych kwestii mieszkaniowych. 

Szczególne uwarunkowania przyrodnicze Olsztyna nie miały wpływu na za-
chowania uczestników rynku budownictwa mieszkaniowego. Bez silnych bodźców 
wsparcia zrównoważone budownictwo mieszkaniowe pozostanie na rynku olsztyń-
skim jedynie w sferze planów.
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Abstract

The article presents the concept of residential green building and its significance for the 
Polish real estate market, with focus on Olsztyn’s residential real estate market. The aim of 
the study was to collect opinions from developers realizing housing investments in Olsztyn 
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WYCENA WARTOŚCI PARKU SOŁACKIEGO W POZNANIU  
METODĄ WYCENY WARUNKOWEJ

STRESZCZENIE

Celem artykułu było określenie wartości społecznej Parku Sołackiego w Poznaniu  
z wykorzystaniem metody wyceny warunkowej. Przedmiotem badań były dane uzyskane na 
podstawie 200 ankiet, dotyczące przede wszystkim: wysokości rekompensaty, którą byliby 
skłonni przyjąć ankietowani za utracenie możliwości korzystania z parku (WTA), a także 
kwoty, którą mogliby przeznaczyć, by nie dopuścić do degradacji środowiska przyrodnicze-
go parku (WTP). W opracowaniu określono również cechy socjoekonomiczne ankietowa-
nych (wiek, wykształcenie, dochód, stan cywilny). Wyniki przedstawiono za pomocą tabel  
i wykresów słupkowych. Badania miały charakter hipotetyczny i szacunkowy, wykazały jed-
nak wysoką wartość społeczną Parku Sołackiego. 

Słowa kluczowe: park, wartość, WTA, WTP

Wprowadzenie

Artykuł poświęcony jest problematyce szacowania wartości społecznej Par-
ku Sołackiego. Podjęto próbę wyceny tego obiektu ze względu na powstały kon-
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flikt, który toczy się między władzami miasta, Miejską Pracownią Urbanistyczną  
a mieszkańcami dzielnicy Sołacz, którzy nie chcą dopuścić do tego, by w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego pojawiły się tereny pod nową zabu-
dowę (zakłada on zabudowę jednorodzinną w otulinie Parku Sołackiego, przy Parku 
Wodziczki oraz na terenie, gdzie dziś znajduje się Rozbrat – są to stare budynki od 
lat zajęte przez młodych anarchistów). Wycena Parku może pomóc w określeniu, jak 
ważny jest on dla poznaniaków pod względem wartości społecznej i materialnej. 

Środowisko naturalne – powietrze, wody, lasy lub unikatowe krajobrazy – mają 
swoją wartość. Bezsprzeczna jest ich niewymierna wartość pozamaterialna, jednak 
w wielu przypadkach wartość „bezcennych’’ zasobów można określić za pomocą 
rynkowo ustalonych miar wartości, czyli ceny1. 

Przy określeniu społecznej wartości Parku wykorzystano metodę wyceny warun-
kowej (contingent valuation method – CVM). Pojęcie wyceny warunkowej definiowa-
ne jest jako „podejście do wyceny towaru, które opiera się na indywidualnych preferen-
cjach respondentów w sztucznie skonstruowanym rynku’’2. Wykorzystywana jest ona 
w przypadku szacowania wartości ekonomicznej dobra, dla którego nie istnieje rynek 
zbytu, a co za tym idzie – nie może być ustalona w następstwie normalnych procesów 
rynkowych. Zakres zastosowania metody wyceny warunkowej obejmuje przeważnie 
sytuacje zagrożenia stanu środowiska lub też wyceny planowanych działań związa-
nych z jego polepszeniem3. CVM stosuje hipotetyczne scenariusze, które przedstawio-
ne respondentom w postaci ankiety ukazują sytuację, w której dane dobro publiczne 
ulega transformacji, a ankietowani mogą odpowiedzieć na ten proces adekwatnie do 
posiadanych preferencji4. W ten sposób na podstawie ujawnionych poglądów okre-
śla się ekonomiczną wartość dobra. CVM wykorzystuje w tym celu dwa podejścia.  
WTP (willingness to pay) określa gotowość respondenta do zapłaty za możliwość ko-
rzystania ze środowiska lub też za samą pewność, że dane dobro istnieje. Wyznaczana 
wartość WTP przyjmuje formę maksymalnej kwoty pieniężnej, jaką są w stanie zade-

1 H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Krupski i S-ka, 
Warszawa 1996, s. 193–195. 

2 D.W. Eberle, G.F. Hayden, Critique of Contingent Valuation and Trawel Cost Methods for Valuing 
Natural Rsources and Ecosystems, ,,Journal of Economic Issues” 1991, no. 25 (3), s. 649–685.

3 J.T. Winpenny, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
4 M. Czajkowski, Metody wyboru warunkowego i wyceny warunkowej, w: Wartości nierynkowych 

korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, www.pol-
forex.wne.uw.edu.pl (2015.05.24).
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klarować uczestnicy ankiety. WTA (willingness to accept) opiera się na pieniężnej su-
mie stanowiącej rekompensatę za utrudnienie lub uniemożliwienie odwiedzającym do-
stępu do danego dobra środowiskowego albo też za pogorszenie jego jakości. Rosnąca 
popularność metody wyceny warunkowej w ostatnich latach spowodowała, że znajduje 
ona coraz szersze zastosowanie: począwszy od oceny wartości środowiska, przez ocenę 
służb publicznych, aktywności kulturalnej, ochrony środowiska przyrodniczego, wyce-
nę usług rekreacyjnych, po wycenę zasobów dziedzictwa kulturowego i dzieł sztuki5.

W artykule podjęto próbę określenia wartości społecznej, jaką ma dla pozna-
niaków Park Sołacki. Mimo faktu, że badania miały jedynie charakter sondażowy,  
a przyjęte założenia były czysto hipotetyczne, jest to doskonały sposób przedstawie-
nia, jak wysoko ankietowani cenią sobie obecny stan Parku i chcą zachować jego 
walory, a także przyczynić się do jego ochrony.

1. Cel i zakres pracy

Celem głównym opracowania była wycena wartości społecznej Parku Sołac-
kiego. Jego wartość została oszacowana za pomocą metody wyceny warunkowej. 
Przedmiotem badań były dane uzyskane na podstawie przeprowadzonych 200 ankiet 
dotyczących częstotliwości odwiedzin Parku, walorów, jakie spełnia, ilości pienię-
dzy, jaką respondenci byliby skłonni wydać, by zachować wysoką jakość środowi-
ska i móc dalej korzystać z jego walorów przyrodniczych, oraz kwoty, jaką przyjęli-
by jako rekompensatę za utracone dobro. 

Zakres czasowy pracy obejmował okres od października do grudnia 2012 r. 
Ankiety przeprowadzone zostały w Parku Sołackim na osobach spacerujących  
w nim, a także tych, które wypełniły ankiety przez internet, upewniwszy się wcześ-
niej, czy badana osoba była kiedykolwiek na terenie obiektu badań. Zakres podmio-
towy obejmował Park Sołacki w Poznaniu. 

2. Metodyka badań

Celem przeprowadzenia badania ankietowego było uzyskanie informacji 
o tym, jaką wartość ludzie przypisują istnieniu i aktualnej funkcji Parku Soła-

5 M. Nowacki, Skłonność do zapłaty a cena wstępu do atrakcji turystycznej, ,,Ekonomiczne Prob- ,,Ekonomiczne Prob-
lemy Turystyki” 2009, nr 13, s. 101–104.
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ciego. Podstawowymi wielkościami uzyskanymi dzięki ankietom są deklarowa-
ne kwoty skłonności do zapłaty (WTP), gotowości do przyjęcia rekompensaty 
(WTA). W kolejnej części artykułu dokonano charakterystyki socjoekonomicz-
nej ankietowanych (płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy, dochód net-
to w przeliczeniu na jednego członka rodziny, szczerość odpowiedzi). Ankieta 
została przygotowana na podstawie badań Stanleya Georgoiu6 i Piotra Gołosa7. 
Następnie wykonano badania statystyczne oraz analizę otrzymanych wyników. 
Obliczono średnią arytmetyczną, wartość minimalną, maksymalną, kwartyle, 
medianę, dominantę i odchylenie standardowe w odniesieniu do średniej warto-
ści WTA i WTP.

Aby obliczyć wartość Parku Sołackiego metodą wyceny warunkowej, po-
trzebna była liczba odwiedzających Park w ciągu roku. Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Poznaniu nie posiada danych dotyczących liczby odwiedzających dla żadnego  
z poznańskich parków, dlatego przyjęto dwa różne założenia, które określają, ile osób  
w ciągu roku odwiedza Park Sołacki.

W ankiecie wzięło udział 200 osób, przyjęto więc, że te osoby, które zaznaczy-
ły odpowiedź, że mieszkają dalej niż 5 km od Parku, są spoza dzielnicy (53 osoby 
– 26,5% z 200 osób). Obliczono z proporcji: 100% mieszkańców dzielnicy (5555) + 
26,5% mieszkańców spoza dzielnicy (1472) równa się 126,5% – 7027 (na podstawie 
danych z bazy Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego).

100% – 5555

126,54% – x

x = 7027

Liczba ta wydawała się zbyt niska, dlatego wzięto pod uwagę jeszcze jedno za-
łożenie, w którym za liczbę odwiedzających Park przyjęto wszystkich mieszkańców 
Poznania – 552 3938.

6 S. Georgoiu, Metoda wyceny warunkowej, w: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, 
red. G. Andersen, J. Śleszyński, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

7 P. Gołos, Wycena wartości ekonomicznej rekreacyjnej funkcji lasu na przykładzie Leśnego Kom-
pleksu Promocyjnego Gostynińsko-Włocławskiego, rozprawa doktorska. IBL Warszawa 2001.

8 GUS, Ludność: stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r.
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Uzyskane wartości WTP i WTA obliczone zostały w sposób następujący:
a) wartość WTA:

W  = 1
WWTA

n( ) × L  odw ,

gdzie:
WWTA – łączna wartość WTA,
n  – liczba osób, które wyraziły chęć przyjęcia rekompensaty,
Lodw – średnia roczna liczba osób odwiedzających Park.

b) wartość WTP:

W  = 2
WWTP

n( ) × L  odw,

gdzie:
WWTP  – łączna wartość WTP uzyskana z licytacji,
n  – liczba osób, które deklarowały chęć zapłaty,
Lodw  – średnia roczna liczba osób odwiedzających Park.

3. Charakterystyka obszaru badań

Park Sołacki to jeden z parków publicznych w Poznaniu, znajduje się w wil-
lowej dzielnicy Sołacz. Jego powierzchnia wynosi 14,63 ha. Ma kształt wydłużonej 
i spłaszczonej przy obu końcach elipsy o szerokości około 250 m i długości około 
1,1 km. Obszar parku zamykają ulice: Małopolska (od północy), Litewska (od połu-
dnia), Nad Wierzbakiem (od wschodu) oraz Niestachowska (od zachodu), a on sam 
jest najbardziej wysuniętą w kierunku centrum miasta częścią golęcińskiego klina 
zieleni (ciągnącego się wzdłuż doliny Bogdanki do Kiekrza). Skraj parku, wzdłuż 
ul. Nad Wierzbakiem, poprzez nieduży, znajdujący się po drugiej stronie ulicy Park 
Adama Wodziczki, a następnie zadrzewioną aleję i pas łąk biegnących w kierun-
ku ul. Przepadek połączony jest z parkiem Cytadela. Dodatkowym krajobrazowym 
elementem łączącym Park Sołacki z centrum Poznania jest zadrzewiona szpalerem 
kasztanowców al. Wielkopolska (rysunek 1).
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Rysunek 1. Mapa Parku Sołackiego

Źródło: https://maps.google.pl/ (11.01.2013).

4. Wyniki badań

W badaniu wzięło udział 98 kobiet i 102 mężczyzn. Prawie połowa ankietowa-
nych (40,5%) to osoby w wieku 18–25 lat, ponad 30% ma 26–40 lat, 53 osoby były 
powyżej 40 roku życia. Tylko jedna osoba była niepełnoletnia. Największą grupę 
stanowiły osoby z przedziału wiekowego 18–25 lat. Wynika to z faktu, że chętniej 
przystępowali oni do badania ankietowanego niż osoby starsze. 

Stan cywilny ankietowanych kształtuje się następująco: 56,5% to osoby stanu 
wolnego, 38,5% jest po ślubie, 10 osób znalazło się w grupie „wdowy/wdowcy”. Po-
nad połowa respondentów to osoby wolne. Może to wynikać z faktu, że byli to studenci.

Co druga ankietowana osoba miała wykształcenie średnie (w tej grupie znaleź-
li się głównie studenci), 42% osób ankietowanych to absolwenci szkół wyższych, 
10,5% – osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Nikt z badanych nie 
posiadał wykształcenia podstawowego i gimnazjalnego. 

Dochody netto ankietowanych w przeliczeniu na jednego członka rodziny kształ-
towały się na następującym poziomie: ponad połowa ankietowanych (62%) znalazła 
się w grupie o dochodach powyżej 1000 zł, 33,5% posiadała dochody w przedziale 
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500–1000 zł, 5% – dochody poniżej 500 zł. 60,5% badanych pracuje, 21,5% to oso-
by bezrobotne/niepracujące, 18% ankietowanych jest na rencie/emeryturze. W grupie 
osób niepracujących znaleźli się głównie studenci, którzy swój czas poświęcają na na-
ukę i nie muszą jeszcze zarabiać na siebie ze względu na utrzymanie przez rodziców.

Ostatnie pytanie dotyczyło szczerości udzielanych odpowiedzi. Wyniki ba-
dań ocenione zostały przez respondentów bardzo wysoko (42,5%) i wysoko (56%). 
2,5% ankietowanych udzieliło średnio szczerej odpowiedzi, co było widoczne pod-
czas analizy wyników. Część wyników nie była brana pod uwagę.

Tabela 1 przedstawia wyniki analizy średnich wartości WTA, WTP. Łączna 
suma WTA wyniosła 94 080 zł. 132 osób udzieliło odpowiedzi, w której określona 
została kwota rekompensaty, jaką ankietowani chcieliby otrzymać. Część ankieto-
wanych nie potrafiła wskazać konkretnie takiej kwoty, nie rozumiała pytania bądź 
uważała, że nie ma takiej kwoty, która mogłaby być przyjęta za rekompensatę, po-
nieważ ankietowany nie dopuszcza myśli utraty Parku.

Tabela 1 Wyniki badań statystycznych

WTA WTP
Wartość 94 080 zł 26 988 zł

Liczba ważnych odpowiedzi 132 155
Średnia arytmetyczna 712,73 zł 174,12 zł
Wartość maksymalna 5000 zł 1200 zł
Wartość minimalna 5 zł 24 zł

Kwartyl dolny 100 zł 60 zł
Kwartyl górny 1000 zł 240 zł

Mediana 225 zł 120 zł
Dominanta 100 zł 60 zł

Odchylenie standardowe 1037,36 156,79

Źródło: opracowanie własne.

Do obliczenia danych statystycznych wzięto pod uwagę tylko te osoby, które 
miały odpowiedź różną od 0: dla WTA były to 132 osoby, dla WTP – 155 osób. Śred-
nia arytmetyczna wyniosła około 713 zł, wartość minimalna – 5 zł, maksymalna – zł, 
najczęściej powtarzaną kwotą było 100 zł. Bardzo duże odchylenie standardowe 
wskazuje na to, że społeczeństwo jest niejednoznacznie zorientowane na płacenie na 
rzecz środowiska na takim samym poziomie wartości.
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Suma łącznej wartości WTP wyniosła 26 988 zł. 155 osób zdeklarowało się 
do płacenia średnio 174 zł na rok. Kwotą minimalną było 60 zł/rok, a maksymalną 
– 1000 zł/rok. Dominanta przy wartości WTP wyniosła 60 zł rocznie. Odchylenie 
standardowe również w tym przypadku jest wysokie (jednak sześciokrotnie mniej-
sze niż w przypadku WTA), co świadczy o dużym stopniu rozproszenia danych. 

Rysunek 2. Częstotliwość odwiedzin Parku Sołackiego

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 przedstawia częstotliwość odwiedzin Parku Sołackiego przez re-
spondentów. W badaniu nie brały udziału osoby, które nigdy nie były na terenie 
obiektu badań. 41% ankietowanych odwiedza Park raz w miesiącu, 27% – raz na 
tydzień, 23% – raz na rok (zazwyczaj osoby, które mieszkają w odległości większej 
niż 5 km od Parku), 9% przychodzi kilka razy w tygodniu. Spośród 200 osób tylko 
dwie zaznaczyły, że bywają w nim prawie codziennie. 

Rysunek 3 przedstawia walory, jakie posiada według ankietowanych Park So-
łacki. Pytanie należało do grupy pytań wielokrotnego wyboru. Dla 72% ankietowa-
nych jest to miejsce rekreacji, połowa ankietowanych zaznaczyła odpowiedź „jego 
bliskość”. Wynika to z tego, że prawie 75% badanych mieszka w odległości do 5 km 
od Parku. 44,5% respondentów docenia świat roślin i jego zróżnicowanie, 42,5% – 
wartość dla następnych pokoleń, 40% – spokój, 27,5% – ciszę (odpowiedź ta była 
rzadziej zaznaczana ze względu na to, że do Parku przychodzi wiele osób, w tym 
matki z dziećmi, które przyczyniają się do powstawiania hałasu). Najmniej osób 
zaznaczyło warunki klimatyczne i jakość powietrza (17%) oraz inne (4,5%). 
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Rysunek 3. Walory, jakie posiada Park Sołacki dla ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Formy rekreacji, z których najczęściej korzystają ankietowani

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4 przedstawia, z których form rekreacji i wypoczynku respondenci 
korzystają najczęściej. Pytanie należało do grupy pytań wielokrotnego wyboru. Pra-
wie wszyscy ankietowani wybierają się do Parku na spacer, 25% z nich jeździ na 
rowerze, 17% osób biega, 7% uprawia nordic walking, 6,5% to osoby, które jeżdżą 
na rolkach, a także uprawiają inne sporty niż podane w ankiecie.

34
80

55
85
89

9

warunki klimatyczne i jakość powietrza
spokój

cisza
wartość dla następnych pokoleń
świat roślin i jego zróżnicowanie

inna wartość (jaka?)

Walory jakie spełnia Park Sołacki dla ankietowanych

144
101

34

0 20 40 60 80 100 120 140 160

miejsce rekreacji
jego bliskość

warunki klimatyczne i jakość powietrza

liczba osób

193

34
51

100

150

200

250

lic
zb

a 
os

ób

Formy rekreacji i wypoczynku, z których ankietowani korzystają 
najczęściej w Parku Sołackim

34
14 13 7 13

0

50

spacery 
piesze

bieganie „nordic 
walking”

jazda  
na rolkach

jazda  
na rowerze

uprawianie 
innych 

sportów

inne formy 
rekreacji

formy rekreacji



254 Metody ilościowe w ekonoMii

Rysunek 5. Kwota, jaką są skłonni zapłacić ankietowani miesięcznie, by zachować wysoką 
jakość środowiska i móc dalej korzystać z walorów przyrodniczych Paru Sołackiego

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5 obrazuje, ile środków pieniężnych miesięcznie ankietowani byliby 
skłonni płacić, by zachować wysoką jakość środowiska i móc dalej korzystać z walo-
rów przyrodniczych Parku. 22,5% nie chce przeznaczyć żadnych środków pieniężnych. 
24% ankietowanych jest gotowych płacić 5 zł miesięcznie, 22,5% – 10 zł/miesiąc, 10%  
– 20 zł/miesiąc, 9,5% – 15 zł/miesiąc, 6% – 30 zł/miesiąc, 4% – 50 zł/miesiąc. Inne to 
2%, wśród których znalazły się kwoty 2 i 12 zł. Jedna osoba (0,5%) udzieliła odpowiedzi 
100 zł/miesiąc. 155 osób zdecydowało się na ponoszenie kosztów na rzecz Parku. Ozna-
cza to, że ponad 75% ankietowanych zależy na wysokiej jakości środowiska przyrod-
niczego Parku, są gotowi osobiście ponosić koszty, by nie dopuścić do jego degradacji.

Podsumowanie

Park Sołacki stanowi ogromną wartość przyrodniczą i kulturową. Wykorzy-
stana przy analizie i opracowaniu wyników metoda wyceny warunkowej pozwoliła 
na określenie jego rocznej wartości społecznej dla mieszkańców dzielnicy Sołacz, a 
także wszystkich mieszkańców Poznania. Uzyskane wyniki końcowe przedstawiały 
się w następujący sposób:

– roczna wartość społeczna według wartości WTA (założenie I) – 5 008 334 zł,
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– roczna wartość społeczna według wartości WTP (założenie I) – 1 223 514 zł,
– roczna wartość społeczna według wartości WTA (założenie II) – 393 705 556 zł,
– roczna wartość społeczna według wartości WTP (założenie II) – 96 180 530 zł.
Końcowe wyniki mają charakter hipotetyczny i szacunkowy, ich głównym ce-

lem było wskazanie, jak ważny jest Park Sołacki dla lokalnych społeczności. Mają 
one inne oczekiwania związane z Parkiem niż władze miasta – dla nich liczy się jego 
istnienie oraz to, by pozostał w takim stanie, w jakim jest teraz. Koszt alternatywny 
związany z pozostawieniem Parku w obecnej postaci i wykorzystaniem dla celów 
rekreacji jest duży, co wynika z potencjalnych wartości tego obszaru dla innych pod-
miotów gospodarczych. Dlatego stale wzrasta jego znaczenie dla zdrowia, rekreacji 
i jakości powietrza. Park Sołacki ma swoją tożsamość i ogromną wartość zarówno 
przyrodniczą, jak i kulturową. Wszelkie zmiany, które miałyby być wprowadzane 
w Parku, jak i jego otulinie, powinny być poprzedzone oceną stanu zachowania  
i wartości obiektów tworzących Park.

Można stwierdzić, podobnie jak w przypadku badań innych autorów: Iwony 
Szumacher i Katarzyny Ostaszewskiej9, którzy zajmowali się problematyką funkcji 
parków śródmiejskich, że Park Sołacki cieszy się uznaniem mieszkańców głównie 
ze względów użytkowych: jest miejscem wypoczynku, rekreacji, spotkań.
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VALUATION OF SOŁACKI PARK IN POZNAN CONTINGENT VALUATION METHOD

Abstract

The aim of the study was to determine the social value Sołacki Park in Poznan using 
contingent valuation method. The subject of the study were based on data from 200 surveys; 
related primarily to: the amount of compensation they would be willing to accept surveyed 
for the loss of the benefit of the park (WTA), as well as the amount that could be allocated 
to avoid degradation of the natural environment of the park (WTP). The study also identified 
socio-economic characteristics of respondents (age, education, income and marital status. 
The results are presented by means of tables, bar charts and column. The research was hypo-
thetical and estimates, however, showed a high social value Sołacki Park.

Keywords: park, value, WTP, WTA
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH NA CELE BUDOWLANE

STRESZCZENIE

Celem artykułu było wyodrębnienie czynników wpływających na wartość nierucho-
mości budowlanych na przykładzie gminy Dopiewo, uwzględniając walory środowiskowe  
i społeczno-ekonomiczne. W opracowaniu przeanalizowano materiały z lat 2009–2013 za-
warte w transakcjach kupna-sprzedaży (685 transakcji), które zostały pozyskane z Powiato-
wego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu. Wyniki analizowano 
przy zastosowaniu metody regresji wielorakiej. Bazując na przeprowadzonej analizie wy-
odrębniono czynniki, które miały największy wpływ na kształtowanie się wartości gruntów 
budowlanych w gminie Dopiewo. Wykazano, że tymi czynnikami były: odległość od lasów, 
odległość od wód oraz odległość od granic Poznania.
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Wprowadzenie

Proces wyceny nieruchomości jest czynnością skomplikowaną, ponieważ wy-
maga uwzględnienia wielu czynników. Na wartość nieruchomości wpływa wiele 
czynników, przy czym wpływ ten jest nierównomierny (jedne czynniki mają więk-
szy wpływ, a inne mniejszy).

W szacowaniu nieruchomości przy określaniu wartości rynkowej nieruchomo-
ści najczęściej stosuje się podejście porównawcze, które zgodnie z art. 153 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami powinno uwzględniać m.in. atrybuty wpływające 
na wartość nieruchomości. 

Określenie wag cech rynkowych wpływających na wartość nieruchomości 
jest zadaniem trudnym. Według Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny1 (Ni1 
– zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości) wagi cech 
rynkowych można ustalać na trzy sposoby:

a) na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach nieruchomości 
będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania 
cen;

b) przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych;
c) na podstawie badań – obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nie-

ruchomości (dane z agencji nieruchomości).
Posiadając dużą próbę (685 transakcji) oraz przypisane tej próbie cechy nieru-

chomości, można wykorzystać metody statystyczne. Zastosowanie metod statystycz-
nych w analizach rynku nieruchomości umożliwia uzyskanie cennych informacji  
o zachowaniach tego rynku. Informacje te są obiektywne i mogą zostać wykorzysta-
ne zarówno do wycen indywidualnych, jak i masowych2. 

Na rozwiniętych rynkach nieruchomości metody statystyczne stanowią do-
brze rozpoznane i często stosowane narzędzie analizy rynku nieruchomości3. 
W Polsce próby zastosowania metod statystycznych do analizy czynników wpływa-

1 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Ni1 zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie 
nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

2 A. Bitner, O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości, „Infrastruktura i Ekolo-
gia Terenów Wiejskich” 2010, nr 12, s. 145–158.

3 R.W. Bruce, D.J. Sundell, Multiple Regression Analysis: History and Applications in the Apprais-
al Profession, „Real Estate Appraiser” 1977, Jan/Feb, s. 37–44; Property Appraisal and Assessment 
Administration, red. J.K. Eckert, International Association of Assessing Officers, Chicago 1990.
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jących na wartość nieruchomości prowadzili: Agnieszka Bitner4, Krzysztof Gawroń-
ski i Barbara Prus5, Piotr Parzych6 oraz Adam Zydroń i Ryszard Walkowiak7.

1. Obszar badań

Badaniami objęty został obszar gminy Dopiewo, jednej z gmin sąsiadującej z Po-
znaniem. 

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Dopiewo na tle powiatu poznańskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PODGiK.

4 A. Bitner, Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości, „Acta Sci. Pol., 
Administratio Locorum” 2007, nr 6 (4), s. 59–66; taż, O użyteczności metod...

5 K. Gawroński, B. Prus, Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny 
nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice, „Infrastruktura 
i Ekologia Terenów Wiejskich” 2005, nr 4, s. 7–18.

6 P. Parzych, Modelowanie wartości nieruchomości zurbanizowanych, „Studia i Materiały Towa-
rzystwa Naukowego Nieruchomości” 2007, nr 15 (3–4).

7 R. Walkowiak, A. Zydroń, Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów wpływających 
na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina, „Acta. Sci. Pol., Administratio Loco-
rum” 2012, nr 11 (3), s. 239–253; tenże, Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina, „Annual Set The Environment 
Protection” 2013, t. XV, s. 2911–2924.
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Gmina Dopiewo jest gminą wiejską położoną w województwie wielkopol-
skim, powiecie poznańskim, przy zachodniej granicy Poznania. Pozostałe gminy, 
które graniczą z wybranym obszarem badań, to: Tarnowo Podgórne (od północy), 
Buk (od zachodu), Stęszew (od południowego zachodu) oraz Komorniki (od po-
łudniowego wschodu). Gmina Dopiewo obejmuje obszar 108,02 km2 i jest ósmą 
pod względem wielkości gminą w powiecie poznańskim. W skład gminy wchodzą 
23 miejscowości i 11 sołectw. W związku ze swoim położeniem gmina Dopiewo 
wykazuje silne powiązania administracyjne i społeczno-gospodarcze z ośrodkiem 
metropolitarnym, jakim jest Poznań. Dotychczasowa funkcja rolnicza gminy zostaje 
w ostatnim czasie zastąpiona przez działalność gospodarczą, a także budownictwo  
i przemysł. Aktywizująco na rozwój gminy wpływa również coraz lepiej rozwinięta 
funkcja mieszkaniowa8. W gminie występują tereny o wysokich walorach przyrod-
niczych, które podnoszą atrakcyjność okolicznych gruntów. Należą do nich Jezioro 
Niepruszewskie, Jezioro Konarzewskie i Jezioro Trzcielińskie oraz biegnące przez 
gminę rzeki: Samica Stęszewska i Wirynka. Największymi wartościami przyrodni-
czymi są natomiast obszary o niewielkim stopniu przekształcenia przez człowieka. 
Do takich obszarów można zaliczyć Wielkopolski Park Narodowy. W jego obrębie 
na terenie gminy Dopiewo znajduje się obszar ochrony ścisłej Trzcielińskie Bagno  
o powierzchni 38,14 ha. W okolicy Zborowa i Więckowic zlokalizowany jest Obszar 
Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, którego powierzchnia ogólna 
wynosi 90,84 ha. Ponadto, w gminie Dopiewo występują dwa obszary Natura 2000 
– specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska oraz obszar specjalnej 
ochrony ptaków Ostoja Rogalińska. Dodatkową ochroną objęte są także lasy, ciągi 
ekologiczne, obszary zasobowe wód oraz gleby wysokich klas bonitacyjnych. 

2. Metodyka badań

Celem opracowania było modelowanie zależności ceny 1 m2 nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo od 
takich cech, jak: występowanie lasów, wód oraz obszarów chronionych w odległości 
do 1000 m, dostęp do dróg, występowanie infrastruktury energetycznej wysokiego 
napięcia, kanalizacyjnej, wodociągowej, odległość od Poznania, liczba mieszkań-

8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dopiewo z 25 lutego 2013 r., 
uchwała nr XLIII/308/13.
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ców obrębu, powierzchnia działki oraz przeznaczenie gruntu. Badania obejmowały 
analizę wszystkich transakcji kupna-sprzedaży (685 transakcji) gruntów niezabudo-
wanych w gminie Dopiewo w latach 2009–2013.

Bazując na analizach transakcji kupna-sprzedaży gruntów, wyodrębniono na-
stępujące zmienne:

x1 – odległość od obszarów leśnych (m),
x2 – odległość od wód (m),
x3 – odległość od obszarów chronionych (m),
x4 – występowanie sieci gazociągowej (0 – nie występuje, 1 – występuje),
x5 – występowanie linii wysokiego napięcia (0 – nie występuje, 1 – występuje),
x6 – odległość od Poznania (m),
x7 – powierzchnia działki (m2),
x8 – rok badań (9 – 2009, 10 – 2010, 11 – 2011, …).
Zależności pomiędzy ceną 1 m2 nieruchomości niezabudowanych przezna-

czonych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo a analizowanymi cechami  
w konkretnym roku określono przy zastosowaniu modelu regresji liniowej wielora-
kiej. Jako miarę dopasowania modelu estymującego cenę 1 m2 nieruchomości nie-
zabudowanych w porównaniu do prawdziwej wartość wynikającej z zawartej trans-
akcji kupna-sprzedaży przyjęto współczynnik determinacji (R2). Następnie w celu 
wskazania czynników istotnie wpływających na wartość nieruchomości procedurę 
jej oceny powtórzono, stosując metodę regresji krokowej wstecznej9. W celu wska-
zania, czy występuje tendencja w cenie nieruchomości powiązana z poszczególny-
mi latami, zbudowano model z dodatkową zmienną – rok, w którym zrealizowano 
transakcję kupna-sprzedaży.

3. Wyniki badań

W celu predykcji ceny 1 m2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych 
na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo oraz wskazania, które z rozważanych 
czynników wpływają bądź nie na tę zmienną, skonstruowano model regresji linio-
wej wielorakiej. W tabeli 1 przedstawiona została istotność zmiennych opisujących 
poziom ceny 1 m2 nieruchomości niezabudowanych metodą regresji wielorakiej, 
a w tabeli 2 wykonanej przy zastosowaniu metody regresji krokowej wstecznej.

9 R. Walkowiak, A. Zydroń, Zastosowanie regresji krokowej...
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Tabela 1. Współczynniki regresji w modelu opisującym cenę 1 m2 nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo  

w latach 2009–2013

Zmienna 
objaśniająca 

Ocena współczynników regresji dla poszczególnych lat
2009 2010 2011 2012 2013

stała 224,5
(< 0,001)

208,6
(< 0,001)

400,3
(< 0,001)

256,1
(< 0,001)

314,3
(< 0,001)

x1
0,0094
(0,067)

–0,0078
(0,111)

–0,0136
(0,008)

–0,0084
(0,209)

–0,0148
(0,006)

x2
–0,0118
(0,012)

–0,0048
(0,258)

–0,0220
(< 0,001)

–0,0004
(0,952)

–0,0002
(0,981)

x3
0,0011
(0,782)

0,0026
(0,461)

–0,0052
(0,109)

0,0000
(0,999)

–0,0032
(0,207)

x4
–49,10
(0,022)

8,26
(0,671)

12,61
(0,546)

–11,29
(0,665)

7,472
(0,764)

x5
–13,84
(0,078)

–12,23
(0,092)

–2,94
(0,660)

–1,23
(0,900)

–1,972
(0,811)

x6
–0,0069
(0,008)

–0,0073
(0,002)

–0,0167
(< 0,001)

–0,0108
(< 0,001)

–0,0155
(< 0,001)

x7
–0,0119
(0,214)

0,00027
(0,975)

–0,0196
(0,013)

–0,0095
(0,304)

0,0066
(0,595)

R2 0,603 0,443 0,718 0,532 0,651
N 113 155 149 115 117

N – liczba transakcji kupna-sprzedaży zawartych w danym roku, w nawiasach przedstawione 
zostały wartości empirycznych współczynników istotności.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki testowania istotności poszczególnych zmiennych obja-
śniających (tabela 2), stwierdzono, że cena 1 m2 nieruchomości niezabudowanych 
przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo głównie zależy od 
odległości od Poznania (x6) oraz od odległości od obszarów leśnych (x1). Zmienne 
te charakteryzowały się ujemnym wpływem na analizowane ceny transakcji (z wy-
jątkiem odległości od obszarów leśnych w 2009 r.). Oznacza to, że wraz ze wzro-
stem odległości od obszarów leśnych oraz wzrostem odległości od granic Pozna-
nia malała cena 1 m2 nieruchomości. Analizując wartości empiryczne pozostałych 
czynników, stwierdzono, że odległość nieruchomości od wód w latach 2009 i 2011 
wpłynęła na cenę 1 m2. Dodatkowo zanotowano, że wyłącznie w roku 2011 odle-
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głość od obszarów chronionych oraz powierzchnia działki miały wpływ na cenę  
1 m2 nieruchomości. 

Tabela 2. Współczynniki regresji w modelu opisującym ceną 1 m2 nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo  

dla poszczególnych lat wykonanej metodą regresji krokowej wstecznej

Zmienna obja-
śniająca

Ocena współczynników regresji dla poszczególnych lat
2009 2010 2011 2012 2013

stała 243,0
(< 0,001)

231,8
(< 0,001)

413,0
(< 0,001)

249,5
(< 0,001)

276,6
(< 0,001)

x1 ns –0,0066
(0,037)

–0,0115
(0,003)

–0,0113
(0,026)

–0,0144
(0,001)

x2
–0,0125
(0,003) ns –0,0208

(< 0,001) ns ns

x3 ns ns –0.0065
(0.009) ns ns

x4
–23,84
(0,023) ns ns ns ns

x5 ns ns ns ns ns

x6
–0,0086
(< 0,001)

–0,0091
(< 0,001)

–0,0175
(< 0,001)

–0,0109
(< 0,001)

–0,0134
(< 0,001)

x7 ns ns –0,0192
(0,014) ns ns

R2 0,577 0,450 0,717 0,517 0,642

ns – nie stwierdzono, że badana cecha istotnie wpływała na cenę 1 m2 
nieruchomości niezabudowanych.

Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrując wartości współczynników determinacji (tabele 1 i 2), zaobserwo-
wano niewielkie dopasowanie zbudowanych modeli regresji wielorakiej do wyzna-
czania ceny 1 m2 nieruchomości niezabudowanych. Wyjątkiem jest rok 2011, dla 
którego zanotowano zadawalające dopasowanie zmiennej objaśniającej, stąd wyniki 
analiz z tego roku charakteryzują się największą adekwatnością w modelowym wy-
znaczaniu atrybutów na wartość 1 m2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczo-
nych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo.



264 Metody ilościowe w ekonoMii

W tabeli 3 przedstawiono wyniki testowania modelu z dodatkową zmienną opi-
sującą powiązania ceny 1 m2 nieruchomości z poszczególnymi latami uwzględnio-
nymi w modelowaniu.

Tabela 3. Współczynniki regresji w modelu opisującym ceną 1 m2 nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo  

z uwzględnieniem zmienności związanej z rokiem badań

Zmienna 
objaśniająca

Model regresji liniowej wielorakiej Metoda regresji krokowej wstecznej

Ocena współczyn-
nika regresji

Empiryczny po-
ziom istotności

Ocena współczyn-
nika regresji

Empiryczny po-
ziom istotności

stała 295,4 < 0,001 274,3 < 0,001
x1 –0,0094 < 0,001 –0,0091 < 0,001
x2 –0,0084 0,001 –0,0071 0,001
x3 –0,0014 0,365 ns ns
x4 –1,310 0,890 ns ns
x5 –4,875 0,167 ns ns
x6 –0,0122 < 0,001 –0,0114 < 0,001
x7 –0,0090 0,028 –0,0089 0,025
R2 0,572 0,569

ns – nie stwierdzono, że badana cecha istotnie wpływała na cenę 1 m2 
nieruchomości niezabudowanych.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując oceny współczynników regresji oraz wartości empirycznych po-
ziomów istotności (tabela 3), zanotowano, że dla modelu regresji wielorakiej  
z uwzględnieniem zmienności związanej z rokiem sprzedaży nie stwierdzono, żeby 
lata, w których dokonywano transakcji, istotnie wpłynęły na cenę 1 m2 nieruchomo-
ści niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Dopiewo. 
Dodatkowo stwierdzono, że wpływ atrybutu, jakim jest odległość od wód (w latach 
analizy 2011, 2009), oraz powierzchni działki (w 2011 r.) na cenę 1 m2 nieruchomo-
ści był bardzo znaczący, ponieważ implikuje istotność tych czynników dla modelu  
z uwzględnieniem lat, w których przeprowadzono transakcje kupna-sprzedaży.

4. Dyskusja

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na wartość nieruchomo-
ści niezabudowanych miały wpływ różne czynniki, jednak nie stwierdzono zależności 
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powierzchni działki od ceny nieruchomości. Natomiast badania innych autorów do-
wiodły, że istnieje zależność między wielkością działki a ceną transakcyjną (im więk-
sza działka, tym ceny jednostkowe niższe)10. Różnica w wynikach między poszczegól-
nymi autorami wynika prawdopodobnie z założeń przy doborze danych do obliczeń. 
Przeważnie zakłada się, że analizowane nieruchomości muszą różnić się tylko jedną 
cechą, co jest trudne do zastosowania w praktyce11. W naszym opracowaniu, podobnie 
jak w pracy Bitner 12, w analizie uwzględniono wszystkie transakcje występujące na 
rynku, wykorzystując całą dostępną ilość informacji o zależności cena–pole.

W wyniku przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem metody regresji można 
zgodzić się z Bitner13, że stosowanie modeli liniowych w szacowaniu nieruchomo-
ści jest uzasadnione ze względu na obiektywną i prostą metodę określania wpływu 
atrybutów na wartość nieruchomości.

Natomiast wadą zastosowania regresji wielorakiej są relatywnie (np. w od-
niesieniu do sieci neuronowych) niewielkie wartości współczynników determina-
cji. Powodem jest częste występowanie obserwacji odstających w analizowanych 
transakcjach kupna-sprzedaży, które wpływają na wartość sumy kwadratów błędów. 
Kwadraty błędów są w większym stopniu zależne od obserwacji odstających niż od 
tych, dla których model jest dokładniej dopasowany.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:
1. Największy wpływ na kształtowanie się wartości gruntów budowlanych w gmi-

nie Dopiewo miała odległość od granic Poznania, odległość od obszarów leśnych 
oraz odległość od wód. Wraz ze wzrostem tych odległości malała cena 1 m2 nie-
ruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane.

2. Nie stwierdzono, żeby na cenę 1 m2 nieruchomości wpływał rok, w którym prze-
prowadzono transakcję.

3. Powierzchnia działki tylko w jednym z pięciu analizowanych lat wpływała na 
cenę 1 m2 nieruchomości niezabudowanych.
10 S. Źróbek, M. Bełej, Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Educaterra, Olsz-

tyn 2000; M. Prystupa, Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRM, 
Warszawa 2001; A. Bitner, O użyteczności metod...

11 A. Bitner, O użyteczności metod...
12 Tamże.
13 Tamże.



266 Metody ilościowe w ekonoMii

Literatura

Bruce R.W., Sundell D.J., Multiple Regression Analysis: History and Applications in the 
Appraisal Profession, „Real Estate Appraiser” 1977, Jan/Feb.

Bitner A., Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości, „Acta Sci. 
Pol., Administratio Locorum” 2007, nr 6 (4).

Bitner A., O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości, „Infrastruktura 
i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 12.

Gawroński K., Prus B., Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące 
ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice, 
„Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2005, nr 4.

Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Metody analizy statystycznej rynku w wycenie 
nieruchomości, PFSRM Warszawa 2002.

Parzych P., Modelowanie wartości nieruchomości zurbanizowanych, „Studia i Materiały 
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2007, nr 15 (3–4).

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Ni1 zastosowanie podejścia porównawczego 
w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych.

Property Appraisal and Assessment Administration, red. J.K. Eckert, International Association 
of Assessing Officers, Chicago 1990.

Prystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRM, 
Warszawa 2001.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2004 r., w sprawie wyceny nieruchomości  
i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji 
nieruchomości (DzU nr 131, poz. 1092).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dopiewo z 25 lutego 2013 r., 
uchwała nr XLIII/308/13.

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r., nr 102, poz. 
651 ze zm.).

Walkowiak R., Zydroń A., Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów 
wpływających na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina, „Acta.
Sci. Pol., Administratio Locorum” 2012, nr 11 (3).

Zydroń A., Walkowiak R., Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina, „Annual Set 
The Environment Protection” 2013, t. XV.

Źróbek S., Bełej M., Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Educaterra, 
Olsztyn 2000.



267AdAM zydroń, dAriusz kAyzer, AnnA zBierskA, piotr szczepAński
czynniki wpływAjące nA wArtość nierucHoMości niezABudowAnycH...

FACTORS AFFECTING THE VALUE OF UNDEVELOPED PROPERTY  
EARMARKED FOR CONSTRUCTION PURPOSES

Abstract

The aim of this study was to isolate the factors affecting the value of the property on 
the example of building Dopiewo having environmental values and socio-economic. The 
study analyzes the material from the years 2009–2013 in purchases – sales (685 transactions), 
which are obtained from the District Centre of Geodesy and Cartography Documentation in 
Poznan. Results were analyzed using the multiple regression method. Based on an analysis of 
isolated factors that have the greatest impact on the value of building land in the municipal-
ity of Dopiewo. It has been shown that these factors were: the distance from the forest, the 
distance from the water and the distance from the borders of the city of Poznan.

Keywords: open land, property valuation, multiple regression
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Warszawa 2014, ss. 256

Omawiana praca jest zwartą monografią dotyczącą istotnych zagadnień zwią-
zanych z gospodarowaniem nieruchomościami w ujęciu lokalnym, ale również  
w kontekście wpływu szeroko rozumianego systemu katastralnego na zachowania 
uczestników rynku nieruchomości i skutki tych zachowań dla przestrzeni, w której 
funkcjonują. Monografia jest kolejnym tomem utrwalonej i pozytywnie odbieranej 
na rynku serii wydawniczej „Nieruchomości” i jako taka stanowi kontynuację za-
gadnień szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Proponowany tytuł i zakres 
opracowania koncentruje się na zagadnieniach związanych z podatkiem katastral-
nym, czyli podatkiem od wartości nieruchomości, jednak praca wkracza również  
w obszar polityki samorządów w zakresie gospodarowania lokalnym zasobem nie-
ruchomości. Głównym problemem badawczym, którego rozwiązania podjęli się Au-
torzy, jest ocena ekonomicznych skutków wprowadzenia podatku ad valorem (od 
wartości nieruchomości) w Polsce. Tak skonstruowanemu problemowi badawczemu 
towarzyszą trzy hipotezy badawcze:

a) w świetle zasad podatkowych podatek ad valorem należy uznać za bardziej 
sprawiedliwy niż podatek oparty na powierzchni nieruchomości;

b) istnieje możliwość wprowadzenia podatku ad valorem, który będzie neu-
tralny z punktu widzenia większości podatków w obrębie danego obszaru 
terytorialnego;
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c) gminy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie różnicują stawek podat-
kowych od nieruchomości z uwzględnieniem lokalizacji, wieku oraz stanu 
technicznego budynków,

z których zwłaszcza pierwsza jest interesująca. Wszystkie postawione hipotezy 
badawcze zostały zweryfikowane pozytywnie. Do realizacji postawionego celu 
badawczego obok obszernych studiów literaturowych wykorzystano powszechnie 
stosowany do masowej wyceny nieruchomości ekonometryczny model regresji he-
donicznej.

Praca stanowi dogłębne studium dotyczące opodatkowania nieruchomości  
w kontekście jej wartości, co z uwagi na unikatowość i złożoność podjętej tematyki 
zasługuje na uznanie. Autorzy dokonali przeglądu światowego i krajowego dorobku 
w tym zakresie, odnieśli się zwłaszcza do dyskusji i polskich publikacji z lat 90.  
o tyle cennych, że dotyczyły właśnie reformy podatkowej, której założenia oceniają 
autorzy monografii. Zaletą publikacji są liczne koncepcje teoretyczne, które zosta-
ły poparte światowymi badaniami innych autorów oraz własnymi przemyśleniami. 
Cenne są również badania własne autorów przeprowadzone na krakowskim rynku 
nieruchomości. 

W pracy postawiono główny cel badawczy – ocenę ekonomicznych skutków 
wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości (ad valorem) w Polsce na wybra-
nym przykładzie. Prezentowany w pracy przykład dotyczył Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego i w zakresie wpływów do budżetu gminy cel ten został zrealizowa-
ny. Szczególnej analizie poddano 18 dzielnic Krakowa, dla których zbudowano mo-
del hedoniczny wyceny nieruchomości. Posłużył on do symulacji i oceny wpływów 
podatkowych w gminie Kraków z tytułu podatku od nieruchomości mieszkalnych. 
Z uwagi na społeczny wymiar omawianych propozycji symulacja na rynku miesz-
kaniowym szczególnie wrażliwym na obciążenia podatkowe jest dobrym obszarem 
badawczym i aplikacyjnym.

Monografia obejmuje wstęp, sześć rozdziałów, podsumowanie, bibliografię 
oraz spisy tabel i rysunków. Zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak i bada-
nie empiryczne przeprowadzone na krakowskim rynku nieruchomości.W rozdziale 
pierwszym przedstawiono ciekawy rys historyczny opodatkowania nieruchomości, 
wskazano na różne podstawy opodatkowania oraz odniesiono się do stawek podat-
kowych. Rozdział jest interesującym wprowadzeniem do omawianych dalej zagad-
nień. W rozdziale drugim dokonano analizy podatku od nieruchomości w kontek-



273MicHAł głuszAk, BArtłoMiej MAronA
podAtek kAtAstrAlny. ekonoMiczne uwArunkowAniA reforMy...

ście rozważań ekonomicznych. Na tle teorii ekonomicznych i poglądów autorów 
polskich oraz zagranicznych omówiono podatek majątkowy (od nieruchomości), 
wskazując na fiskalny charakter tego obciążenia. Rozważano problem sprawiedli-
wości podatku od wartości nieruchomości, którego rozstrzygnięcie jest fundamen-
tem wprowadzenia zmian w systemie opodatkowania w Polsce. Słusznie podkreślo-
no społeczny odbiór nowych zasad podatkowych jako barierę reformy podatkowej. 
Ciekawą koncepcją dla specjalistów rynku nieruchomości jest niedostrzegany pro-
blem sprawiedliwości oraz neutralności podatkowej, który został przesłonięty szu-
kaniem przez specjalistów raczej optymalnego w sensie formalnym modelu wartości 
nieruchomości dla celów podatkowych bez uwzględniania czynników społecznych  
i skutków ekonomicznych, jakie niesie ze sobą zmiana podstawy opodatkowania. 
Ten aspekt reformy podatkowej Autorzy monografii trafnie wykorzystali w ocenia-
nej pracy. Rozdział trzeci stanowi krótki przegląd rozwiązań podatkowych dotyczą-
cych podatku od nieruchomości na świecie ze szczególnym uwzględnianiem państw 
UE. Rozważania dotyczą zarówno podstawy wymiaru podatku, jak i stosowanych 
stawek, ulg oraz zwolnień. Szczególnie ważne są przemyślenia Autorów związane  
z rolą podatków od nieruchomości w gospodarkach innych państw i lokalnych sa-
morządów tych państw.

Rozdział czwarty poświęcono polskim rozwiązaniom w zakresie opodatko-
wania nieruchomości. Tym samym w rozdziale trzecim i czwartym zrealizowano 
dwa cele cząstkowe pracy badawczej: oceniono podatek od wartości nieruchomości 
w świetle sprawiedliwości podatkowej oraz obecny system podatkowy w Polsce. 
Wskazano również kierunki zmian, mając na względzie wady dotychczasowych roz-
wiązań.

Dwa ostatnie rozdziały stanowią podsumowanie badań empirycznych prze-
prowadzonych w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz odrębnie  
w gminie miejskiej Kraków. Zostały w nich zrealizowane pozostałe cele cząstkowe, 
w szczególności dla badanego obszaru dokonano oceny roli podatku od nierucho-
mości w dochodach własnych gmin, oceny polityki gmin w zakresie kształtowania 
omawianego podatku, jak również oceny skutków ekonomicznych (z punktu widze-
nia obciążeń podatkowych oraz dochodów budżetowych) wprowadzenia podatku od 
wartości nieruchomości (ad valorem) w Krakowie. Uzyskane wyniki empiryczne 
mogą być pomocne w sformułowaniu wniosków co do koncepcji i metodyki wpro-
wadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce. 
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Recenzowana monografia stanowi kompendium wiedzy podatkowej w ujęciu 
teoretycznym i empirycznym z zakresu elementarnych problemów dotyczących opo-
datkowania nieruchomości. Jest niezbędna studentom i pracownikom naukowym 
zajmującym się wspomnianymi zagadnieniami. Jest podręcznikiem zalecanym za-
równo studentom prawa, jak również kierunków ekonomicznych czy technicznych, 
w szczególności szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami. Stanowi rów-
nież ciekawą pozycję literaturową dla praktyków rynku nieruchomości, w tym także 
dla podmiotów uczestniczących w procesie legislacyjnym na poziomie lokalnym  
i krajowym, dotyka bowiem problemów bliskich lokalnym społecznościom oraz 
ważnych dla lokalnych samorządów, dla których narzędzia podatkowe stanowią ele-
ment szerszego systemu racjonalnego gospodarowania zasobami nieruchomości.

Iwona Foryś




