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Transfer wiedzy

Przemysły morskie będą tratwą ratunkową

P

rzemysły morskie i działania w obszarze gospodarki morskiej
(edukacyjne, organizacyjne, ekologiczne i inne) stanowią liczące się i istotne źródło innowacji, transferu wiedzy i wartości dodanej w
gospodarce światowej. Tak zwana niebieska gospodarka jest w Unii Europejskiej traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły morskie
zatrudniają około 5,4 mln osób, które wytwarzają 500 mld euro wartości
dodanej. Prognozuje się, że do 2020 r. ilość zatrudnionych może wzrosnąć do 7 mln osób, a wartość dodana produktów i usług „niebieskiej
gospodarki” do 600 mld euro, stwierdza się w inicjatywie zatytułowanej
„Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu
w sektorach morskich”. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że przemysły morskie będą tratwą ratunkową dla europejskiej gospodarki w
dobie ciągłych kryzysów targających państwa położone wokół Morza
Śródziemnego. Według Komisji Europejskiej (KE) turystyka nadmorska i morska zatrudnia najwięcej osób w gospodarce morskiej i generuje
największą wartość dodaną brutto spośród europejskich przemysłów
morskich.
We wspomnianym dokumencie do perspektywicznych obszarów
działalności zaliczono: wykorzystanie energii mórz i oceanów (prognozuje się, że moc zainstalowana elektrowni ulegnie podwojeniu), morskie górnictwo surowców mineralnych (jego wartość w najbliższych 10
latach powinna wzrosnąć do 5 mld euro, a do 2030 r. do 10 mld euro).
Priorytetowym obszarem w UE ma być akwakultura i biotechnologia,
które mają być źródłem dla masowej produkcji żywności, kosmetyków,
farmaceutyków, chemikaliów oraz biopaliw.

rzystujące dostęp do morza łagodniej przechodzą recesję i dywersyfikują gospodarkę, rozwijając produkcję i usługi zarówno w branżach
tradycyjnych (np. surowce, ich transport i przetwórstwo) jak i innowacyjnych (ICT, biotechnologia, medical innovations, creative industries,
dynamiczne systemy logistyczne, uszlachetnianie towarów i usług i
ich reeksport itd.). Z kolei rozwój tych branż wymusza aktywność w
obszarze przemysłów morskich. Działalność w przestrzeni gospodarki
morskiej wywołuje więc popyt pochodny w krajach i regionach, które
tą gospodarkę rozwijają. Rozwój branż morskich wywołuje popyt na
innowacyjność w innych sektorach gospodarki narodowej, badaniach
naukowych i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.
Innowacje w gospodarce morskiej, naukach zajmujących się eksploracją morza i pracujących na rzecz przemysłów morskich powodują
zacieśnianie więzi z gospodarką światową i zwiększają udział kraju w
korzystaniu z globalnego podziału pracy. Kraj korzystający w sposób
kompleksowy z nadmorskiego położenia zwiększa swój udział w PKB
gospodarki światowej, a pozyskane środki są w sposób pośredni lub
bezpośredni transferowane do kraju, o czym można przekonać się obserwując gospodarki państw azjatyckich. Blue Growth jest długookresową strategią rozwoju gospodarki morskiej Unii Europejskiej uwzględniającej wzrost zrównoważony. Akademia Morska w Gdyni i Polski
Klaster Morski aktywnie promuje rozwój Blue Economy w Polsce, Regionie Morza Bałtyckiego w ramach Bałtyckiej Sieci Klastrów Morskich,
a w Europie wraz z klastrami stowarzyszonymi w European Network
of Maritime Clusters, o czym informujemy między innymi na łamach
Transferu Wiedzy.

W polskiej gospodarce morskiej działa bezpośredni około 12 tys.
podmiotów, które zatrudniają ponad 88 tys. osób. Roczne nakłady inwestycyjne na nowe obiekty w 2012 r. osiągnęły 2 210,5 mln zł, a w ciągu
ostatnich 5 lat około 4 700 mln zł. Wartość brutto środków trwałych w
tym sektorze systematycznie rośnie i w 2012 r. osiągnęła 17 725 mln zł
(w 2009 r. – 14 782 mln zł). Rosną też przychody z całokształtu działalności z ponad 21,7 mld zł w 2009 r. do ponad 27,3 mld zł w 2012 r. W
efekcie wynik finansowy brutto wzrósł w latach 2009-2012 z 892,7 mln
zł do 1 281,4 mln zł. Polskie akademie morskie (uczelnie techniczno-ekonomiczne), techniczne i ekonomiczne oraz instytuty badawcze (Instytut
Morski w Gdańsku i Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie), Centrum
Techniki Morskiej i Centrum Techniki Okrętowej znajdują się w czołówce ośrodków badawczych świata i mają kontakt ze światową nauką we
wszystkich dziadzinach działalności (okrętownictwo i energetyka morska, nauki biologiczne, towaroznawstwo i nauki ekonomiczne). Unikalny dorobek i wysoką pozycję w świecie ma Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Polskie placówki naukowe uczestniczą w generowaniu interdyscyplinarnych innowacyjnych rozwiązań
mających zastosowanie w gospodarce morskiej i w innych sektorach
gospodarki (transporcie, produkcji żywności, budownictwie itd.).
Państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które nie korzystają
z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju. W wielu przypadkach państwa z rozwiniętymi przemysłami morskimi i szeroko wyko-
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Rozwój zrównoważony regionów NUTS2
w Polsce w latach 2008-2010
– zależności wewnątrzwymiarowe
Wprowadzenie

R

ozwój zróżnicowany regionów nie jest jednoznacznie zdefiniowany w literaturze. Jego pojęcie jednak nierozerwalnie
wiąże się z analizą trzech wymiarów: ekonomicznego, ekologicznego i
społecznego. W artykule przedstawiono wybrane powiązania w ramach
tych wymiarów z wykorzystaniem metody korelacji liniowej Pearsona.
W ten sposób było możliwe obliczenie macierzy współczynników korelacji i na ich podstawie określenie zależności między determinantami,
które przyjęto do analizy.

Rysunek 1. Filary (wymiary) rozwoju zrównoważonego
– model podstawowy („model trzech kół”)

Celem artykułu było przedstawienie bardzo silnych do umiarkowanych zależności korelacyjnych w trzech wymiarach (ekonomicznym,
ekologicznym i społecznym).
Wybrane dane za lata 2008-2010, które wykorzystano do przeprowadzenia analiz, pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Założenia koncepcji rozwoju
zrównoważonego

R

ozwój zrównoważony (ang. sustainable development) to koncepcja rozwijająca się od lat 70. XX wieku. Samo pojęcie rozwoju
zrównoważonego ewaluowało i było wielokrotnie definiowane. Jedną
z najbardziej znanych jest definicja zaproponowana w tzw. Raporcie
Brundtland, w której przyjęto, że jest to taki rozwój, który zaspokaja
potrzeby obecnych pokoleń bez naruszania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb1.
M. Burchard-Dziubińska uznała, że jest to „rozwój systemów: społecznego, gospodarczego i przyrodniczego gwarantujący im pozostanie w stanie
wzajemnej harmonii w taki sposób, który w pełni chroni bioróżnorodność”2.
K. Dubel definiuje rozwój zrównoważony jako „taki sposób gospodarowania, w którym eksploatacja zasobów naturalnych nie prowadzi do degradacji
użytkowanych terenów i ich otoczenia, a równocześnie pozwala na zaspokojenie
obecnych i przyszłych potrzeb i aspiracji społeczeństwa” 3. H. Rogall sądzi,
że „zrównoważony rozwój zmierza do zapewnienia wszystkim żyjącym dzisiaj ludziom i przyszłym pokoleniom dostatecznie wysokich standardów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w granicach naturalnej

Źródło: M. Keiner, Re-emphasizing sustainable development – the concept of ‘evolutionability’, Environment, Development and Sustainability, No 6/2004, s. 381
wytrzymałości Ziemi, stosując zasadę sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej
i międzypokoleniowej” 4. B. Piontek uważa, że „istotą rozwoju zrównoważonego i trwałego jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia współczesnych i
przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji miedzy trzema
rodzajami kapitału: ekonomiczny, ludzkim i przyrodniczym”5.
W większości definicji pojawiają się kwestie trzech wymiarów (ładów, filarów) rozwoju zrównoważonego: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego (społeczno-kulturowego) oraz relacje między nimi
(rysunek 1).
Niektórzy autorzy akcentują wymiar ekologiczny środowiska, inni
zaś – społeczny. Przykładowo, S. Kozłowski uważa, iż rozwój zrównoważony to „rozwój uznający nadrzędność wymogów ekologicznych, których
nie należy zakłócać przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i społeczny”6. Z kolei D. Pearce, E. Barbier i A. Markandya uważają, że rozwój
zrównoważony to: „realizacja określonej wiązki społecznie pożądanych celów,
to jest:

1

Podano za: M. Keiner, Re-emphasizing sustainable development – the concept of ‘evolutionability’, Environment, Development and Sustainability, No 6/2004, s. 380.
Podano za: B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa 2002, s. 16.
Ibidem, s. 18.
4
H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, s. 44.
5
Podano za: B. Piontek, op. cit., s. 27.
6
Podano za: B. Piontek, op. cit., s. 19.
2
3
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Rys.2

Regiony NUTS 2 w Polsce

Źródło: www.iluminaci.pl
• wzrost realnego dochodu na osobę,
• poprawa stanu zdrowotnego i poziomu wyżywienia,
• równy dostęp do zasobów środowiska,
• poprawa poziomu wykształcenia” 7.
Generalnie jednak większość autorów przyjmuje, iż trzy wspomniane wymiary są sobie równorzędne8.
Relacje między poszczególnymi wymiarami są kluczowe dla osiągnięcia celów rozwoju zrównoważonego i utrzymania w długim czasie
równowagi. Gospodarka negatywnie oddziałuje na stan środowiska, z
kolei wyczerpywanie się zasobów naturalnych (lub pogorszenie jakości
walorów przyrodniczych) będzie ograniczało rozwój gospodarczy. Zanieczyszczenie i degradacja środowiska będzie niekorzystnie wpływało
na szeroko pojmowaną jakość życia, z kolei wiele podejmowanych inicjatyw społecznych ma wpływ na stan zachowania środowiska.

Metoda badań

D

la określenia wzajemnych powiązań między wymiarem
społecznym, ekonomicznym i ekologicznym posłużono się
metodą korelacji. Znajomość tego typu związków ma znaczenie między innymi dla prognozowania kierunku i tempa rozwoju czynników
wpływających na rozwój zrównoważony. Dzięki znajomości wartości

współczynnika korelacji można określić zależności występujące między
dwiema losowymi zmiennymi X i Y. Sam współczynnik korelacji stanowi standardową miarę korelacji liniowej i jest stosowany do analizy
cech mierzalnych. Współczynnik ten mierzy siłę zależności, jak i określa jej kierunek. Znak stojący przy współczynniku korelacji świadczy o
tym, czy jest to korelacja dodatnia czy ujemna.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń współczynnika korelacji
na podstawie danych uzyskanych z głównego Urzędu Statystycznego
otrzymano macierz współczynników korelacji, które następnie poddano analizie.
Celem tego badania było określenie zależności występujących między wybranymi danymi statystycznymi9, charakteryzującymi wymiar
społeczny, ekonomiczny i ekologiczny rozwoju gospodarczego na poziomie regionów NUTS-2 w Polsce (rysunek 2). W wypadku poziomu
NUTS-2 w Polsce wyodrębniono 6 regionów: centralny, południowy,
wschodni, północno-zachodni, południowo-zachodni i północny. Badanie dotyczyło lat 2008 – 2010.
Analiza dotyczyła następujących zmiennych:
1) w wypadku wymiaru gospodarczego uwzględniono:
• podmioty gospodarcze wpisane do REGON na 10 tys. ludności
• nakłady inwestycyjne ogółem na 1 mieszkańca (w zł)
• nakłady na innowacje w przedsiębiorstwach ogółem (w tys. zł)
• nakłady na B+R ogółem (w mln zł)

7

Ibidem, s. 21.
J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wyd. Prawnicze LexisNexisTM, Warszawa 2003, s. 38.
9
Dane pochodziły z Banku Danych Lokalnych GUS.
8
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• przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (w zł)
• sprzedaż detaliczną na 1 mieszkańca (w zł)
• PKB per capita (w zł)
• wpływy do budżetu województwa z tyt. podatków dochodowych (w zł)
• PKB ogółem (w mln zł)
• liczbę osób pobierających renty, emerytury oraz rolników indywidualnych
2) w odniesieniu do wymiaru ekologicznego (stan zachowania środowiska) pod uwagę wzięto:
• powierzchnię regionu NTS 2 ogółem (w ha)
• powierzchnię parków narodowych (w ha)
• powierzchnię parków krajobrazowych (w ha)
• nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska (w zł na os.)
• ludność korzystającą z oczyszczalni ścieków (w os)
• emisję zanieczyszczeń gazowych powietrza ogółem (t/r)
• emisję zanieczyszczeń pyłowych powietrza ogółem (t/r)
• zużycie wody ogółem (dam3)
• odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem (w t)
• odpady komunalne zebrane selektywnie w ciągu roku (w t)
3) w zakresie wymiaru społecznego uwzględniono:
• liczbę mieszkańców
• przeciętną liczba osób w gospodarstwie domowym
• liczbę miejsc w żłobkach
• liczbę miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych
• liczbę osób długotrwale bezrobotnych (ponad rok)
• osoby korzystające z pomocy społecznej na 10 tys. ludności
• przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę (w zł)
• przeciętne miesięczne wydatki na osobę (w zł)
• liczbę osób na łóżko w szpitalach ogólnych
• organizacje non-profit ogółem (w tys.)
Dokonując obliczeń współczynnika korelacji dla powyższych zmiennych stworzono dla każdego z analizowanych lat macierze współczynników korelacji liniowej, gdzie za zmienne uznano dla:
• pierwszej analizy – dane dotyczące wymiaru ekonomicznego,
• drugiej analizy – dane dotyczycące wymiaru ekologicznego,
• trzeciej analizy – dane dotyczące wymiaru społecznego.

Wyniki badań

Z

godnie z zastosowaną metodą, uzyskane wyniki pozwoliły na określenie korelacji między zmiennymi (tabela 1).
Wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona przyjmują wartość bezwzględną z przedziału od 0 do 1. Wartości ujemne świadczą
o dwukierunkowym działaniu cech na siebie (wzrost wartości jednej
determinanty powoduje spadek wartości drugiej). Natomiast wartości
dodatnie mówią o jednokierunkowym wpływie czynników (wzrost/
spadek jednej determinanty przyczynia się do wzrostu/spadku drugiego czynnika).
Analizując każdy z wymiarów (ekonomiczny, ekologiczny i społeczny) osobno, a ściślej, relacje zachodzące między zmiennymi w każdej z wymienionych grup uzyskano następujące wyniki.
W wypadku wymiaru ekonomicznego stwierdzono silne i bardzo silne dodatnie zależności w wypadku większości analizowanych
zmiennych w okresie trzech analizowanych lat. Natomiast relacja między liczbą podmiotów wpisanych do systemu REGON nie wykazuje aż
tak silnej relacji z pozostałymi analizowanymi parametrami. Jest to zależność dodatnia, ale umiarkowana. Wyjątkiem jest tutaj relacja między
liczbą podmiotów gospodarczych (wg REGON) a liczbą osób pobierających renty, emerytury i rolnikami indywidualnych – w tym wypadku
badanie wykazało korelację ujemną umiarkowaną. Ostatnia wspomniana zmienna (liczba emerytów, rencistów i rolników indywidualnych)
nie jest silnie skorelowana z innymi badanymi zmiennymi: wyniki
wskazują na słaba zależność ujemną (z nakładami inwestycyjnymi per
capita oraz nakładami na innowacje w przedsiębiorstwach ogółem) lub
dodatnią w wypadku pozostałych analizowanych czynników.
Znacznie bardziej zróżnicowane były wyniki uzyskane w odniesieniu do wymiaru społecznego, bo zostało zaprezentowane w tabeli
2. W tabeli 2 uwzględniono tylko zależności, w których współczynnik
korelacji Pearsona przyjął wartości umiarkowane do bardzo silnej zależności korelacyjnej.

Tabela 1. Współczynnik korelacji (wartości bezwzględne) – interpretacja wyników
Współczynnik r

Interpretacja wyników

r < 0,2

brak związku liniowego

0,2 < r < 0,4

słaba zależność

0,4 < r < 0,7

umiarkowana zależność

0,7 < r < 0,9

silna zależność

r > 0,9

bardzo silna zależność

Źródło: Amir D. Arczel Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.479-480
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Tabela 2. Wybrane zależności w obrębie wymiaru społecznego w latach 2008-2010
Korelacja

Badana zależność

bardzo silna/silna
dodatnia

liczba mieszkańców względem:
- liczby miejsc w przedszkolach,
- liczby organizacji non-profit,
liczba miejsc w żłobkach względem:
- liczby miejsc w przedszkolach,
- przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego,
- przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę,
liczba osób długotrwale bezrobotnych względem liczby organizacji non-profit
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę względem przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę

umiarkowana
dodatnia

liczba mieszkańców względem:
- liczby miejsc w żłobkach,
- liczby osób długotrwale bezrobotnych,
przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym względem:
- liczby osób długotrwale bezrobotnych,
- osób korzystających z pomocy społecznej,
liczba miejsc w żłobach względem liczby organizacji non-profit,
liczba miejsc w przedszkolach względem organizacji non-profit,
liczba osób długotrwale bezrobotnych względem osób korzystających z pomocy społecznej,
liczba osób na łóżko w szpitalach względem liczby osób korzystających z pomocy społecznej

umiarkowana
ujemna

liczba mieszkańców względem liczby osób przypadających na łóżko w szpitalach
przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym względem liczby miejsc w żłobkach,
liczba miejsc w żłobkach względem:
- liczby osób korzystających z pomocy społecznej,
- liczby osób przypadających na łóżko w szpitalach,
liczba miejsc w przedszkolach względem:
- osób korzystających z pomocy społecznej,
- liczby osób przypadających na łóżko w szpitalach (z pominięciem 2008r .),
liczba osób korzystających z pomocy społecznej względem:
- przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę,
- przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę,
liczba osób przypadających na łóżko w szpitalach względem liczby organizacji non-profit

bardzo silna/silna
ujemna

przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym względem
- przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego,
- przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę (z pominięciem 2010 r.)

Źródło: opracowanie własne
Na uwagę zasługuje fakt, że uzyskane zależności mają potwierdzenie we wszystkich latach analizy z wyjątkiem dwóch przypadków
(liczby miejsc w przedszkolach, a liczby osób przypadających na jedno
łóżko w szpitalach w 2008 roku oraz przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym względem przeciętnych miesięcznych wydatków
na rodzinę w 2010 roku).

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku wymiaru społecznego
liczba ludności zamieszkująca dany obszar ma silny wpływ przede
wszystkim na liczbę miejsc w przedszkolach i liczbę organizacji nonprofit. Natomiast spodziewano się otrzymać również silną zależność
korelacyjną dodatnią między liczbą mieszkańców, a osobami długotrwale bezrobotnymi. W tym przypadku odnotowano tylko zależność
umiarkowaną.

h t t p : // k e i z .w p i t . a m . g d y n i a . p l


9-10/2014

Transfer wiedzy
Spodziewano się również otrzymać wysokie dodatnie zależności
współczynnika korelacji między liczbą mieszkańców, a liczbą organizacji non-profit, co zostało udowodnione w analizie. Od początku XXI
wieku widać wzrastające zainteresowanie organizacjami pożytku publicznego. Coraz więcej Polaków zrzesza się lub funkcjonuje w ich ramach, np. jako wolontariusze.
Dzięki przedstawionej analizie udowodniono również, że im większa liczba osób tworzących gospodarstwo domowe tym dochód rozporządzalny przypadający na jednego członka jest niższy, co ma także

swoje odzwierciedlenie w przeciętnych miesięcznych wydatkach na
osobę.
Również im większa liczba osób długotrwale bezrobotnych (ponad 1 rok) tym, więcej osób korzysta z pomocy społecznej oraz tworzy
organizacje działające w ramach ekonomii społecznej.
Także w odniesieniu do wymiaru ekologicznego relacje między
poszczególnymi zmiennymi nie są tak oczywiste jak w wypadku wy-

Tabela 3. Wybrane zależności w obrębie wymiaru ekologicznego
Korelacja

Badana zależność

Rok

silna ujemna

między nakładami na środki trwałe na ochronę
środowiska a:
• powierzchnią regionu NUTS-2
• powierzchnią parków krajobrazowych

2009
2008

umiarkowana ujemna

między nakładami na środki trwałe na ochronę
środowiska a powierzchnią parków narodowych
między powierzchnią regionu NUTS-2 ogółem a
emisją zanieczyszczeń (1) pyłowych) i (2) gazowych
do powietrza
między powierzchnią parków krajobrazowych a:
• emisją zanieczyszczeń gazowych powietrza
• masą odpadów komunalnych ogółem
• masą odpadów komunalnych zebranych selektywnie

umiarkowana dodatnia

między zużyciem wody ogółem a:
• powierzchnią regionu
• masą zebranych odpadów komunalnych

silna dodatnia

między liczbą odpadów ogółem / odpadami zebranymi w sposób selektywny a:
• liczbą osób korzystających z oczyszczalni ścieków
• emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
powietrza

bardzo silna dodatnia

między masą (w tonach) odpadów komunalnych
ogółem a masą odpadów komunalnych zebranych
w sposób selektywny

2008-2009
2008-2010

2008-2010

2008-2010
2008-2010

2009-2010

2008-2010

Źródło: opracowanie własne
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miaru gospodarczego (tabela 3 s.7). W wypadku tej grupy występuje
także relatywnie duża zmienność zależności w czasie.
W 2008 roku stwierdzono silną ujemną zależność między nakładami na ochronę środowiska a w powierzchnią parków krajobrazowych.
W 2009 roku ta korelacja miała charakter umiarkowany, na podobnym,
umiarkowanym poziomie, w wypadku tych dwóch lat kształtowała się
także zależność między powierzchnią parków narodowych a wydatkami na środki trwałe na ochronę środowiska. Relacja ta może być związana z jednej strony z prawdopodobnie lepszym stanem zachowania środowiska na obszarach chronionych a z drugiej – być efektem zakazów i
ograniczeń dotyczących działalności gospodarczej na terenach objętych
tymi formami ochrony. Należy jednak zauważyć że w 2010 roku nie
stwierdzono zależności między wydatkami na ochronę środowiska a
powierzchnią obu typów obszarów chronionych.
W wypadku obszarów chronionych interesująca jest ujemna zależność między powierzchnią tych obszarów a emisją zanieczyszczeń oraz
liczbą zbieranych odpadów. Prawdopodobnie korelacja te jest skutkiem
ograniczeń dotyczących działalności gospodarczej, szczególnie restrykcyjnych w wypadku parków narodowych. Im większa powierzchnia

Podsumowanie

K

oncepcja zrównoważonego rozwoju ma celu rozwój obszaru
z poszanowaniem potrzeb obecnych, ale również z możliwością zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Taki rozwój regionalny
jest możliwy, gdy uwzględni się wymiar ekonomiczny, ekologiczny
i społeczny. Prawidłowe relacje zachodzące między tymi wymiarami
powinny w długim czasie podnieść szeroko rozumianą jakość życia
społeczności, przy poszanowaniu środowiska naturalnego i rozwoju
gospodarki.
Na podstawie zaprezentowanej analizy współczynników korelacji Pearsona nie udało się udowodnić we wszystkich wypadkach obiegowych
opinii związanych z funkcjonowaniem w obrębie trzech badanych wymiarów. Jednak autorzy artykułu mają nadzieję, że zaprezentowane zależności przyczynią się do racjonalniejszego wykorzystania przyjętych
w referacie determinant.
dr Hanna Kruk
dr inż. Anetta Waśniewska

parków krajobrazowych tym mniejsza liczba zbieranych odpadów
(ogółem jak i w sposób selektywny). Może się to wiązać z mniejszym
zagęszczeniem ludności, chociaż należy też wspomnieć, że w wypadku
analogicznej relacji dla parków narodowych stwierdzono tylko słabą
zależność.
Silna dodatnia relacja występująca między poziomem emisji zanieczyszczeń do powietrza a masą zebranych odpadów i liczbą osób
korzystających z oczyszczalni ścieków świadczy o poziomie urbanizacji
poszczególnych regionów. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w
wybranych latach istnieje także silna zależność między nakładami na
środki trwałe dotyczące ochrony środowiska a masą odpadów komunalnych ogółem (2009), odpadów zbieranych selektywnie (2008-2009),
emisją zanieczyszczeń gazowych (2008-2009). Świadczyć to może o inwestycjach w te właśnie dziedziny.
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ZAP: W Polsce brakuje „doktryny morskiej”

D

r Adolf Wysocki, sekretarz generalny Związku Armatorów
Polskich, uważa że zapisy dokumentu „Polityka Morska RP
do 2020 r.” zasadniczo zmierzają w dobrym kierunku. Zwraca jednak
uwagę m.in. na zbyt krótki horyzont czasowy „PM 2020”, jak również
na generalny brak „doktryny morskiej” w podejściu polskich władz.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło niedawno konsultacje społeczne związane z dokumentem „Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku” oraz materiałem komplementarnym
wobec niego, pn. „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu
Polityki Morskiej…”. Wpłynęły wnioski od 41 podmiotów, zawierające
w sumie 396 postulatów, z których 310 odnosiło się do projektu „PM
2020”, a pozostałe – do projektu „środowiskowego”.

Zacieśnienie współpracy z portami
śródziemnomorskimi

Z

wiązek Armatorów Polskich był jednym z podmiotów, który wziął udział w konsultacjach. Na wniosek ZAP, do dokumentu włączono m.in. postulat aktywizacji dróg śródlądowych i rozwoju współpracy na linii porty bałtyckie – porty śródziemnomorskie
(z uwzględnieniem współpracy z państwami tranzytowymi). ZAP nie
zgłosił konieczności wydłużenia horyzontu czasowego dokumentu
poza 2020 r. (uczynili to – bezskutecznie – inni uczestnicy konsultacji),
jednak Adolf Wysocki, sekretarz generalny ZAP, mówi w rozmowie
z portalem rynekinfrastruktury.pl, że przyjęty horyzont czasowy jest
zbyt krótki.

– Uczestnictwo w dziwnej grze, której na imię globalizacja, oznacza konieczność usystematyzowania i wytyczania kierunków działań
o charakterze strategii dalszego działania. Stąd m.in. należy dążyć do
opanowania i zrozumienia reguł globalizacji. A to, po raz kolejny, jest
wskazaniem, że tworzenie przyjaznych warunków dla przedsiębiorców
w otoczeniu zewnętrznym, wymaga zaangażowania, twórczej inspiracji, wykorzystania wiedzy i doświadczenia liderów w biznesie. Zgłoszenie 310 wniosków i postulatów na etapie konsultacji społecznych,
okazało się, przynajmniej w części, spełnieniem tego postulatu. Nadal
aktualny jest jednak postulat o pilnej potrzebie zdefiniowania doktryny
morskiej państwa, sformułowany w trakcie I Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie w dniach 12-15 czerwca 2013 r.
Przykładem takiego podejścia do spraw morskich są, m.in., Holandia i Dania, realizujące ekspansję kapitału w gospodarce globalnej,
choćby poprzez bieżące wytyczanie strategii wyprzedzających konkurencję. Zadanie to wypełniają prężnie działające klastry morskie. Weryfikacja zgłoszonych postulatów środowiskowych zostanie podjęta i
wzbogacona w trakcie II Międzynarodowego Kongresu Morskiego, zaplanowanego w dniach 12-14 czerwca 2014 r. – dodaje sekretarz ZAP.
Adolf Wysocki
Źródło: pr / Rynek Infrastruktury
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/111/1/zap-w-polsce-brakuje-doktryny-morskiej.html

Dr Wysocki zwraca uwagę, że w dokumencie pn. „Założenia Polityki Transportowej Państwa na lata 2000-2015” przeczytać można m.in.,
iż w związku z wejściem Polski do UE, podmioty gospodarcze w Polsce muszą przygotować się do trudnych warunków konkurencji na jednolitym rynku, głównie przez poprawę efektywności, obniżenie kosztów oraz wdrożenie aktywnych mechanizmów pozyskiwania klienta.
(…) Naczelnym zadaniem administracji rządowej jest przygotowanie
stosownych aktów prawnych, oraz powołanie nowych, lub przystosowanie istniejących instytucji dla wdrażania nowego systemu. Zdaniem
Wysockiego, dokument „PM 2020” wpisuje się w te założenia. Co nie
oznacza jednak, że rozwiewa on wszelkie wątpliwości.

Planowanie inwestycji – na 20-30 lat

M

inisterstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało niedawno, że w związku z tym, iż na etapie konsultacji społecznych pojawił się szereg postulatów, by wydłużyć horyzont czasowy
dokumentu, zostanie on wydłużony do 2030 r. Adolf Wysocki zwraca
jednak uwagę, że szereg inwestycji w gospodarce morskiej planowany
jest w jeszcze dłuższej perspektywie: planowanie i realizacja inwestycji
tonażowych podejmowane są na okres co najmniej 20 lat, a planowanie
budowli morskich na minimum 30 i więcej lat.

9-10/2014
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Dylematy moralne polskiego biznesu po wejściu
do Unii Europejskiej

C

złowiek biznesu w oczach polskiej opinii publicznej postrzegany jest raczej pejoratywnie, często jest to cwaniak i oszust
zręcznie wykorzystujący koniunkturę gospodarczą i luki prawne do
pomnażania własnych korzyści materialnych. Zazwyczaj nie interesują go problemy zatrudnianych pracowników oraz długoterminowa,
dobra pozycja firmy, którą zarządza. Ważna jest maksymalizacja zysku w krótkim czasie wszystkimi dostępnymi metodami, niekiedy na
pograniczu prawa oraz w sprzeczności z obowiązującymi normami
współżycia społecznego. Potwierdzają to wyniki badań społecznych
prowadzonych w Polsce w latach dwutysięcznych:
• 33,8 % badanej populacji uważa , że sukces w biznesie, to odpowiednie dojścia i układy personalne;
• 47,4 % ankietowanych przedsiębiorców twierdzi, że dawanie łapówek może pomóc w starcie i rozwoju firmy, zaś 77,3 % jest zdania , że zjawisko określane w Polsce mianem „kolesie” ma istotny

charakteryzujących się szalejącą korupcją (Ukraina — 75 pozycja, Rosja
- 82 pozycja)3.

wpływ na wydawanie koncesji, udzielanie ulg i zwolnień oraz
zdobywanie cennych informacji gospodarczych;
• zaledwie 26,7 % respondentów wiąże sukces w działalności gospodarczej z kompetencjami oraz cechami osobowymi ludzi;
• aż 18 % badanych wiąże biznes z przestępczością;
• 8,3 % respondentów wskazuje na związki nomenklatury z biznesem ;
• co ciekawe, rzymska maksyma „pecunia non olet” akceptowana
jest przez 77 % badanych1.

stu nie opłaca, a biznes staje się mistyfikacją. Niezwykle trafne wnioski
dotyczące plagi korupcji wyprowadził Georg Hardin w rezultacie przeprowadzonych badań naukowych w pracy „The tragedy of Commons”.
Analizując kolejne etapy „onkologii korupcji” zauważył następujące
prawidłowości:
• największe zyski osiąga pierwszy łamiący reguły umowy społecznej;
• im więcej jest osób nieuczciwych, tym mniejsze są ich zyski z
uprawianego procederu oraz większe straty ludzi przestrzegających reguł umowy społecznej;
• powszechna nieuczciwość prowadzi do powszechnych strat, biznes staje się nieopłacalny,
• nieuczciwi za wszelką cenę chronią się przed zdemaskowaniem;
• nieuczciwi są najbardziej zainteresowani - co paradoksalne przestrzeganiem reguł etyki;
• konstruując prawo antykorupcyjne należy zastosować najsurowsze sankcje wobec ludzi inicjujących proces korupcyjny4.

Zjawisko tzw. “szarej strefy” w państwach postkomunistycznych
przyjęło takie rozmiary, że część uczonych amerykańskich poddaje w
wątpliwość prawdziwość wskaźników makroekonomicznych twierdząc, iż około 1/3 uzyskiwanych dochodów znajduje się poza kontrolą
tych państw2.
Opublikowany w 2013 roku przez Transparency Intemational indeks
postrzegania korupcji w gospodarce światowej plasuje Polskę na odległym 44 miejscu w rankingu, znajdujemy się daleko w tyle za państwami skandynawskimi, wyprzedzają nas również znacznie Niemcy (14
pozycja) i Stany Zjednoczone (18 pozycja). Niepokojący jest ciągły spadek pozycji naszego państwa w stosunku do badań korupcji w latach
wcześniejszych np. w 2007 roku zajmowaliśmy niezłą, bo 29 pozycję.
Badania przejrzystości biznesu prowadzone w 2012 roku uplasowały
nasz kraj dopiero na 54 miejscu w rankingu światowym na 133 badanych państw, o czym poinformowała opinię publiczną pani Julia
Pitera - polski przedstawiciel Transparency Intemational. Wątpliwą
pociechą jest fakt, że nasi wschodni sąsiedzi należą do grupy państw
1

Przedstawione wyżej dane potwierdzają tezę o tym, jak jeszcze daleko nam do standardów obowiązujących w państwach należących do
Unii Europejskiej, jednocześnie uświadamiają konieczność kompleksowych działań na rzecz moralnej czystości polskiego biznesu.
Dziś możemy śmiało powiedzieć, że barierą naszego dalszego
wzrostu gospodarczego jest właśnie szara strefa i korupcja, dopóki nie
przezwyciężymy tych patologii społeczno -gospodarczych, dopóty zamiast rozwoju drążył nas będzie - jak pisze meksykański profesor Rauł
Carvajal - „rak korupcji”. W sytuacji gdy ludzie biznesu wzajemnie
się oszukują, gdy nagminnie zaniżane są powinności podatkowe firm
względem państwa, żadna uczciwa działalność gospodarcza się po pro-

Obecnie gospodarka polska potrzebuje nowych impulsów, jednym spośród nich jest bez wątpienia batalia o moralną czystość rodzimego biznesu. Podjęcie tego wyzwania jest zadaniem niezwykle
trudnym, porównywalnym do ustrojowych przeobrażeń przełomu lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, wymaga bowiem przebudowy
świadomości Polaków, która - jak wiadomo - ukształtowana została w
warunkach tzw. “realnego socjalizmu”. Wówczas afirmacja społecznej
własności środków produkcji prowadziła do zaniku własności prywatnej, a co za tym idzie do braku odpowiedzialności, inicjatywy, jakości

Gaspraski W., J. Dietl, Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2011, s. 169-171.

2

Sułek M., J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2011, s. 179.
Gasparski W., J. Dietl, op.cit., s. 203-204.
Ibidem, s. 350.
5
Wieczorek J., Wolność – tak, ale jaka ?, „Rocznik Koszaliński”, nr 26, 2010, s. 263.
3
4
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i konkurencyjności towarów, do powszechnego rozkradania majątku
publicznego.
W sytuacji gdy pensje miały charakter zasiłków socjalnych, gdy
funkcjonowało tzw. „wyrównanie biedy”, wygodnie było zabór mienia
publicznego usprawiedliwiać tym, że przecież to wszystko jest nasze
- a więc i moje. Moralne skutki utrwalonych w latach minionych stereotypów odczuwalne są w brzemienny sposób do dnia dzisiejszego, i nie
chodzi tu tylko o stosunek do własności, czy do zaboru mienia, ale w
równej mierze o roszczeniowy typ mentalności obywateli, którzy często
- w miejsce zasady wypracowania dóbr materialnych i zaoszczędzenia
środków na dostatnie życie - powielają dawne socjalistyczne hasła, że
„to mi się przecież należy”- od państwa, od gminy, od miasta .
W warunkach transformacji ustrojowej liderami przemian byli
„dawni prywaciarze”, a więc ludzie aktywni w „szarej strefie” socjalizmu - zarówno ci bardziej, jak też mniej uczciwi. Wówczas każdy
„prywaciarz” był podejrzany i gorszy od pracownika zatrudnionego w
przedsiębiorstwie państwowym , zwano ich pogardliwie spekulantami,
niebieskimi ptakami, niekiedy pasożytami. Wielu spośród nich, to dzisiejsi biznesmeni, to nasza klasa średnia, ich proweniencja jest zasadniczo inna od biznesmenów Zachodu, którzy majątku dorabiali się latami,
niekiedy na ich pozycję materialną pracowały całe pokolenia.
Nasi ludzie biznesu wzbogacali się zazwyczaj w krótkim czasie,
w pierwszych latach ustrojowych przeobrażeń Polski, do pomnażania
swego majątku wykorzystywali ogołocony z towarów rynek, majątek
upadających przedsiębiorstw państwowych, niekiedy powiązania
personalne z przedstawicielami starej, ale również nowej nomenklatury - nie były to często pieniądze uczciwie zarobione, wielokroć towarzyszyły im spekulacje finansowe, czy też wykorzystywanie luk prawnych.
Trudno walczyć z przyzwyczajeniami dojrzałych ludzi, które przez
lata dawały profity, a nagle okazują się być złem ściganym z mocy prawa. Znacznie łatwiej można ukształtować młode pokolenie ludzi biznesu - stąd tak ważna jest edukacja studentów ekonomii w zakresie etyki
biznesu połączona z doskonaleniem systemu prawa, w tym tworzeniem
prawa antykorupcyjnego i antymonopolistycznego5.
Do podstawowych zagrożeń utrudniających osiąganie wysokiego
poziomu etycznego polskich firm zaliczamy następujące:
• niewystarczający stopień zaawansowania transformacji gospodarczej (nadal niski poziom prywatyzacji przedsiębiorstw);
• zbyt represyjna polityka podatkowa (nadmierny fiskalizm);
• materialnie słaba i moralnie niedojrzała klasa średnia;
• brak długookresowych strategii rozwoju firm;
• powolne tempo zmian samorządowych;
• zbyt mała ilość kodeksów etycznych firm, brak konsultantów do
spraw etyki;
• brak tradycji przeprowadzania audytu etycznego firmy6.

6
7

Niezwykle istotną sprawą mającą bezpośredni wpływ na etyczność polskiego biznesu jest możliwość skorzystania z wiedzy oraz doświadczeń państw wysokorozwiniętych gospodarczo o ugruntowanej
już demokracji. Zgodnie z poglądami znanej angielskiej specjalistki z
dziedziny finansów i etyki biznesu dr Alaine Sternberg o etyczności w
działalności gospodarczej świadczy poziom oraz jakość realizacji trzech
fundamentalnych zasad :
1. zasady długoterminowej maksymalizacji wartości;
2. zasady sprawiedliwości dystrybutywnej;
3. zasady zwyczajnej przyzwoitości (działania fair).
Długoterminowa maksymalizacja wartości jest przede wszystkim
koniecznością ekonomiczną osiągania zysku w biznesie, bez zysku każdy biznes traci sens. Chodzi tu jednak nie tyle o zysk doraźny, a zysk
długoterminowy wynikający ze strategii rozwoju firmy (spółki akcyjnej)
dający poczucie stabilizacji oraz pewności jutra zarówno właścicielowi
(akcjonariuszom), jak również pracownikom. Zysk to również wartość
etyczna pod warunkiem, że osiągany jest w moralnie godziwy sposób.
Konieczność osiągania zysku wcale nie musi pozbawiać ludzi biznesu
człowieczeństwa, wręcz przeciwnie, to właśnie dzięki niemu mogą oni
przeznaczyć część uzyskanych dochodów na cele socjalne, bezpieczeństwo i higienę pracy, kulturę i oświatę, ochronę środowiska naturalnego lub też sponsorować doniosłe społecznie inicjatywy.
Sprawiedliwość dystrybutywna nakazuje wynagradzać oraz
premiować pracowników proporcjonalnie do wnoszonego przez nich
wkładu w osiąganie celu zasadniczego firmy, decyduje o tym wiele czynników, zaś przede wszystkim: kwalifikacje, umiejętności oraz
poziom odpowiedzialności za pracę innych ludzi; aktywność własna
i poziom ponoszonego ryzyka. Sprawiedliwość dystrybutywna wcale
nie oznacza równości, gdyż równość pojmowana dosłownie mogłaby
być największą niesprawiedliwością np. tzw. „urawniłowka”, czyli
wyrównanie biedy. Wedle tej zasady inne są kryteria wynagradzania
konserwatora, inne pracownika administracji, inne specjalisty i menedżera. Sprawiedliwość dystrybutywna polega na właściwym rozdziale
nierówności, pozwala na odmienne traktowanie pracownika wydajnego i bumelanta, jednocześnie nakazuje równe traktowanie równych.
Zasada zwyczajnej przyzwoitości (działania fair) zawiera w sobie
szereg wartości szczegółowych, etycznie pożądanych zarówno w działalności gospodarczej, jak również w życiu codziennym, wychodzi ona
naprzeciw powszechnie akceptowanym normom współżycia społecznego takim jak: uczciwość, szczerość, odwaga, bezstronność, kultura
osobista, odpowiedzialność, solidność, terminowość, lojalność, solidarność czy koleżeństwo. Ważnym elementem składowym zwyczajnej przyzwoitości jest powstrzymywanie się od używania przymusu
i przemocy fizycznej, wierność zasadom obowiązującym w firmie oraz
poszanowanie przepisów prawa. Omawiane wyżej wartości stanowią
minimum konieczne dla istnienia przedsiębiorstwa oraz panujących w
nim stosunków interpersonalnych7.

Kryk B.., Etyka biznesu a reputacja firmy, „Prakseologia”, nr 1-2, 2005, s. 189-190.
Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Warszawa 2008, s. 98-109.
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W proces dalszego rozszerzania Unii Europejskiej zaangażowani są partnerzy dysponujący nierównym potencjałem. Są to zarówno
dojrzałe struktury demokratyczne i rozwinięte gospodarki rynkowe,
jak również młode struktury demokratyczne i kształtujące się dopiero
gospodarki rynkowe. Proces integracji ma jednocześnie charakter konkurencji i współpracy. Zarówno pilnowanie własnych interesów, jak i
wzgląd na wspólne korzyści są niezbędnymi, lecz niewystarczającymi
warunkami uczciwych i trwałych porozumień. Osiąga się je poprzez
negocjacje prowadzone przez wszystkich interesariuszy. W tym celu
muszą powstać międzynarodowe struktury, które każda ze stron postrzegać będzie jako instytucję uczciwą8.
Niezwykle istotnym zadaniem w procesie funkcjonowania Unii
Europejskiej w sferze etyki jest określenie wspólnych dla wszystkich
członków minimów etycznych. Współcześnie decydują o tym przede
wszystkim konferencje Europejskiej Sieci Etyki Biznesu (EBEN - European Business Ethics Network, która powstała w 1987 roku), oraz kodeksy
postępowania etycznego firm i instytucji. Obowiązujące w EBEN zasady moralne mają charakter wartościujący, zaliczamy do nich:
• zasadę sprawiedliwości;
• zasadę uczciwości;
• zasadę zaangażowania;
• zasadę odpowiedzialności;
• zasadę solidarności;
• zasadę zaufania;
• zasadę życzliwości.
Nieco innymi kryteriami etycznymi w biznesie kieruje się Towarzystwo Etyki Biznesu w USA, które sprowadza je do następujących
powinności praktycznych:
• dostarczenia klientom wartościowych wyrobów i usług ;
• zapewnienia inwestorom zwrotu nakładów od kapitału powierzonego korporacji;
• tworzenia nowego bogactwa;
• tworzenia nowych miejsc pracy;
• przeciwdziałania zazdrości poprzez tworzenie warunków awansu;
• promowania wynalazczości i pomysłowości;
• angażowania się w różnorodne przedsięwzięcia kraju .
Umiędzynarodowienie biznesu oraz globalizacja życia gospodarczego postawiły na porządku dziennym sprawę znalezienia wspólnego aksjologicznego mianownika dla interesariuszy z różnych kręgów
kulturowych, różnych przekonań religijnych czy filozoficznych. Z inicjatywy Europejczyków (Giscard d’Estaing , Frederick Philips) podjęte
zostały próby sformułowania podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Celem tej inicjatywy było zmniejszenie napięć w
handlu międzynarodowym. W ten sposób powstały Zasady Caux9 oraz

Kodeks Etyczny Międzynarodowego Biznesu dla Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów10.
Zasady Caux opierają się na dwu ideałach etycznych : japońskiej
symbiozie oraz europejskich prawach poszanowania godności człowieka. Do zasad ogólnych należą:
1. Odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej;
2. Ekonomiczne oddziaływanie biznesu: ku innowacjom, sprawiedliwości i wspólnocie światowej;
3. Postępowanie w biznesie : wyjście poza literę prawa ku duchowi
zaufania;
4. Poszanowanie reguł prawnych;
5. Wspieranie wielostronnej wymiany handlowej;
6. Szacunek do środowiska naturalnego;
7. Unikanie działań sprzecznych z prawem11.
Zaprezentowane wyżej trzy różne wersje zasad postępowania
etycznego w biznesie mają bez wątpienia wartości wspólne podyktowane troską społeczności międzynarodowej o moralną czystość działalności gospodarczej, która wykracza poza granice państw, religii i kultur
cywilizacyjnych.
Do omawianych minimów etycznych w biznesie zaliczamy również nieznaną w Polsce praktykę audytu etycznego firm. W Europie
Zachodniej metodę tą stosuje coraz więcej firm (na przykład w Niemczech ponad 250 firm) dla upowszechnienia wartości wspólnych oraz
określenia poziomu etycznej dojrzałości prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Audyt etyczny polega na ocenie firmy pod kątem uznawanych
wartości przez kierownictwo firmy oraz jej pracowników, przestrzegania tych wartości w praktyce, uzyskiwanych efektów w środowisku
społecznym i środowisku naturalnym. Procedura audytu obejmuje
ocenę różnych dziedzin aktywności firmy (społecznej, finansowej, gospodarki zasobami naturalnymi) poprzez: analizę dokumentacji, analizę procedur postępowania oraz ocenę wewnętrznej oraz zewnętrznej
działalności firmy. Za najlepsze podejście do ustalania obowiązujących
standardów etycznych firmy uznaje się połączenie postępowania „od
góry”-rozumianym jako przywództwo z postępowaniem „od dołu”opartym o zasadę negocjacji oraz przestrzeganie przepisów prawa i
postanowień kodeksu etycznego.
Wyniki audytu etycznego (tzw. rekomendacje) mają na celu wprowadzenie zmian przyczyniających się do poprawienia kultury organizacyjnej firmy oraz jej stosunków z otoczeniem12. Wreszcie, coraz powszechniejszym, dobrym obyczajem firm zachodnich, wchodzącym w
skład minimum etycznego w biznesie jest posiadanie oraz przestrzega-

8

Gasparski W., J. Dietl, op.cit., s. 35-36.
Nazwa pochodzi od szwajcarskiej miejscowości Caux-sur-Montreux, w której zainicjowane zostały spotkania przedstawicieli różnych państw.
Kodeks ten został przyjęty na spotkaniu w Ammanie w roku 2003 pod patronatem księcia Filipa.
11
Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2011, s. 162
12
Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2011, s.154-155.
9
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nie postanowień kodeksu etycznego. Kodeksami etycznymi legitymuje
się biznes najwyżej rozwiniętych państw, i tak: w USA posiada je 87%
firm, w Wielkiej Brytanii - 45% firm, w Szwajcarii - 32% firm, w Niemczech i Francji - po 25% firm. Są to dane z połowy lat dziewięćdziesiątych, obecnie wskaźniki te bez wątpienia są wyższe. W Polsce kodeks
etyczny firmy, to wciąż rzadkość.
Zgodnie z szacunkami ekspertów zachodnich powinniśmy legitymować się około 6000 kodeksów etycznych, bo co najmniej tyle jest u
nas większych firm, posiadamy ich zaledwie kilkadziesiąt. Niewątpliwie jakimś punktem odniesienia może być tu Kodeks Etyki w Działalności Gospodarczej sporządzony przez Krajową Izbę Gospodarczą dla
potrzeb drobnej przedsiębiorczości. Trudno się jednak spodziewać w
najbliższym czasie przełomu w tej dziedzinie13.
Nie funkcjonuje u nas również instytucja konsultanta do spraw
etyki. W Europie Zachodniej osoby takie są etatowymi pracownikami
większych firm, są swoistymi ombudsmanami w sprawach etyki. Do
ich zadań należą między innymi: szkolenie etyczne pracowników, doradztwo w sprawach moralnie wątpliwych, interweniowanie w sytuacjach poważnego naruszania zasad etyki w stosunkach międzyludzkich,
uczestnictwo w audytach etycznych firm, reprezentowanie stanowiska
społeczności zakładowej na naradach i konferencjach Europejskiej Sieci
Etyki Biznesu .
Gdy w roku 1989 rozpoczął się proces demontażu realnego socjalizmu
oraz związanej z nim gospodarki nakazowo-rozdzielczej, wiele osób uwierzyło,
że wraz z tym procesem nastąpi odnowa moralna życia społeczno - gospodarczego, liczyli na to również hierarchowie Kościoła Rzymsko-Katolickiego w
Polsce. Tak się jednak nie stało, wprawdzie wiele nagannych moralnie zjawisk
utraciło swe ustrojowe podłoże, ale pojawiły się nowe, nie mniej groźne i nie
mniej dokuczliwe zjawiska takie jak: wszechogarniająca dominacja pieniądza i
wartości materialnych, nieokiełznany niczym relatywizm i liberalizm, upadek
uznawanych dotychczas autorytetów i zasad moralnych, patologie związane z
narastającym wciąż zjawiskiem bezrobocia i biedy, patologie związane z otwarciem Polski na Zachód.

go oraz hutnictwa, narastające wciąż bezrobocie i postępująca degradacja regionów robotniczych oraz obszarów popegeerowskich świadczą
o tym, że po latach ustrojowych przeobrażeń wyczerpują się już źródła
nakręcające koniunkturę gospodarczą kraju. Dalej radzić sobie musimy już sami. Kończą się dobrodziejstwa, dopłaty i ulgi płatnicze, a
zaczynają zobowiązania płatnicze oraz koszty dostosowania polskiej
gospodarki do struktur unijnych, narastają bariery związane z „wypłynięciem” naszego kraju na wolny rynek. Dotychczasowe „holowniki”
polskiej gospodarki wracają już do macierzystych portów.
2. Polski biznes wchodzi w drugi - moim zdaniem - trudniejszy
etap transformacji polegający na przebudowie świadomości społecznej w kierunku standardów wysokorozwiniętych państw zachodnich
o dojrzalej i ugruntowanej demokracji. Wyznacznikiem tego procesu
jest konieczność podjęcia przez nasz kraj wielkiej batalii o czystość
polskiego biznesu. Tego już za nas nie zrobi nikt, jesteśmy zdani na
własne siły i od nas zależy to, czy polski biznes się opłaci, czy też
zabrniemy w matnię powszechnej nieuczciwości i nieopłacalności.
W Unii Europejskiej nikt nie chce prowadzić poważnych transakcji
handlowych z państwem, w którym zwykły cwaniak i oszust odnosi
sukcesy i zyski, a człowiek uczciwy i praworządny mimo ogromnych
wysiłków ledwo utrzymuje swą firmę na rynku. Wiele wskazuje na to,
że polski biznes „stoi na głowie” i nikt za nas nie przestawi go do pozycji normalnej.
3. Wielką szansą dla polskiego biznesu jest możliwość skorzystania z przebogatej wiedzy oraz doświadczeń wysokorozwiniętych
państw kapitalistycznych. Istnieje przyzwolenie Zachodu oraz wola
wielu polskich postępowych polityków i biznesmenów na kontynuację transformacji gospodarczej.
4. Polska nie może być „papugą Europy”, wszak posiadamy własną, niepowtarzalną tożsamość narodową oraz przebogatą kulturę opartą na ponad tysiącletniej przynależności do cywilizacji chrześcijańskiej, dlatego też jesteśmy w stanie nie tylko skorzystać z wiedzy oraz
doświadczeń innych narodów, ale możemy także wzbogacić wspólną
Europę o nasze wartości.

O aktualności omawianych wyżej problemów świadczą wyniki
badań sondażowych przeprowadzonych na 1025 -osobowej próbie dorosłych Polaków. Na pytanie, komu w Polsce żyje się obecnie lepiej, a
komu gorzej niż za czasów PRL-u, 80% badanych podało, że lepiej żyje
się złodziejom i kombinatorom, dla porównania 53% badanej populacji

dr inż. Stanisław Dorobek

wymieniło ludzi zdolnych i dynamicznych, a tylko 9% respondentów
wskazało na ludzi uczciwych, natomiast aż 75% badanych stwierdziło,
że uczciwym żyje się gorzej.

Wnioski
1. Obecne trudności gospodarcze, a w szczególności: deficyt budżetowy, problemy restrukturyzacyjne polskiego górnictwa węglowe-

13
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Koncepcja polityki morskiej jest zbyt
ogólnikowa

Z

wiązek Miast i Gmin Nadmorskich ma nadzieję, że prace nad
koncepcją polskiej polityki morskiej nie zakończyły się. – Naszym zdaniem jednak, pewne obszary tematyczne, szczególnie dotyczące rozwoju portów morskich mogłyby być opisane bardziej szczegółowo – ocenia, w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl, Grzegorz
Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło konsultacje społeczne związane z dokumentem „Polityka Morska Rzeczypospolitej
Polskiej do 2020 roku” oraz materiałem komplementarnym wobec niego, pn. „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki
Morskiej…”. Wpłynęły wnioski od 41 podmiotów, zawierające w sumie 396 postulatów, z których 310 odnosiło się do projektu PM 2020, a
pozostałe – do projektu „środowiskowego”. Najczęściej pojawiały się
postulaty wydłużenia perspektywy czasowej dokumentu, wprowadzenia do niego danych statystycznych, zwiększenia spójności dokumentu
oraz modyfikacji zaproponowanych celów polityki morskiej. Fundacja
na rzecz Energetyki Zrównoważonej była jednym z podmiotów, który
wziął udział w konsultacjach.

brakuje generalnej wizji dla gospodarki morskiej na 2020 r. Postulował
też organizowanie spotkań z władzami miast nadmorskich oraz firmami z branży morskiej, mających na celu dyskusję nad ujednoliceniem
skomplikowanych procedur inspekcji, dopuszczania towarów do obrotu w UE i odpraw w portach polskich, wygenerowanie dobrych praktyk zarządzania gospodarką morską. Tego rodzaju uwagi nie zostały
uwzględnione – MIR potraktowało je jako niezgodne z treścią dokumentu lub zbyt subiektywnie.
– Mamy jednak nadzieję, iż nowo powołane ministerstwo nie kończy prac nad tym ważnym dokumentem i po okresie przekształcenia
powrócimy do dialogu wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami z
branży morskiej – mówi Grzegorz Walczukiewicz.
Paweł Rydzyński
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/33409/id/113

Rozwój portów morskich powinien być
bardziej szczegółowy
– Polityka Morska RP do 2020 jest dokumentem strategicznym i
cieszy nas fakt jego powstania. Jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną,
to naszym zdaniem opracowanie jest przygotowane na dużym poziomie ogólności, co wg. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jest cechą
charakterystyczną dla tego typu dokumentów strategicznych. Wierzymy, że w połączeniu ze Strategią Rozwoju Portów Morskich oraz innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi pasa nadmorskiego,
takimi jak np. strategie rozwoju gmin nadmorskich, opracowanie „Polityka Morska” poprawi warunki rozwoju gospodarki morskiej. Naszym
zdaniem jednak, pewne obszary tematyczne, szczególnie dotyczące
rozwoju portów morskich mogłyby być opisane bardziej szczegółowo
– ocenia, w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl, Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich.

„Niezgodne z treścią”, „Zbyt subiektywne”

Z

MiGM zwracał w toku konsultacji społecznych m.in. na zbyt
słabo uwypukloną edukację morską, proponował też ewaluację terenów portowych, jako branży niedocenianej w porównaniu z
portami Europy Zachodniej, aby zapewnić konkurencyjność dla całej
gałęzi oraz dochody dla państwa. Związek stał też na stanowisku, że
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Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do
roku 2020
W grudniu zakończyły się konsultacje nt. rządowego dokumentu
„Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020”. Dokument
powstaje dlatego, że wymagają tego ustalenia Unii Europejskiej, a nie
dlatego, że nagle wzrosła w Polsce świadomość możliwości wykorzystania nadmorskiego położenia kraju. Odrzucono znaczną część z 310
postulatów środowisk społecznych, które zgłosiły swoje uwagi do projektowanego dokumentu.
W związku z powyższym, w połowie stycznia br. z inicjatywy Polskiego Klastra Morskiego odbyła się debata nt. „Jaka Polityka Morska
Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020”. Zbiegła się ona z decyzją o likwidacji Dowództwa Marynarki Wojennej RP, przyznaniu Polsce Prezydencji w Regionie Morza Bałtyckiego oraz powrotem orłów na gmach
budynku Muzeum Emigracji w gdyńskim porcie. W ramach seminarium naukowców i praktyków organizowanego przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni dyskutowało liczne
grono przedstawicieli biznesu, naukowców oraz jeden student i jeden
przedstawiciel samorządu miasta.

Ważna konkurencyjność

I

nformację o głównych założeniach dokumentu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej „Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej
do roku 2020” przedstawiła Monika Niemiec-Butryn, zastępca dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W swoim wystąpieniu podkreśliła,
że zakończony został pierwszy etap prac w którym ujęto najważniejsze
zagadnienia związane z wytyczeniem strategicznych kierunków polityki morskiej Polski. Zwróciła uwagę na to że przygotowując wstępny
wariant dokumentu, skoncentrowano się na 9 kierunkach rozwoju, jako
priorytet stawiając wzrost konkurencyjności Polski. Dziękując zarządowi Polskiego Klastra Morskiego za zorganizowanie debaty podkreśliła,
że praca nad dokumentem nie jest zamknięta. Aktywność środowiska
jest potrzebna, bo „wciąż za mało jest morza w Warszawie” i dlatego
szereg debat organizowanych jest w Warszawie – podkreśliła dyrektor
Niemiec-Butryn.
„Za mało jest morza nie tylko w Warszawie” zauważył Ryszard Toczek, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdynia. Zwrócił uwagę na brak
zainteresowania posłów polityką morską, dla kontrastu przypominając
jak to w okresie międzywojennym bardzo aktywne były komisje morskie w Sejmie II Rzeczypospolitej oraz organizacje społeczne, jak Liga
Morska. Akademia Morska w Gdyni jest znakomitym miejscem do dyskusji o rozwoju opartym o wiedzę. Naczelnik Toczek, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego zaprezentował stanowisko wyjściowe
Polskiego Klastra Morskiego do polityki morskiej RP podkreślając, że
„konsultacje społeczne projektu dokumentu wykazały ogromny potencjał morza oraz skalę wyzwań, polegających na wykorzystaniu tego
potencjału. Jesteśmy przekonani, że udział podmiotów – uczestników
konsultacji społecznych – w pracach nad przygotowaniem projektu
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Zintegrowanej Polityki Morskiej RP – zapewniłby mu istotną wartość
dodaną”. Podkreślił również, że „polityka morska – w realiach geograficznych i gospodarczych Polski a szczególnie w kontekście polityki
transportowej UE – budowy korytarzy transportowych w relacji portport – nie może ograniczać się do regionów nadbrzeżnych. Tradycyjnym klientem polskich portów morskich są przemysły środkowej i
południowej Polski – głównie Śląska. Nie wykorzystujemy potencjału
jaki daje współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej ani więzi Polski
z krajami Europy Centralnej i Wschodniej. Postulat rewitalizacji dróg
wodnych śródlądowych zwraca ku Bałtykowi partnerów z Białorusi i
Ukrainy”.
Wśród około 70 uczestników debaty kilkunastu wyraziło swój pogląd na temat dokumentu, inni zgłosili swoje poglądy do protokołu.
Wielu uczestników spotkania podkreślała, że dobrze iż powstał taki
dokument i jest nad czym dyskutować. Między innymi swoje uwagi
zgłosił Jerzy Lewandowski, dyrektor Krajowej Izby Gospodarki Morskiej mówił, że mimo mankamentów dokument powinien zostać jak
najszybciej opracowany, by możliwie szybko go wdrażać. Prof. Czesława Christowa za Szczecina wskazała, że brak konkretnych wskazań
powrotu statków pod polską banderę. W szerszym zakresie należy
uwzględnić potencjał polskich uczelni. Michał Hamond, student Akademii Morskiej w Gdyni, stwierdził, że polityka morska wymaga działań na rynku międzynarodowym, wymaga otwartości i komunikacji.
Natomiast Polska jest w bardzo małym stopniu aktywna w światowej
gospodarce. Jednak mimo tego, że młodzież uczy się kilkanaście lat
języków obcych, to większość gdy wręczy się im słuchawkę do ręki
nie umieją się przez telefon porozumieć z partnerem z innego kraju w
języku obcym. Michał zaproponował uruchomienie innowacyjnego
kierunku studiów w Akademii Morskiej w Gdyni, który pozwoliłby
absolwentom na swobodne działanie na rynku międzynarodowym.

Spójność i edukacja

J

eśli zamierzamy rozwijać Polskę Morską potrzebne jest aktywne wsparcie rządu dla gospodarki morskiej na wzór innych
krajów rozwiniętych gospodarczo – podkreślił Henryk Piątkowski
(Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy). Alicja
Wojtyna-Jodko z Bydgoskiego Klastra Rzecznego zwróciła uwagę na
konieczność kształcenia morskiego uczniów szkół oraz wychowania
morskiego dzieci i młodzieży. „W aktywizacji społecznej ważna jest
polityka spójności, której nie uwzględniono w dokumencie” – zauważyła Alicja Wojtyna-Jodko, a także kompleksowe podejście do polityki
transportowej państwa w wymiarze regionalnym. Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego poinformował, że Muzeum promuje historyczny dorobek Polski morskiej. Zwrócił jednak uwagę na
marnotrawienie polskiego dorobku marynistycznego. Jedno z przedsiębiorstw morskich, były armator – zauważył – zamierza sprzedać na
aukcji obrazy, który były kupowane za społeczne pieniądze.

h t t p : // k e i z .w p i t . a m . g d y n i a . p l
17

Transfer wiedzy

Potrzebne narzędzia

Wypowiedzi dotyczące dokumentu „Polityka Morska Rzeczypospolitej
Polskiej do roku 2020” na stronach www.klastermorski.com.pl

M

amy wiele dokumentów ale nie mamy polityki morskiej
stwierdził Krzysztof Michnal ze Szkoły Morskiej w Gdyni.
Brak nam narzędzi do realizacji tej polityki, ponieważ jej wykonanie uzależniona jest od działania i przychylności różnych ministerstw. Nasze
przepisy są bardzo niesprzyjające dla uprawiania zawodów morskich.
„Edukację marynarzy realizujemy obecnie bez aktów prawnych, co jest
niezgodne z międzynarodową konwencją” – zaznaczył Michnal. Dr Joanna Kizielewicz z Akademii Morskiej w Gdyni pokreśliła konieczność
rozwoju warunków dla turystyki morskiej. Statki pasażerskie cumują
między złomem a składowiskiem węgla. Odwołując się do własnych
badań zauważyła, że porty nie są zainteresowane rozwojem usług dla
żeglugi turystycznej. Krzysztof Gromadowski, dyrektor Zarządu Morskiego Portu w Gdyni mówił o zmniejszeniu dostępności do portów od
strony lądu. Uruchomienie Pendolino znacznie zmniejszy przepustowość linii kolejowych dla ruchu towarowego – podkreślił dyr. Gromadowski jako dowód braku spójności polityki transportowej państwa.

Ogólniki to nie polityka

D

okument poświęcony polityce morskiej nie może zbyć ogólny,
bo nie będzie zrealizowany – wytykał prof. Andrzej Tubielewicz z Politechniki Gdańskiej, „bo z mojego długoletniego doświadczenia wynika, że dokumenty ogólne nigdy nie zostały zrealizowane”.
Jego zdaniem polityka morska powinna zapewnić skuteczne osiągnięcie założonych celów. „Polityka morska powinna tworzyć warunki dla
rozwoju gospodarki morskiej” – z naciskiem podkreślił prof. Tubielewicz, bo „polityka morska powinna być skuteczna”. Zdzisław Długosz,
dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem zadał pytania: „Co w
czasach globalizacji oznacza termin - morskość państwa?” W przedsiębiorstwach prywatnych i będących spółkami skarbu państwa całkiem
różne są procesy decyzyjne. Wyraźnie widać elastyczność i zdolność
przystosowania się do działania w warunkach gospodarki firm prywatnych. „Istotnym problemem jest również transfer wiedzy między naukowcami i przedsiębiorcami” – zauważył dyrektor Długosz.

Nie chcemy „pułkownika”

R

yszard Toczek powiedział, że chodzi nam o to by dokument,
który powstanie, nie został odłożony na półkę. By powstał dokument, który będzie przewodnikiem, nie dla polityków ale dla społeczeństwa. Nie może to być dokument, który powstał, bo taki był wymóg
Unii Europejskiej. To jest środek do celu budowania Polski Morskiej z
całym jej dziedzictwem. Nie może to być więc dokument resortowy ale
narodowy. „Nadmorskość jest skarbem narodowym” – podkreślił prezes Toczek i wymaga specjalnej pieczy po to by maksymalnie go wykorzystać dla wspólnego dobrobytu.
Na razie bez odpowiedzi pozostają pytania: Czy z aktualną polityką
morską skutecznie wykorzystamy naszą prezydencję w Regionie Morza Bałtyckiego? Jak bez dowództwa Marynarki Wojennej zapewnimy
bezpieczeństwo polskich interesów na morzu? Czy polityka morska to
zbiór życzeń, czy działań i jak będziemy się z nich rozliczać?

Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020
Stanowisko Polskiego Klastra Morskiego (najważniejsze aspekty)
• Położenie nadmorskie stanowiło zawsze wartość dodaną kraju,
miasta czy regionu.
• Nieumiejętność wykorzystania położenia naturalnego stanowi o
krótkowzroczności i unikaniu podejmowania decyzji.
• Odwrócenie się wielu decydentów od morza, ale również brak
zainteresowania polityką morską wielu ludzi żyjących z morza,
świadczy o pozbawieniu się szans uzyskania dodatkowych czynników rozwojowych.
• Społeczeństwo, którego kraj położony jest nad morzem i odwraca się do niego, odwraca się również od gospodarki globalnej i
świata.

Wnioski z debaty w Akademii Morskiej
w Gdyni w styczniu 2014
1. Morze stanowi siłę napędową Polski
2. Polska polityka morska to polityka narodowa, a nie branżowa,
regionalna czy resortowa
3. Nadmorskie położenie Polski wraz z dorzeczami to dobro narodowe o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego
4. Polska Morska może być aktywnym uczestnikiem rynku w gospodarce globalnej, a nie funkcjonować na peryferiach europejskich korytarzy transportowych
5. Morska orientacja Polski pozwoli na wykorzystanie potencjału,
jaki daje współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej więzi Polski
z krajami Europy Centralnej i Wschodniej i państwami Regionu
Morza Bałtyckiego.
6. Kompleksowa polityka morska i rzeczna – stworzy warunki do
optymalnego wykorzystaniu polskiego kapitału ludzkiego i materialnego w Polsce i na rynku globalnym
7. Polityka morska – spójna z polityką gospodarczą Polski i potencjałem całej Unii Europejskiej
8. Polska Polityka morska – zintegrowana, wymierna, skuteczna i
sprawnie realizowana (zarządzana)
9. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 to jest
dokument narodowy, a nie resortowy
10. Polski Klaster Morski postuluje by utworzyć Narodową Platformę do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej – bez
cezury czasu jej działalności. Jej zadaniem jest wspieranie tworzenia, a następnie skutecznego wdrażania Polskiej Polityki Morskiej
Przedruk za: M. Grzybowski, Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020. Przerwana Debata, „Polska Gazeta Transportowa”. ISSN 1230-7599, 12 marca 2014, nr 10, s. 6.

dr hab. Marek Grzybowski,
prof. AM
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Badania nad bezpieczeństwem dostaw ropy
naftowej na potrzeby polskiej gospodarki
Zależność od dostaw

Z

asoby ropy naftowej są bardzo nierównomiernie rozmieszczone na całym świecie, a Unia Europejska ma ich szczególnie
niewiele. W państwach nowoprzyjętych do Unii Europejskiej sytuacja
jest jeszcze gorsza. Rynek surowców energetycznych, a więc również
ropy naftowej jest niezwykle wrażliwy na sytuację polityczną zarówno
w regionach wydobycia jak i w krajach tranzytowych. Dostawy ropy na
świecie mogą być fizycznie przerwane w dowolnym momencie przez
wydarzenia w regionach produkcji i w strefach tranzytowych, szczególnie przez niestabilną sytuację polityczną lub wojnę. Buzi to pytania o
nie tylko o poziom uzależnienia, ale również o bezpieczeństwo zapewnienia stabilnych i po akceptowalnej dla rafinerii i klienta cenie dostaw
tego surowca do Unii Europejskiej w tym także do Polski.
Jako poziom uzależnienia Polski od dostaw ropy naftowej przyjęto
procentowy wskaźnik 95%, określony w Polskiej Polityce Energetycz-

nej do roku 2030 i pokrywający się z danymi Międzynarodowej Agencji
Energetycznej (MAE). Znakomita większość tej ropy, aż 94% jest importowana z Rosji. Tak wysoki poziom uzależnienia od jednego dostawcy
powoduje poważne ryzyko, dlatego od lat podejmowane są próby zróżnicowania źródeł importu i szlaków transportowych. Polska Polityka
Energetyczna do roku 2030 zakłada, że większa dywersyfikacja nie tylko wzmocni bezpieczeństwo energetyczne, ale również umożliwi Polsce negocjowanie lepszych cen dzięki zwiększonej konkurencji.
Badania obejmują okres od roku 2010 do 2020, czyli jeszcze przed
rozpoczęciem inwestycji znaczących dla zapewnienia bezpiecznych
dostaw ropy naftowej: przed rozbudową morskiego terminalu przeładunkowego Naftoport, bazy magazynowej na ropę i produkty ropopochodne PERN w pobliżu Naftoportu, a także przed podjęciem decyzji
o realizacji budowy rurociągu Odessa – Brody – Płock – Gdańsk. Rurociąg ten jest częścią szerszej inicjatywy regionalnej, mającej na celu
utworzenie korytarza transportowego kaspijskiej ropy naftowej do Eu-

Wykres 1. Konsumpcja ropy naftowej i produktów naftowych według sektorów, 1973 – 2030

*wyrażenie pozostałe obejmuje inny przerób i konsumpcję sektora energetycznego
Źródło: Energy Statistics of OECD Countries, IEA/OECD, Paris, 2010

Tabela 1. Zapotrzebowanie na ropę naftową w latach 2010 do 2020 mln ton

Ropa i produkty naftowe

Jedn.

2010

2015*

2020*

2025*

2030*

Mln ton

25,1

26,1

27,1

29,4

31,1

Dane PEP 2030; * prognoza
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ropy. Polska planuje dalszy rozwój magazynów ropy naftowej, co jest
optymistyczne zarówno z punktu widzenia zwiększenia zapasów strategicznych, jak i poprawy elastyczności logistyki dostaw. Planuje także, zmianę obowiązującego systemu zapasów ropy naftowej poprzez
wzmocnienie roli zapasów publicznych; ten proces już się rozpoczął i
wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuowany.
Historycznie ropa naftowa jest drugim po węglu najważniejszym
nośnikiem energii.
Jej znaczenie podnosi rosnąca ilość pojazdów i brak alternatywy dla
ropy w sektorze transportu.
Od 1990 r. udział ropy naftowej w produkcji energii prawie się podwoił
i osiągnął 25% zużycia energii pierwotnej w 2009 r. i w dalszym ciągu
wzrasta (tabela 1 s.17).

Struktura importu

I

mport ropy naftowej pokrywał ostatnich latach 96 – 97% ogółu
zużycia tego surowca w Polsce, wykazując niewielką tendencję

wzrostową, co świadczy o braku zwiększenia wydobycia ze źródeł krajowych.
Struktura pochodzenia importu ropy jednocześnie wskazuje na
zdecydowana dominację Federacji Rosyjskiej, jako dostawcy do Polski.
Stamtąd właśnie pochodzi 90- 96% importu tego surowca. Głównymi
przyczynami takiej sytuacji są powody ekonomiczne. Ropa typu Russian Export Blend Crude Oil (REBCO) lub Ural przez lata była dostarczana rurociągiem „Przyjaźń” do polskich rafinerii po korzystniejszej
cenie niż importowana droga morską. REBCO była tańsza w stosunku
do ropy typu Brent pochodzącej z Morza Północnego i będącej jednym
ze wskaźników (benchmarków) na globalnym rynku ropy. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że polskie rafinerie są technologicznie nastawione na rafinację tego rodzaju ropy, jaki dostarczają Rosjanie.
Ostatnie lata przyniosły zmiany w strukturze cen ropy na globalnym rynku spowodowane znacznym rozwojem technologii wydobycia
i poszukiwań oraz wzrostem produkcji w USA i Kanadzie. Spowodowało to miedzy innymi odwrócenie relacji cenowej pomiędzy ropą z
Morza Północnego i amerykańską West Texas Intermediate (WTI). Podrożała również REBCO i jej cena oscyluje wokół ceny Brenta, co powoduje, że staje się mniej atrakcyjna dla polskich odbiorców.
W związku z tym należy się spodziewać wzrostu dywersyfikacji
dostaw zarówno, jeśli chodzi o ilość ropy od dotychczasowych dostawców jak i pojawienie się zupełnie nowych eksporterów dostarczających
ropę na nasz rynek.
Polska Polityka Energetyczna do roku 2030 (w załączniku 2); „Prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energie do roku 2030”, przewiduje wzrost
zapotrzebowania na energię pierwotną o 22% do roku 2030, czyli osiągnie ono 118,5 Mtoe (ton metrycznych ekwiwalentu ropy). Prognoza zakłada, że większość tego wzrostu nastąpi po roku 2020.
Polskie udokumentowane zasoby ropy naftowej to 25,9 mln ton,
czyli pokrycie rocznego polskiego zapotrzebowania prognozowanego
na rok 2015. W dalszym ciągu trwają poszukiwania nowych złóż zarów-

no konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych.
Są niewielkie szanse na zwiększenie produkcji krajowej, która aktualnie wynosi ogółem 1,6 mln ton rocznie, w tym 0,7 mln ton ropy, resztę
stanowią biopaliwa, ropa ściśnięta oraz łupkowa. Część ropy wydobywanej w Polsce przeznaczona jest bezpośrednio na eksport do rafinerii
niemieckich ze względów logistycznych. Całość krajowej produkcji pokrywa zaledwie 5% polskiego popytu na ropę.
Uzależnienie rosyjskich firm naftowych od planów politycznych
Kremla, przyczynia się do dalszego zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa dostaw do Polski. Praktycznie dostawy są możliwe tylko z dwóch
kierunków, rurociągiem „Przyjaźń” od dostawców rosyjskich oraz
przez morski terminal przeładunkowy Naftoport.
Widać wyraźnie brak sieciowej struktury ropociągów, umożliwiającej
dostawy do Polski z kierunku południowego ze złóż Azji Centralnej.
Dostawy do Polski ropy z obszaru kaspijskego mogą odbywać się jedynie za pomocą rurociągów rosyjskich. Z obszaru Morza Śródziemnego i
Afryki Północnej dostawy są możliwe jedynie drogą morską.

Prognozy

W

śród krajów produkujących ropę naftową w roku 2012 w
ilości większej niż 10 mln. bbl/d, jedynie Rosja z produkcją
10,4 mln bbl/d oraz Arabia Saudyjska z produkcją 11,73 mln bbl/d, mogą
być polskimi dostawcami surowej ropy naftowej. USA ze względu na
ograniczenia wprowadzone przez Kongres, nie mogą eksportować ropy
naftowej wydobytej na własnym terytorium. Wśród pozostałych producentów ropy mieszczących się w przedziale produkcji 2-4 mln bbl/d
potencjalnie mogą stać się polskimi dostawcami: Kanada z produkcją
3,9 mln bbl/d, Iran z produkcja 3,6 mln bbl/d, Irak 3,0 mln bbl/d, Nigeria
2,5 mln bbl/d.
Możliwe są też dostawy z krajów produkujących ropę w przedziale 1-2 mln bbl/d, a wśród nich szczególnie: Kazachstan 1,6 mln bbl/d,
tradycyjny dostawca ropy do Europy Zachodniej Algieria 1,9 mln bbl/
d, Libia 1,5 mln bbl/d, Norwegia 1,9 mln bbl/d oraz Wielka Brytania z
produkcją 1,0 mln bbl/d. Należy wspomnieć, że produkcja ropy z obszaru Morza Północnego pomimo rosnących nakładów na poszukiwania i wydobycie systematycznie spada z powodu wyczerpywania się
złóż. Pozostałe kraje nie są brane pod uwagę ze względu na czynniki,
które w znacznym stopniu wykluczają możliwość importu ropy do
Polski. Wśród przyczyn jest zarówno zbyt duża odległość mająca poważny wpływ na koszty transportu, gatunki ropy potencjalnie trudne
do transportu i rafinacji, albo z powodów technologicznych w polskich
rafineriach. Niebagatelne znaczenie ma także ustalona współpraca w
zakresie dostaw ropy z innymi krajami, co stanowi zbyt wysoką dla
Polski barierę wejścia na ten rynek. Pozostałych 204 kraje produkujące
ropę w ilościach mniejszych niż 1 mln bbl/d , można pominąć
w badaniach ponieważ w poważny sposób zaciemniłoby to wyniki, a
ilości dostarczane na potrzeby polskiej gospodarki byłyby nieznaczne.
Rozdrobnienie importu tak ważnego dla gospodarki surowca jak ropa
naftowa, mogłoby spowodować przekroczenie punktu równowagi w
kontaktach z dużymi dostawcami i przez to poważnie zachwiać bezpieczeństwem dostaw.
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Wykres 2. Globalne potwierdzone zasoby ropy naftowej na koniec 2012 w mld baryłek

Źródło: Serinus Energy

Stan bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w ropę naftową oceniony
z uwzględnieniem powyższych czynników przedstawia się niezadowalająco. Infrastruktura przeładunkowa, dystrybucyjna i magazynowa
wymaga modernizacji i rozbudowy. Surowce dostarczane są głównie
drogą lądową od niewielu, często zależnych dostawców. Co więcej, po
stronie dostawcy postępująca prywatyzacja oraz deregulacja rynku, a
szczególnie uzależnienie rosyjskich firm naftowych od polityki Kremla
przyczynia się do dalszego zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa.

Wnioski

strategicznym rządów powinna być bliska współpraca z krajami Europy
Zachodniej oraz działania na rzecz solidarności energetycznej i otwartość w stosunkach ze Wschodem oraz innymi producentami nośników
energii. Wstąpienie do Unii Europejskiej oraz uzyskanie członkostwa w
NATO zademonstrowało dbałość Polski o bezpieczeństwo zewnętrzne.
W stosunkach ze wschodem, w tym z Rosją, kluczowym zagadnieniem
jest między innymi zapewnienie sobie przez Polskę bezpieczeństwa
dostaw nośników energii, a także, jeśli to możliwe zapewnienie sobie
dostępu do źródeł ropy naftowej. Niebagatelnym dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej jest budowa i modernizacja infrastruktury przeładunkowej, przesyłowej i magazynowej.

B

ezpieczeństwo gospodarcze państwa, jako jeden z wielu aspektów bezpieczeństwa narodowego jest brakiem wewnętrznych
i zewnętrznych zagrożeń dla funkcjonowania gospodarki. W praktyce
jest to stan idealny, do którego struktury państwowe zdążają w dynamicznie zmieniającym się procesie gospodarowania.

Krzysztof Szymichowski

Bezpieczeństwo gospodarcze, militarne i energetyczne wykazują
wiele wzajemnych powiązań. Pożądany rozwój gospodarczy powinien
opierać się na trwałych sojuszach militarnych i gospodarczych. Celem
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Maritime industries as a life raft

M

aritime industries and activities within maritime economy
(education, organizational, ecological and others) constitute
a viable and significant sources of innovation, knowledge transfer and
value added for the world economy. A so-called „blue economy” and
the issues of a „blue-growth” are treated as a priority in the European
Union. It is estimated that maritime industries employ approximately
5.4 million people, who account for 500 billion Euro of a value added.
According to the initiative called „ Blue growth: prospects for sustainable growth from marine and maritime sectors”, it is estimated that until 2020 the number of the maritime sectors’ employment will reach 7
million people, while their value added, 600 billion Euro. The European
Commission believes that maritime industries will be a life raft for the
European economy in the times of constant crises troubling the countries around the Mediterranean Sea. According to the European Commission coastal and maritime tourism employs the largest amount of
people in the maritime economy and generates the biggest gross value
among all the European maritime industries.
In the document mentioned above, the following areas of maritime
economy have been considered particularly promising: the usage of the
sea and ocean’s energy (it is predicted that the installed power will double), sea mining of mineral resources (its value is expected to raise to
5 billion Euro within the next 10 years and up to 10 billion Euro until
2030). Moreover, the priority areas in the EU include aqua-farming and
biotechnology, which are supposed to be the sources of the mass production of food, cosmetics, pharmaceuticals, chemicals and biofuels.
In Polish maritime economy there are approximately 12 thousand
directly operating entities, employing over 88 thousand people. Annual
investments in new objects reached 2 210,5 million zloty in 2012 and
over the last 5 years- about 4 700 million zloty. The gross value of fixed
assets in this sector increases systematically and in 2012 reached 17 725
million zloty ( in 2009- 14 782 million zloty). The profits from the overall
activity grow as well, from more than 21,7 billion zloty in 2009 to more
than 27,3 billion zloty in 2012. As a result, the financial profit before tax
increased in 2009-2012 from 892,7 million zloty to 1 281, 4 million zloty.
Polish maritime academies (technical-economic universities), research
institutes (Maritime Institute in Gdansk and the Institute of Oceanography of Polish Academy of Science in Sopot), the CTM Centre, Ship
Design and Research Centre are one of the best research centres in the
world and have well-established contacts with the global science within
all related fields (shipbuilding, maritime energy, biological sciences,
quality sciences and economics). Furthermore, a unique and acknowledged global position has the University Centre of Sea and Tropical
Medicine. Additionally, Polish scientific units participate in generating
interdisciplinary innovative solutions which have a broad application
in maritime and other sectors of economy (transportation, food production, construction, etc.).

The countries and regions benefiting from the sea and their coastal
location tend to develop more dynamically than the countries and regions, which do not take advantage of the sea resources and coastal location of the country. In many cases, the countries with developed maritime industries and widely using their access to the sea, tend to undergo
the recessions less severely and diversify their economies, developing
the production and services both in traditional (natural resources, their
transportation and processing) and innovative (ICT, biotechnology,
medical innovations, creative industries, dynamic logistic systems, upgrading goods and services and their re-export, etc.) branches. In turn,
the development of these branches enforce activities in the area of maritime industries. Thus, the activities within maritime economy result in
derived demand in countries and regions, which foster their economy.
In fact, the development of maritime branches stimulates the demand
for innovativeness in other national sectors of economy, research and
development, and education on all levels.
Innovations in maritime economy and the sciences dealing with
sea exploration and applied in maritime industries allow for deepening
the ties with global economy and increase the country’s share in global
division of labour. The country making a complex use of of its coastal
location increases its share in the world GDP and the acquired resources
are directly or indirectly transferred to the country, which can be observed on the example of Asian economies. Blue Growth is a long-term
strategy of development of the European Union’s maritime economy,
which accounts of sustainable development.
Gdynia Maritime Academy and Polish Maritime Cluster promote
actively the concept of the Blue Economy in Poland, Baltic Sea Region
within the Baltic Network of Maritime Clusters and in Europe, together with the clusters associated within European Network of Maritime
Clusters (ENMC), information on which can be founded i.e. on the pages of this Knowledge Transfer.
Marek Grzybowski
Editor in-chief

h t t p : // k e i z .w p i t . a m . g d y n i a . p l
24

9-10/2014

Transfer wiedzy

Operation of information towards interpersonal
communication

S

ince the dawn of time interpersonal communication has been
an inherent attribute that determines the creative functioning
of the society. Proper communication is a foundation, on which the
development of the human kind is built, and covers the sociocultural
as well as economic aspect. Ability of the communication processes is
shaped since childhood by the external factors that surround a young
man, such as: family, peers and the education system. The psychological profile of a young man is the resultant of these variables, the biggest
impact of which has the education system.

1.Theoretical system of operating information

M

ind is the essence of a man’s humanity. It acts as a distorting

mirror that reflects the imagination of one’s possibilities and
predispositions. The conviction about possibilities and predispositions
is the result of the life experiences and the opinions of other people that
are taken into account. The human mind has got a lot of barriers and
limitations. Those barriers are the result of the beliefs and beliefs are attained during one’s life. No one comes with them to that world.
Since the age of 6 the mind of today’s individual member of society
is in the hands of education system for many hours daily Monday to
Friday. During this long period of time, our consciousness forms images
of attitudes and ways of interpersonal communication presented by the
education system. First beliefs concerning one’s abilities in a particular
domain are also formed.
The foundation that determines functioning of the education system are the processes that are responsible for absorbing and operating
the information. Present teaching methods are based on theoretical
models of education, which consist of using only the potential of the
short-term memory. Such an approach manifests itself in a common

practice of memorizing a multitude of theories and classifications,
which very often are not possible to be reproduced and used in a practical manner in life. That kind of operating information is not effective
as it lies at the basis of a system that rests on gradual moving through
successive stages without deriving any fundamental long-term benefits
from the attained knowledge.
The problematic aspects of that issue stem from the attributes that
define the short-term memory. It is based on the analysis and theoretical
approach to the information, which is directly related to learning with
no understanding and measuring educational progress by putting the
required information on a piece of paper. This information is located
in the surfaces of the mind that are responsible for the short-term storage, which explains the fact of knowledge evaporating in a dramatically
short time.
The theoretical model of education is based on usage of individual
mind, because in order to gain knowledge, it is essential to operate with
information by one self to be able to get through the verification forms
that are common these days. Results of those forms are projected by
the marks that are kept in the register of marks such as index or class
register. Such model creates psychological records in young people’s
minds that lead to negative repercussions in their attitude towards their
own education.
The most valid records are: fear of making mistakes, demotivation,
negative side of perfectionism and rivalry.
The fear of making mistakes comes from constant registering all
the unsuccessful actions of students, which is directly connected with
their negative consequences. That psychological record is also the result of the situation where students that take an individual course of
understanding the matter that is different than the attitude and ways
of thinking of the education system receive a negative response from

Diagram 1. Scheme of communication in the theoretical model of operating information

Source: Own elaboration of the Hamond Method
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Diagram 2. Scheme of communication in the practical model of operating information

Source: Own elaboration of the Hamond Method

academic teachers. This results in uncertainty among students who become doubtful about their own opinions, and, consequently, adopt a
passive attitude and lack the confidence to realize their ideas. That kind
of convictions and limitations kill the entrepreneurial spirit in young
people, and as a result impede creation of new projects. One of the basic conditions for proper communication is absence of fear in making
mistakes and thus creating one’s own initiatives. Latitude in making
mistakes is a way to latitude in communication.
Rise of the demotivation records is caused by the system of operating the information, which doesn’t involve each student in a group.
That sort of trend also manifests itself in the attitude of the teacher,
which results from the current methodology (Diagram 1). The influence
of teaching materials that do not enable students to operate knowledge
in a practical way should also be noted. Most students do not take
active part in classes and quickly lose their concentration. This lack of
involvement and attention creates demotivation records, which shape
their future decisions and their approach in attending particular domain of knowledge. Demotivation generated in such a way appears in
other areas of life. It accompanies people in their everyday activities
and is the reason for the failure to take up new challenges and broaden
one’s horizons of possibilities. Proper communication is based on the
involvement of all parties of the information exchange process in equal
proportion (Diagram 2).
Signal carrying information is transferred from the sender (teacher) to the recipient (learner). Information flows in one direction, then
the circuit of flow is broken because the other party has no possibility
to pass a signal back. Proper communication is like the flow of electric
current. It is not possible when the circuit is broken.
“You don’t have to be perfect to begin, but you have to begin to be
perfect”. Perfectionism is one of the psychological records that shapes
behavior. There are two interpretations of that issue.

One is striving for perfection in doing any task, work or demonstrating particular ability. This is a positive side of perfectionism, which
increases our effectiveness and efficiency of our actions.
The other one is the obsession of doing everything in the best way
as a result of the record that is written to one’s mind by theoretical
model of operating information. In lies in direct relation with the marks
one gets, because the results present one’s image and that is the base of
one’s self esteem.
Perfectionism evolves into the belief that in order to gain excellent
marks one has got to be perfectly prepared and only in such manner
there is a chance for a positive valuation by the environment. The effect
of that attitude suppresses taking part in new activities without proper
prior preparations. Removal of that barrier makes one realize that perfect results from new activities are not expected at once and one’s attitude to taking up new challenges changes. It concerns various fields
of science, passions or even physical exercises. Proper communication
does not need perfect preparation but openness to spontaneous actions
without expecting excellent effects immediately.
Marks registry together with the theoretical system of operating
information translates into constant comparison and classification by
the education apparatus. The aftermath of that mechanism is that students evaluate each other, which creates a psychological record of rivalry. The way of transferring knowledge as well as the methodology that
is not oriented towards practical and cooperative information exchange
comes to the development of individualism in achieving goals instead
of building collectivity.
Records that are created in the education process based on the
theoretical system of operating information have a direct correlation
with building up barriers and limitations in interpersonal communication. Lack of confidence in one’s own possibilities and the fear of making mistakes suppress the processes that are responsible for openness
and creation of honest relations that lead to cooperation and mutual
projects.
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2. Hamond Method practical system of
operating information

A

ll possible measures should be taken in order to eliminate or
reduce barriers in communication. The way to achieve that
aim are practical systems of education that facilitate the reversal of the
psychological records that exist in us.
Implementation of the system that is based on the practical model of
operating information provides integral education conditions that guarantee removal of the barriers in communication. Proper methodological
solutions enable a process of reversing the psychological records.
Increasing the effectiveness of the education system is connected
with regular monitoring of student’s progress and implementing innovative scientific solutions. New methods that are introduced in this field
lean towards automation and digitization, with the use of mobile devices. These are effective teaching methods that rely on interaction with
the recipient. They go hand in hand with technological advancement
and emerging trends. However, it should be noted that, due to their
individualism, they inhibit the processes that are responsible for proper
interpersonal communication. Contemporary innovations in education
should encourage cooperation and sometimes even impose initiation of
contact between participants. Involvement of each group member has a
considerable impact on concentration and activation of totally different
surfaces of the mind. These surfaces are responsible for the process of
eliminating barriers to communication and creativity. Both these factors
are essential in initiation and realization of new projects.
The mechanics of latitude and spontaneity in operating information lie in the long-term memory. This sort of memory is in charge of
automatic processes, which allow the functioning and operating information without prior analysis or preparation. This memory is also basal
to free, uninhibited verbal communication. At present no-one is looking
to the core of the ability of using the native language due to the fact that

it is used in a natural and spontaneous way. In practical terms of operating information, the determinant of acquiring knowledge is its actual
utilization. As far as language learning is concerned, it is the ability to
communicate with people who speak the target language. It turns out
that learning a foreign language can draw on the ability to use the native language. It should be realized that this ability is acquired by every
single individual on our planet solely through practice and using the
long-term memory. No one explains to children what a subject or a predicate is before they start to speak and, in spite of that, they can speak
the native language practically without making mistakes.
In order to activate the long-term memory in the process of teaching, methodology ought to rely on participants’ full involvement and
continuous absorption in the knowledge provided in class. It is only
possible through active interaction with recipients and enabling them
to get deeply engrossed in learning, similarly to acquiring the ability
to speak in a native language. Putting information in this surface of the
mind gives self-confidence and makes it possible to utilize resources in
a practical way, which eliminates barriers in interpersonal communication. The practical system of operating information of the Hamond
Method imposes absorption and continuous involvement of each participant. This, in turn, eliminates divisions among students because it
is simply impossible to conceal incomprehension or unfamiliarity with
information (Diagram 3). As a result, the psychological record of rivalry is reversed while boosting self-belief and potential for one’s actions.
Continuous practical operation of information is also connected with
making mistakes by the participants of the information exchange process, which supports courage and latitude for mistakes.
Practical system of operating information is a chance for investment in human capital, which will constitute a group of enterprising
and creative people that would create mutual projects and initiatives
that would be based on proper interpersonal communication.
Adam Spittal
Michał Hamond

Diagram 3. Efficiency in absorbing information

Source: Own elaboration of the Hamond Method
E – efficiency, t – time
E1 – Efficiency in absorbing information in the theoretical model of operating information
E2 – Efficiency in absorbing information in the Hamond Method practical model of operating information
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Studies of crude oil supplies security for
the Polish economy
Supply dependence

O

il resources around the world are very unevenly distributed,
with the European Union having very few . The situation
seems even worse in the countries recently accepted to the EU. Energy
resources, so the oil including, market is extremely sensitive to the political situation both in the oil producing regions and the countries of
transit.
The world oil supplies can at any time be physically interrupted
due to the events in the producing regions and transit zones, especially
caused by a political turmoil or a state of war. There rise questions not
only about the level of dependence, but also about the security of ensuring a stable price of gas supplies to the European Union countries, including Poland – the price that would be acceptable both to the refinery
and the customer.

As the level of Polish dependence on oil supplies the percentage
rate of 95% was assumed, as defined in the Polish Energy Policy until
2030 and in accordance with the data of the International Energy Agency (IEA). The vast majority of the oil-up to 94% is imported from Russia.
Such a high level of dependence from a single supplier creates a serious
risk. Therefore, for years there have been the attempts to diversify the
import sources and the transport routes.
Polish Energy Policy until 2030 assumes that greater diversification
will not only strengthen the energy security but will also enable Poland
to negotiate better prices thanks to the increased competition.
The study covers the period from 2010 to 2020, the time before the
completion of the significant investment to ensure a secure supply of
oil: before the expansion of the marine terminal Naftoport in Gdansk,

Chart 1. Oil and oil products consumption by sector, 1973 – 2030

* Other includes other expression processing and consumption of the energy sector
Source: Energy Statistics of OECD Countries, IEA / OECD, Paris, 2010, and the data provided by the State
the crude oil and petroleum products PERN tank storage base near
Naftoport, and also before the decision to build the Odessa - Brody
- Plock – Gdansk pipeline. The pipeline is a part of a wider regional
initiative aimed at the creation of a Caspian oil transport corridor to Europe. Poland plans to expand crude oil storage, which is an optimistic
approach when it comes to increasing strategic reserves as well as improving the flexibility of supply logistics. What the country also plans
to do is to change the current system of oil stocks by strengthening the

role of the public ones, with the process already on and hopefully being
continued.
Historically, oil is the second, following coal, most important energy source in Poland.
Its importance is increased by the bigger number of vehicles, and the
lack of oil alternatives in the transport sector.
Since 1990, the share of oil in energy production has almost doubled
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Table 1. The demand for oil in years 2010 to 2020 million tons

Oil and oil products

unit

2010

2015*

2020*

2025*

2030*

Mln ton

25,1

26,1

27,1

29,4

31,1

Data PEP 2030*forecast

reaching the 25% of primary energy consumption in 2009 and continuously rising.

Structure of imports
In recent years crude oil import has covered 96 - 97% of its total
consumption in Poland, showing a slight upward trend, which suggests no increasing production from the country sources.
The structure of the oil import origins also indicates the overwhelming dominance of the Russian Federation as a supplier to Poland. 90 96% of imports come from them. The situation is caused mainly by the
economic reasons. For years the Russian Export Blend Crude Oil (REBCO) or the Ural oil has been shipped by “Przyjazn” pipeline to Polish
refineries at a better price than the one imported by sea. Compared to
Brent oil from the North Sea being one of the indicators(benchmarks)
on the global oil market, REBCO was cheaper. The fact that the Polish
refineries are technologically oriented on refining the kind of oil which
is provided by the Russians is of a considerable importance, too.
Recent years have brought changes in the structure of global oil
market prices caused by the considerable mining technology development together with the exploration and the production growth in the
USA and Canada. This resulted in, among other things , the reversal of
the price relation between the crude oil from the North Sea and the U.S.
West Texas Intermediate (WTI). The price of REBCO has also increased
and it fluctuates around the Brent’s prices, which means that it is becoming less than before attractive for Polish customers.
Therefore, an increase in supply diversification is to be expected,
when it comes to both the quantity of oil from existing suppliers as well
as the emergence of completely new exporters supplying oil to our
market.
Polish Energy Policy until 2030 (Annex 2), “The Forecast demand
for fuel and energy by the year 2030 ‘, expects an increase in primary
energy demand by 22% till 2030, reaching 118.5 Mtoe (metric tons of oil
equivalent) . The forecast assumes that the majority of this growth will
take place after 2020.
Proven Polish oil reserves reach 25.9 million tons, the amount
which is the Polish annual demand forecast for 2015. The search for
new both conventional and unconventional deposits continues. There
is a little chance for the country production increase, which amounts
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currently 1.6 million tons per year, including 0.7 million tons of oil, together with the bio-fuels, tight oil and shale oil. The part of the oil produced in Poland, for logistic reasons, is directly to be exported to German refineries. The country total production covers only 5% of Polish
demand for oil.
The dependence of the Russian oil companies from the Kremlin
political plans highly contributes to the supply security level of Poland.
There are only two possible delivery directions: the “Przyjazn” pipeline
from the Russian suppliers and by the marine oil terminal- Naftoport.
Clearly there is the lack of network structure of pipelines, enabling the
southbound supplies from the deposits of Central Asia to Poland . Oil
deliveries from the Caspian region can only take place through the Russian pipelines. From the Mediterranean and North Africa the deliveries
are only possible by sea.

Forecasts
In 2012 among the countries producing oil of more than 10 million bbl / d, only Russia with the production of 10.4 million bbl / d and
Saudi Arabia with the production of 11.73 million bbl / d, may be the
suppliers of crude oil to Poland. Due to the restrictions introduced by
the Congress, the USA cannot export petroleum produced in their own
territory. However, in the future there is also the possibility of oil imports from this country because currently in Congress, there is a debate
over the cancellation of the oil exports ban from the United States. There
is also dialogue with the EU on the export of oil to the EU Member
States. So there is a very high probability of oil supplies from the U.S.
to the EU including Poland. Among other oil producers coming within
the production of 2-4 million bbl / d, there is Canada with the production of 3.9 million bbl / d, Iran with its production of 3.6 million bbl / d,
Iraq 3.0 million bbl / d, Nigeria 2.5 million bbl / d that could become the
suppliers to Poland.
There is also a possibility of oil delivery from the countries producing oil in the range of 1-2 million bbl / d, among them especially:
Kazakhstan 1.6 million bbl / d, Algeria 1.9 million bbl / d-a traditional
supplier of crude oil to Western Europe, Libya 1, 5 million bbl / d, Norway 1.9 mb / d and the United Kingdom with its production of 1.0 million bbl / d. It should be noted that, despite the exploration and production expenditure being raised, the oil production from the North Sea
is steadily decreasing due to the depletion of its reserves. Other countries are not taken into consideration mainly because of the factors that
largely exclude the possibility of oil imports to Poland. A distance and

h t t p : // k e i z .w p i t . a m . g d y n i a . p l
29

Transfer wiedzy
Chart 2. Global proven oil reserves at the end of 2012 billion barrels

Source: Serinus Energy
its major impact on transport costs, types of oil potentially difficult to be
transported and refined, or some technological reasons in Polish refineries are the causes. An established cooperation among other countries
in the oil supply domain plays a considerable importance, too with a
certain barrier to enter the market inaccessible for Poland.
Other204 countries producing oil in quantities of less than 1 million
bbl / d can be ignored while doing the research as it would seriously
obscure the results, and the quantities supplied for the Polish economy
would be minor. The fragmentation of such a significant raw material as oil is for the economy could result in exceeding the equilibrium
point in dealing with large suppliers, thus seriously undermining the
security of supplies.
The state of Polish oil supply security, assessed with the factors
presented above, shows a disturbing picture. The handling, distribution
and storage infrastructure needs modernization and expansion. Raw

trying to reach in a dynamically changing management process.
Economic, military and energy security all have a lot in common.
A desired economic development should be based on sound military
and economic alliances. The strategic goal of governments needs to be a
close co-operation with the Western European countries, together with
the actions to build the energy solidarity and openness in relations with
the East and other energy producers. Polish accession to the European
Union and obtaining NATO membership demonstrated the country’s
solicitude of the external security.
In its relations with the East, including Russia, the key issue for
Poland is, among other things, to ensure the energy supply security
and, if possible, to provide an access to oil sources. The construction
and modernization of transshipment,, transport and storage infrastructure is undoubtedly of a great importance in the oil supplies security
process.

materials are delivered mainly by land from the few suppliers only,
often depending on one another. Furthermore, on the supplier’s side
there is increasing privatization and deregulation of the market, especially with the Russian oil companies’ dependence on the Kremlin’s
policy, which highly contributes to a further reduction in the security
level.

Krzysztof Szymichowski

Conclusions
Economic security of the state, as one of many aspects of national
security, leads to a lack of internal and external threats to the economy
functioning. In practice, this is the ideal state the country structures are
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Baltic Container Terminal in Gdynia closer to
local community
Nowadays, it is not enough to conduct activity aimed exclusively
at the company’s Customers. Companies are competing not only for the
favours of those who have a notable impact on the situation of the enterprise, but also the environments in which they operate. Such activities are referred to as the Corporate Social Responsibility (CSR) and are
increasingly popular also in Poland. CSR consists in the idea of conducting business activity based on the construction of relationships with all
participants of the environment, while respecting the economy, ecology
and ethics. Companies not only take care of the ecology of the region in
which they operate, but also create programmes supporting local communities, educate and organise events stimulating the activity of local
residents, and more. Such activities are aimed not only at the construction of a specific image of an enterprise, but also at shaping long-term
trust-based relationships with external stakeholders, such as local communities, cooperating entities, non governmental organisations and in-

distance of less than 3 km. The first competition was to be the test of
the organisational abilities of the company. As it turned out, the interest in the race was so high and the organising team so efficient that the
President of the Management Board of BCT decided on the very day
of the event to organise the competition next year – on the legendary,
18-kilometre route from Hel to Gdynia. The year of preparations had
its finale on 25th August 2012. On that day, 14 competitors from four
continents – North and South America, Australia and Europe – took part
in the competition. The rivals included the former World Champion, the
winner of the gold medal in 2011 in Shanghai – Petar Stoychev, World
Vice-Champion of 2009 –an Australian, Trent Grimsey, and Chris Bryan
from Ireland.

vestors. Thus, the company also builds a high ethical standard of the
organisational culture and a competitive advantage. The environment
also gains a lot, i.e. the support of often very prosperous enterprises, the
possibility of participating in interesting programmes and initiatives,
knowledge about the enterprise, and the feeling of care and interest
from businesses.

raphers observed the competitors’ efforts from a motor boat and provided a live commentary. The media effect of the BCT Gdynia Marathon
2012 was as many as 165 publications in domestic and foreign media.

Many enterprises in Poland, including BCT – Baltic Container Terminal, understand this perfectly, and for several years now have been
implementing projects addressed to a wide group of recipients, not
only those that have business relations with the terminal. Within the
last three years, the company has conducted PR Event activities, such
as the Citizens’ Culture Container, a container with a mock-up of a railway, illustrating the railway Baltic – Adriatic Corridor, the Open Day in
the terminal, or “BCT Gdynia Marathon” – an international swimming
marathon. The latter deserves special attention as it is a cyclical event
which has become a permanent feature in the calendar of sports events
in Gdynia and in the entire world of swimming.

BCT Gdynia Marathon – the most extreme swimming competition in Europe

T

he idea emerged in 2011 from the need to organise an event
addressed to the Tricity residents. A group of company employees participated in the work on the concept of the event, and the
decision to organise a swimming marathon from Hel to Gdynia turned
out to be the “bull’s eye”. Similar marathons were organised regularly
in the 1960s and 1970s by the Navy, and therefore the event was associated with Gdynia and the sea, i.e. what Baltic Container Terminal is
inextricably linked with.

The event enjoyed huge interest from fans both in Hel and in Gdynia. The media did not disappoint either. Journalists and press photog-

The success of last year’s edition of the competition compelled the
organisers to extend the event formula to include an additional race on
the distance of 2950 m. The BCT Gdynia Marathon will be a three-day
sports event this year, addressed not only to professional swimmers,
as in the previous edition, but also to amateurs, who may participate
in the Open race. In the penultimate weekend of the summer holiday
(23rd-25th August), Gdynia will become the world capital of open-water swimming, and the competition will attract crowds of fans – residents of the city and the region, as well as tourists and fans of this sports
discipline.

Open Day in BCT – terminal accessible
to all

2

013 is for Baltic Container Terminal the time of increased activity addressed to the local community. BCT is currently celebrating the 10th anniversary of the company’s privatisation and its
becoming part of the Filipino ICTSI Group. The celebrations have become an opportunity for inviting all those interested in the company’s
operations to the company premises. On 25th May you could see the
reloading work on a container ship, equipment used to service containers, visit the railway terminal and the most modern container scanner
in Poland, fire trucks, or do a bungee jump. Many attractions were also
prepared for children. The first initiative of this type organised on such
a large scale attracted over 2200 visitors to BCT. Everyone interested
could see places which are inaccessible to visitors on a daily basis, talk
to company employees, and even sit behind the control pulpit of machines handling the loads.

The first marathon was held on 10th August 2011 on the city beach
in Gdynia, and it attracted a lot of interest. Fifty contestants swam a
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To sum up BCT’s activity in the Gdynia Port so far, an occasional
photo album devoted to the company history was published. The anniversary was also very popular among the BCT profile users on Facebook. The internet users selected the photo which – in their opinion
– best illustrated the slogan “Gdynia – Port of the future” in a photographic competition, and the work of those who got to the final were
presented to the Gdynia residents during an exhibition arranged in a
container placed in the centre of the city.
The activities related to the organisation of the open day and the photographic competition on their own generated 65 publications in the
printed media, on the internet, radio and television in the course of two
months, i.e. from 27 March to 28 May.

Effects of BCT’s activity for the benefit
of Gdynia

T

he long-term policy of the company with regard to the building of relationships with the city residents is the result of a conviction of the company’s importance for the community in which 18%
of residents are linked to the port of which the Terminal has been an
integral part for over 30 years. Numerous activities conducted by Baltic
Container Terminal for the benefit of the local community are bringing
effects in the form of the growing recognition of the company, support
for social initiatives conducted by BCT, as well as the growing interest of
the media in the operation of the terminal. In November 2012, a survey
on the recognition of companies from the Pomeranian province, con-

ducted under the Pomeranian Reporter’s Observer, were published in
the Dziennik Bałtycki daily. The results indicated that Baltic Container
Terminal is one of the three most influential and best recognised companies in the Pomeranian region. BCT came third right behind Lotos and
Energa, outstripping among other things Polpharma or Ergo Hestia.
***

B

altic Container Terminal (BCT) based in the Gdynia Port has
been reloading containers since 1979. It is one of the largest
terminals in the Baltic region and the second largest container terminal in Poland. It was privatised in 2003. A record in reloading was
noted in 2007,when BCT’s turnover amounted to 493,860 TEU. The annual handling capacity reaches 750,000 TEU, and the potential capacity amounts to 1.2 million TEU. The company currently employs 282
persons and controls 30% of the Polish container reloading market.
The company is in good financial situation, it is also a significant and
valued employer in Gdynia and the Tricity. BCT establishes a corporate, port “benchmark” in the terminal management and in the standard of services provided. BCT services a vast majority of container
loads on sea routes in Poland.
Dagmara Łuczka
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Legal uncertainty in innovative business
E-commerce taxation as a subject to tax in the
light of polish law
Introduction

C

ommon accepted by academic society feature of electronic
commerce is its international character (global, without geographical borders). Hence, the source of effective regulation should be
uniform definition of e-commerce and the various components of its
legal structure that will accepted by all countries. As a possibility could
be some model definition of e-commerce that will be used by various
legislators.
The subject to tax are legal facts (eg. activities, events), the existence
of which rise a taxpayer tax obligation and tax liability. It is a compulsory element of legal structure of every tax. In the hierarchy of tax legal
structure the subject to taxation, we should put it on the top. In In general description only the subject to taxation usually decides what kind
of tax the law creates.
Commonly by subject to tax we understand what is taxed by exact
tax. The typical activities and events related to taxpayer, which create
the context of subject to taxation, is income, turnover or assets. In addition, the complicated nature of the subject to tax is based in the dual
meaning and application of subject to tax in the legal structure of the
tax. The subject to tax may be the behavior of the taxpayer, as well as the
subject of this behavior. Both these elements should not be equated (eg.
the land and ownership of the land, the income and the earning of the
income). Difficulties in precise terms the subject of tax may result from
the vocabulary of each language. There is some linguistic nuances, but
still important to mention. A classic example is Polish language, where
two different elements are equally named as “the subject to tax 1.”
In many publications, the phenomenon of electronic commerce
and the electronic environment – or more broad terms as electronic
or digital, virtual world is described as a new and something we still

learning about. Research related to e-commerce was initiated in the last
century. Therefore, as society got something new and unknown lawyers
discover that it is needed to be regulated by law and usually one of
major difficulty is mentioned the lack of comprehensive regulations regarding the different areas of the country and its population in the context of ecommerce, including the sphere of taxation. From legal theory
perspective, usually any research in law meets with problems related to
the definitions of various terms that will be accepted by state legislation.
E-commerce and e-commerce taxation is no exception in this matter.
The subject of e-commerce is an unclear term, which already got
so many definitions in legal regulations, literature and court decisions.
Off course there for the subject are taken products that exist without
any material form (e.g. bought online and sent to your computer movie
in electronic form). Also should mentioned that various definitions of
e-commerce are presented in economics. In fact, diversity in use of different terms for the same activities applies to the term “e-commerce”,
but this is not the object of this paper.
An example for this paper can be the discussion in the WTO related to the problem - whether products which are lacked of physical
“embodiment” and can be transferred from one computer to another,
should be treated as a commodity, or file transfer should be treated as
a supply of services2? On the other hand, maybe it is totally something
new – just sale of information – which can easily cover electronic goods
and services. It is also worth recalling that the European Union regulations and policies use also broad term for e-commerce and its content
– the term “information society services”3 . However, the nature of EU
legal regulation and its scope does not solve the problem on the distinctions between goods and services.
The phenomenon of e-commerce in legal terms lies in the fact that it
constitutes in fact an appearance of a variety of natural and legal actions

1

See more about definitions of taxes at “Definition of Taxes (Note by the Chairman), OECD 1996” (PDF), source: http://www.oecd.org/daf/mai/pdf/eg2/eg2963e.pdf [last visited: 18.03.2014]; see
also more about subject to tax in the light of Polish law at – E. Juchniewicz, Subject to tax [at:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak [współautor:]
D. Cyman, A. Dobaczewska, J. Gliniecka, A. Jurkowska-Zeidler, D. Maśniak, R. Mroczkowski, P. Panfil, T. Sowiński, M. Wróblewska, A. Drwiłło, A. Reiwer - Kaliszewska, M. Stvol, Wyd. C.H.Beck,
Warszawa 2009, s. 576, ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1
2
See more Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Zakamycze 2006, s. 46; see also M. Civilka, Skaitmeniniai produktai: prekės
ar paslaugos?, source: http://media.search.lt/GetFile.php?OID=92854&FID=269783 [last visited: 19.03.2014].
3
For example - Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field
of technical standards and regulations – art. 1 - “service”, any Information Society service, that is to say, any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at
the individual request of a recipient of services; see also Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services,
in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’); see also as an example - Convention on Information and Legal Co-operation concerning “Information
Society Services” CETS No.: 180 source: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/180.htm [last visited: 10.11.2013], see art. 2 definitions - “Information Society Services” means any service,
normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services.
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(or facts). Analysis of e-commerce and e-commerce taxation should allow us to test existing definitions (or regulations) and to determine its
possible limits.

institutions and other private and public organizations. Orders received by telephone, fax or e-mail messages are not part of e-commerce 7.]

The scope of electronic commerce in the
tax law

Electronic commerce covers a wide range of activities: sales of
goods and services, the provision of online products (also services and
products at cloud computing8), electronic payments9, electronic bills of
lading (electronic document interchange)10, conducting tenders and after sales service. Transactions on the Internet are very different - from
personal correspondence, through the exchange of official documents
in the electronic payments. A reasoned opinion would be to tell that the
range of activities concluded over various networks are only a human
imagination. We are witnessing still new activities and use of networks
in our day-by-day life and businesses.

For the description in Polish literature and Polish language, it is
quite common that we use term “e-commerce”. Full term is - electronic
commerce 4. A key element of this term is the word “trade 5”, which generally means the various measures and procedures (activities) aimed at
concluding a transaction. The content of the transaction is the purchase
or sale of goods or services. It is worth mentioning that in electronic
commerce, in principle, it is not important, what is the content of a commercial transaction. The main importance is related to actions and the
procedures by which electronic transaction is concluded. A feature of ecommerce is the use of various electronic devices (technology) by which
the transaction occurs electronically.
Common accepted by academic society feature of electronic commerce is its international character (global, without geographical borders). Hence, the source of effective regulation should be uniform definition of e-commerce and the various components of its legal structure
that will accepted by all countries. As a possibility could be some model
definition of e-commerce that will be used by various legislators.
[Electronic commerce (called e-commerce), the various measures
and procedures using electronic devices (mobile and landline
phone, fax, Internet, TV) in order to conclude a business transaction. The most popular method of e-commerce is commerce, where
there are commercial transactions between buyers and sellers. The
most common form of electronic commerce are online stores.
The concept of electronic commerce used by Central Statistical Office6 in statistical surveys of official statistics - includes the transactions carried out via networks, IP-based and other computer networks. The goods and services are ordered via network, but the
payment and the ultimate delivery of the ordered goods or services
can be made in the network or outside the network. Transactions
can be made between enterprises, with individuals, government

Among the above-mentioned characteristics, the key technical solution in terms of information transferring (including any goods and
services) is the Internet. It is a global system of interconnected computer
networks, which essentially uses TCP/IP11 to implement the order of
all users of the network. The nature and characteristics of the Internet
in principle is presented in a technical manner. Accurate description of
the Internet presented R. Azam, that the Internet means both - an opportunity and a challenge for the twenty-first century. It is the possibility
for freedom, equality and electronic commerce. On the other hand, is a
challenge for the state, the international order and law12.
It is common that in the literature we got various terms and definitions, in particular when we trying to describe something new. Abovementioned terms we can find in various publications as synonyms or
differently defined terms. In the literature, we can find the division of
electronic commerce electronic commerce as indirect electronic commerce and direct electronic commerce. Indirect commerce consumers
order goods and services via Internet and receive them in traditional
forms (eg. via regular mail or courier). In some way, it explains why
Internet initially was seen only as a tool of communication. It must be
admitted, that this explanation of Internet is wrong.
In contrast, direct trade means the delivery of intangible goods
and services (digital products (goods) - such as computer programs,

4

E-commerce - business conducted without the exchange of paper based documents through the use of electronic and/or online devices. It includes activities such as procurement, order entry,
transaction processing, payment, authentication and nonrepudiation, inventory control, order fulfillment, and customer support. The general public participates in ecommerce, almost unknowingly
these days. Ecommerce devices include computers, telephones, fax machines, barcode readers, credit cards, automated teller machines (ATM) or other electronic appliances, whether or not using
the internet. source: http://thelawdictionary.org/electronic-commerce-e-commerce/ [last visited: 20.03.2014]; See the meaning of ecommerce and it’s kind of evolution at Zimmermann, Hans-Dieter,
From eCcommerce to eCommerce 2.0: The Changing Role of the Customer (November 1, 2010). PROCEEDINGS OF THE LIBEREC INFORMATICS FORUM, pp. 171-179, Klára Antlová, ed., Liberec,
Czech Republic, Nov. 4-5, 2010 . Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1671344 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1671344 [last visited: 18.03.2014]; see some facts on possible first e-commerce
deal - “Online highs are old as the net: the first e-commerce was a drugs deal”. The Guardian (London). 19 April 2013. Retrieved 17 June 2013, source: http://www.guardian.co.uk/science/2013/
apr/19/online-high-net-drugs-deal [last visited: 20.03.2014].
5
Trade - the act or business of exchanging commodities by barter; or the business of buying and selling for money; traffic; barter. Webster
6
See main website of CSO (GUS) - http://old.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm [last visited: 20.03.2014].
7
See the report on the use of technology and information services at enterprises, source: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5934.htm [last visited: 20.03.2014]
8
A style of computing in which dynamic, scalable and virtual resources are provided over the Internet. Cloud computing refers to services that provide common business applications online,
which are accessed from a Web browser, while the software and data are stored on the servers. For instance, Webmail such as Microsoft’s Windows Live Hotmail, Apple’s MobileMe calendar, and
Amazon’s S3 storage service (which numerous other Web applications rely on to hold their data) are examples of cloud computing. - See more at: http://www.netlingo.com/word/cloud-computing.
php#sthash.0nOZDtAY.dpuf [last visited: 21.04.2014].
9
See E. Juchniewicz, M. Stvol, Nieformalne alternatywne formy transferu środków pieniężnych na tle współczesnych metod rozliczeń pieniężnych [w:] Zeszyty Naukowe PWSZ Gorzów Wlkp. nr
wyd. 1; see more at Sahut, Jean-Michel, Internet Payment and Banks (February 5, 2011). International Journal of Business, Vol. 13, No. 4, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1755495
[last visited” 21.04.2014].
10
International organization created by some of the world’s leading banks and shipping, trading, and other firms to provide secure business-to-business information over the internet. It covers all
types of commercial transactions open account, documentary collection, and documentary credit. In addition to the digital bill of lading, BOLERO handles many associated documents online and
aims to provide all banking, certification, commercial, customs, insurance, and transport documents electronically. Source: http://www.businessdictionary.com/definition/Bill-Of-Lading-Electronic-
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Graph Nr 1. Definitions presented by various international organizations and institutions

Source: prepared by authors
movies in electronic form and etc.), which were also ordered via the Internet. Taking into account the specific features of electronic commerce,
in many publications we can meet the concept of international electronic
commerce or global electronic commerce. Parties of the electronic transactions are (or can be) persons or entities from different countries13. We
do not limit the sale of goods and services within a single country.
It is worth to mention that most of the definitions of e -commerce
has been developed by lawyers, economists and sociologists.
Electronic commerce by the definition prepared by the U.S. Department of Commerce14 means any transaction conducted via the Internet
or through Internet access , consisting of the sale, lease , license, offer
or delivery of property, goods, services, or information; the term also
includes transaction concerning access to the Internet15.

Among the legal definitions we should also remind the term included in the model law on electronic commerce developed by UNCITRAL16. Although the title of the document contains explicitly the term
“electronic commerce” (e-commerce), that there is no term in the dictionary definition of that term. From the contents of the document, we
should read that e-commerce means all international trade transactions,
which are made using electronic data interchange or other means of
communication, which do not require the use of paper17.
There is no legal definition of electronic commerce in the Directive
2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June
2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (EU Electronic Commerce Directive)18. It is worth noting that mentioned directive treats
the transmission of electronic data as a service, not as a sale of goods
(intangible goods).

Registry-Organization-BOLERO.html [last visited: 21.04.2014].
11
Short for Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP is the suite of communications protocols used to connect hosts on the Internet. TCP/IP uses several protocols, the two main ones
being TCP and IP. TCP/IP is built into the UNIX operating system and is used by the Internet, making it the de facto standard for transmitting data over networks. Even network operating systems
that have their own protocols, such as Netware, also supportTCP/IP. Source: http://www.webopedia.com/TERM/T/TCP_IP.html [last visited: 20.04.2014].
12
Azam, Rifat, E-Commerce Taxation and Cyberspace Law: The Integrative Adaptation Model (2007). Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 12, No. 5, Summer 2007. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1406416 [last visited: 20.04.2014];
13
See definitions prepared by United States Genaral Acoounting Office, Report to the Ranking Senate Minority Member of the Joint Economic Committee, INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE Definitions and Policy Implications, March 2002, source: http://www.gao.gov/new.items/d02404.pdf [ostatnia wizyta: 20.01.2014].
14
See official website – United States Department of Commercehttp://www.commerce.gov/
15
See more at G. William, Taxation of E-Commerce, Bloomsbury Professional 2001, p. 7.
16
See official website of UNCITRAL - https://www.uncitral.org/
17
See more at UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with guide to Encactment 1996, source: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf [last visited:
20.04.2014]; see also different definition on e-commerce at K. Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Zakamycze 2006, s. 39
– 40.
18
Official Journal L 178 , 17/07/2000 P. 0001 – 0016; źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:PL:HTML [ostatnia wizyta: 20.04.2014]. 2000/31/EC of the
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Graph Nr 2. Dematerialized products in direct e-commerce - different terms or only synonymous?

Source: prepared by authors
In OECD19 documents term e-commerce mean commercial transactions that are carried out by individuals and legal entities, involving
the processing and transmission of electronic data (digital dates), including text, audio and video information which are transferred via an
open network (like the Internet ) or closed networks that can connect to
open networks (Internet)20.
In 1998, the WTO21 adopted the “Declaration on Global Electronic
Commerce”, which included provisions for the creation of a comprehensive work program to examine issues related to e-commerce22. In the
working program was adopted the definition of electronic commerce
- as a means of production, distribution, marketing, sale or supply of
goods and services by electronic means. While in the other documents
WTO presented another definition on electronic commerce that was
based on the description of basic six instruments of communication. The
definition included telephone, fax, satellite, electronic payment systems

and funds transfer, electronic data interchange (EDI) and the Internet.
The use of these instruments in the trade is the basis for a broad definition of electronic commerce. WTO in the result of their research emphasizes the special importance of the telephone as the most common
instrument in the world of electronic commerce23.
In WIPO24 documents related to electronic commerce the definition of trade formed by broad sphere of activities that take place in open
networks - buy, sell, trade, advertising and transactions of all kinds,
which lead to the exchange of value between the parties. Common examples include online auctions, banking and financial services, software sales and a variety of websites offering of services and consumer
goods25.
There is no definition of the term “electronic commerce” in Polish
law. The basis for the realization of any trade activity in the Internet in
Poland is the Polish Civil Code26. According to art. 60 of the Civil Code

European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.
19
See official website of OECD - http://www.oecd.org/
20
Measuring Electronic Commerce, OECD, 1997., source: http://www.oecd.org/dataoecd/32/52/2094340.pdf [last visited: 20.04.2014]; OECD present their opinion in reports that the measurement of
e-commerce is hampered due to problems with the definition of the term “electronic commerce”. see more. http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721 last visited: 20.04.2014].
21
See official website - http://www.wto.org/
22
ELECTRONIC COMMERCE: DECLARATION WT/MIN(98)/DEC/2 25 May 1998 (98-2148) The Geneva Ministerial Declaration on global electronic commerce Ministerial conference: Second
Session Geneva, 18 and 20 May 1998, source: http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/mindec1_e.htm [last visited: 20.04.2014].
23
Marc Bacchetta, PatrickLow, Aaditya Mattoo, Ludger Schuknecht, Hannu Wager and Madelon Wehrens, Electronic Commerce and the Role of the WTO, WTO special study on e-commerce 1998,
p. 5, source: http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/special_study_e.pdf [last visited: 23.04.2014].
24
See official website – World Intellectual Property Organization http://www.wipo.int/portal/en/index.html
25
See at WIPO, Primer on electronic commerce and intellectual property issues, p. 4-5, source: http://www.ehealthstrategies.com/files/WIPO_primer.pdf [last visited: 26.01.2014].
26
Statute of 23 April 1964 the Civil Code [Dz.U.1964.16.93].
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Graph Nr 3. E-commerce in the context of different terms or synonymous

Source: for picture - http://melomomedia.blogspot.com/2013/02/global-advertising-business-move-to.html ; graph – prepared by authors

- subject to the exceptions provided in the law, the will of the person
making the legal action may be expressed by any behavior of the person, including the disclosure of the will in an electronic form (declaration of intent)27. The possibility of realization of the declaration of intent
in electronic form means the ability to make a variety of legal actions, in
particular the conclusion of various contracts using electronic means of
communication. It could be described, that Polish legislator by art. 60 of
Civil Code provides legal possibility of electronic commerce in Poland.
It worth to mention here the thesis of a judicial decision concerning their
own definitions for the various branches of law - in a situation where a
branch of the law introduces its own , separate definitions, then they are used
in place of those generally applicable28. As conclusion we can say that there
no any own definition of electronic commerce for both - for tax law as
well for other branches of law in the Polish legal system.

There is a discussion about different names for electronic commerce.
As a synonym of the broad concept of e-commerce in the literature, we
find terms such as, for example: electronic business (e-business), interactive business30, online trading (or online commerce, digital commerce,
cyber trade, internet commerce) and others. Above-mentioned terms
are presented in the literature, as broad or narrow definitions where
the main point of reference is electronic commerce. Accurate description of electronic business as the broadest conception of definition for
electronic commerce31. Among all possible definitions we can mention
three key elements, which include human, electronic device (generally a
computer) and information. This in turn has a much broader conception
of e-commerce, as part of the information society (or digital transformation; or information [virtual] economy)32.

The issue of electronic commerce in its broad sense refers to all
commercial activities relating to the processing and transfer of dematerialized products ((digital products, digital dates, intangible products)
including text, audio and video29.

The definition of electronic commerce for tax purposes may be dependent on many factors, in particular types of taxes (for example - direct
and indirect), object to tax and purpose of taxation. Lack of any special tax for electronic commerce allows us to present only theoretical

27

See commentary on art. 60 at M. Wojewoda, Komentarz do art.60 Kodeksu cywilnego, Lex Omega Intranet 2014.
The thesis essentially concerns the definitions in the statute on tax on goods and services see. Judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 19 March 2010, I FSK 174/09.
See also different names for intangibles at Arthur J. Cockfield, The Law and Economics of Digital Taxation: Challenges to Traditional Tax Laws and Principles, the Berkeley- Keio Seminar on
International Tax Law Concerning Digital Financial Innovation at Keio University in Tokyo on June 6-7 2002, p. 3
30
See И. Т. Балабанов, Электронная коммерция, Москва 2001, с. 10.
31
See Царев В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция, Москва 2002; see also United States General Accounting Office, Report to the Ranking Senate Minority Member of the Joint Economic Committee, International Electronic Commerce Definitions and Policy Implications, March 2002, p. 9 – 10, source: http://www.gao.gov/new.items/d02404.pdf [last visited: 20.04.2014].
32
See more at Чернов А. А., Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. с. 47 - 97
source: http://www.ict.edu.ru/ft/003837/chernov.pdf [last visited: 25.01.2014]; see also Lev Manovich (2009) How to Represent Information Society?, Miltos Manetas, Paintings from Contemporary
Life, Johan & Levi Editore, Milan . Online: http://www.docstoc.com/docs/78530262/How-to-Represent-Information-Society---Lev-Manovich [last visited: 20.04.2014]; see also Erik Stolterman, Anna
28
29
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presentation on this matter. With the preparation of any e-commerce
definition should exclude general commerce activities, which in the
classical sense could bring to the meaning of business. This is a risk
for general definitions, mostly when we would to create broad descriptions of terms. From the perspective of direct taxes, e-commerce activities should be related to the income from that activity (direct taxation).
Moreover, as key element of possible taxes on income from electronic
commerce should be connected with the transaction and with the whole
possible electronic commerce. The sum of these transactions would be a
so-called user activity on the network as a subject for the determination
of tax base. It worth to mention that the concept of transactions is used
in the above outlined definitions of electronic commerce located in different legal regulations not related to the sphere of taxation.
[A transaction or compromise is an agreement between two or more
persons, who, for preventing or putting an end to a lawsuit, adjust their
differences by mutual consent, in the manner which they agree on, and
which every one of them prefers to the hope of gaining, balanced by the
danger of losing. This contract must be reduced into writing33.]
By way of legal analogy, the subject to tax in electronic commerce
- in the concept of the transaction - would be more similar in the light
Polish Law and contemporary tax systems to tax on civil law transactions. Using the concept of transactions is justified due to the bilateral
nature of legal actions, which in principle are based on the sale of goods
and services. Division of transaction allows the identification of individual facts and include them into legal standards for taxation purposes.
This means, in the case of relatively similar user activity can take place
completely different tax consequences. That is the case for the diversity
of various electronic commerce actions.

1 of the OECD Committee on Fiscal Affairs” was created directory of 28
named and described in short - transactions which may constitute the
content of e-commerce34.

Conclusion
It must be admitted that there is a large variety of transactions
forming the content of electronic commerce. Therefore, it is important
to identify the subject to tax in the context of direct taxes. For indirect
taxes, in turn, remains the task of determining the goods and services
in the light of electronic commerce. In the sphere of new technologies,
classic question of the boundaries of the subject to tax (including the
legal boundaries of the subject to tax) is particularly important. It is
worth mentioning that the development of international organizations
regarding the contents of electronic commerce in the tax law does not
take into account new developments such as the conclusion and execution of the transaction (including the purchase of goods and delivery
of services) in cloud computing35. A specific challenge for lawyers is
an attempt to supplement or a more precise description of selected elements of the legal structure of the tax in the context of still relatively
new phenomenon of e-commerce. Proper legal structure of the tax itself
for electronic commerce should be treated as a part of the effective tax
system.
dr Edward Juchniewicz
dr Małgorzata Stvol

The contents of the transactions is also full of doubts concerning
the tax law, in particular the classification of receipts used by the users
of electronic products and their forms of taxation. The recognition of
the content of e-commerce in the form of individual transactions for tax
purposes should result in the basis of separate tax structure and possibly separate taxes for different transitions.
The concept of use of the term “transaction” has been confirmed by
the OECD, in developed in 2001, the report entitled “Tax Treaty Characterization Issues Arising from E-commerce Report to Working party no.

Croon Fors, “Information TEchnology and the Good Life”, in: “Information systems research: relevant theory and informed practice”, 2004, ISBN 1-4020-8094-8, p. 689 source: http://books.google.
pl/books?id=6fmSk7ykB2sC&pg=PA689&dq=%22digital+transformation%22&hl=en&ei=cVU3Td_oKYu6sQPkjpz_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=%22digital%20tr
ansformation%22&f=false [last visited: 20.04.2014]; Castronova, Edward, On Virtual Economies (July 2002). CESifo Working Paper Series No. 752. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=338500
[last visited 20.04.2014].
33
See The Law Dictionary Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed., source: http://thelawdictionary.org/transaction/ [last visited: 23.04.2014].
34
Tax Treaty Characterisation Issues Arising from E-commerce Report to Working party no. 1 of the OECD Committee on Fiscal Affairs Source http://www.oecd.org/tax/consumption/1923396.pdf
[last visited: 23.04.2014]; see also Yu Raimond, Characterisation of E-commerce Transactions: A Review of TAG Final Report on Tax Treaty Characterisation, source: http://raymondyu.net/pub/papers/eChar.pdf [last visited: 23.04.2014].
35
See some problems described at Shakow, David J., The Taxation of Cloud Computing and Digital Content (July 18, 2013). Tax Notes, Vol. 140, No. 4, July, 22, 2013; Tax Notes International, Vol.
71, No. 4, July, 22, 2013; State Tax Notes, Vol. 69, No. 4, July 22, 2013; U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 13-26. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2304818 [last visited:
24.04.2014].
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Polish Flag – Luxury or Necessity

F

ew days ago we have received an inquiry from Norwegian
Maritime Administration why we changed the flag on two car
carriers from NIS to Bahamas. It was accompanied by an invitation to
talk with them about the attractiveness of the Norwegian flag and what
should be done to make it more attractive. What could induce us to return to NIS registry?
The attached monthly bulletin contained an article about a decline
in the controlled tonnage, showing that during 2012, 2013 about 13% of
registered tons disappeared from the registry. Norwegian government
is seriously concerned. Why? What do they see and what our Polish
authorities do not want to see?
As it usually happens the basis for all maritime activity is ship. Not
necessary cargo ship, it can be a drilling platform, wind farm erection
vessel or a research ship. As long as it is engaged in activities on the
sea, especially in international water, it must be registered and carry the
flag of the country of the registry. Flag will dictate what this floating
object will be able to do in various circumstances, subject to what laws it
will depend on. National and international laws dictate where and how
ship/floating object can be used, what and how many crew must be on
board, what technical and operational standards it must meet.
National laws and regulations are dictated by the national interests
of the country, but international rules and regulations are depending
on negotiations and frequently on the compromise between countries
which have their own fleet and not only an access to the coast line. Voting on laws and regulations governing maritime activities on the international and frequently national waters is based on the majority of
votes and also on the tonnage under national flag. That means, that to
have an influence on the rules and laws a country must have a fleet of
a reasonable size (tonnage wise) or other countries will decide on its
economic future. In the situation of the Baltic based countries, their
maritime economy is decided by Mediterranean countries as they have
fleets much bigger than countries around the Baltic. The best illustration of how it works was regs concerning the use of LS fuels. When
Baltic countries requested equalization of the dates of LS fuels directive
implementation, it was France and Spain that blocked the move with
support of Malta and Cyprus, each with sizeable tonnage under national flag. As the result their ports have 5 years advantage to develop and
build the volume of cargo, clients’ list.
This shows that having national flag and considerable tonnage allows
nations to control their maritime destiny and control various shipping
and marine operations in international waters, on their own shelf as
well as along their own coast. That is why Norwegian government is so
much interested in keeping a large tonnage under national flags. Otherwise it would lose influence on maritime matters and therefore on
activities essential to national interest.

9-10/2014

How do these issues are taken in Poland?
We pretend that our maritime economy is developing, the only
problem is that it grows sidewise and not upwards. Nowadays more
and more activities are considered to be the part of a maritime economy,
which are attached only because they are on the coast line. Proverbial
kiosks selling ice cream on the beach come to mind, as a good illustration. The shipping activities disappeared long ago and there are no
signs of a recovery. Ships owned by Polish treasury are working under
the foreign flag, if for nothing else than to survive harsh and merciless
commercial environment of international shipping. Their owner, Poland, is not able or unwilling to assist by creating conditions suitable for
competing in challenging circumstances. As the result, Polish ships are
voting with their tonnage against Polish national interest, as they carry
Cyprus or Malta or some other international flag. Tonnage of Polsteam
was supporting Med Sea based countries in maintaining 5 years shift
in implementation of LS fuels between Baltic and Mediterranean Sea
areas. And against Polish ports which from 2015 will have a hard time
to keep the traffic. For the owner or a charterer it will be much more
economical to discharge cargo in Croatia and send it up North by truck
or rail.
Return of Polish owned ships under national flag could be a solution but under the right conditions. New national laws dictating conditions of employment for Polish seafarers are urgently required. Building
a new national fleet is a long and expensive process. Huge investments
are needed. That is why our attention should focus on attracting ship
managers to Poland. Pomerania Ship Management Center could be a
great idea, if we will create the right conditions for foreign ship owners
and existing ship managers to open their own office in Poland. This,
connected with the option of using Polish flag will give us tonnage and
power needed to have an influence on maritime matters. Not to mention creation of jobs and providing career path for our seafarers, who’s
horizons could go beyond work at sea. There could be hundreds of jobs
ashore but still related to marine industry. The draft in the funnel could
be created giving good sense for maritime education in various sectors.
Winner all around, but needs people with imagination to see it!
Irek Kuligowski
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Wstęp
Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 (zwany dalej Programem) został stworzony w ramach celu Unii Europejskiej – Współpraca
Terytorialna. Integrował on cele współpracy transgranicznej w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI CBC). Program opierał się na doświadczeniach poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego (Interreg II C i Interreg III B). Budżet programu wynosił 270 mln €.
Celem strategicznym Programu było umocnienie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami
państw. Pożądane jest, aby efektem realizacji Programu była poprawa
warunków dla inwestowania, pracy i życia w regionie. Program realizowany był w oparciu o strategie Unii Europejskiej z Lizbony i Göteborga
oraz o Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, w celu zwiększenia społeczno-ekonomicznej konkurencyjności, spójności terytorialnej i
wielostronnej współpracy transgranicznej.
Program skoncentrowany był na przygotowaniu inwestycji i działań, służących zwiększeniu potencjału terytorialnego regionu, zminimalizowaniu znaczących różnic w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego (podkreślenie własne), pomiędzy wschodnimi a zachodnimi
częściami regionu, wzmocnieniu polityk skierowanych na zintegrowany rozwój regionu1, w tym miast i portów.
Beneficjentami w programie były władze publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także podmioty wykonujące
usługi publiczne (instytucje naukowo-badawcze, instytucje rozwoju
biznesu oraz inne organizacje typu non-profit). Organizacje prywatne
mogły brać udział w Programie jako partnerzy dodatkowi, dysponując
własnymi funduszami. W programie przyjęto, że przynajmniej trzech
beneficjentów z przynajmniej trzech krajów tworzą partnerstwo dla
współpracy transnarodowej.
Inicjatorzy projektów Programu zajmowali się zidentyfikowanymi
istotnymi potrzebami i deficytami, współdziałając z uczestniczącymi
instytucjami i tworząc trwałe rezultaty. W Programie została zachowana zasada „wiodącego partnera”, natomiast nowym elementem było
wybranie „projektów strategicznych”, obejmujące żywotne problemy
stabilnego rozwoju całego regionu Morza Bałtyckiego. Ze względu
na szeroką skalę geograficzną i mnogość zainteresowanych instytucji,
międzynarodowy program współpracy terytorialnej był przydatnym
narzędziem dla integracji i konwergencji terytorialnej regionu Morza
Bałtyckiego, co wpływa na konkurencyjność w stosunku do innych obszarów Europy2.

1
2

1.Priorytetowe obszary tematyczne w
programie Region Morza Bałtyckiego
2007-2013
Program obejmował cztery priorytetowe obszary tematyczne:
• Priorytet 1 - Wspieranie innowacji
• Priorytet 2 - Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności
regionu
• Priorytet 3 - Zarządzanie zasobami Morza Bałtyckiego i jego zanieczyszczenie
• Priorytet 4 - Zwiększanie konkurencyjności miast i regionów.
Priorytet 1 obejmował problematykę tworzenia i dostępu do innowacji w całym regionie Morza Bałtyckiego. Działania ukierunkowane
były na wydajność źródeł innowacji i ich związki z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami. Priorytet ten obejmował również wymianę technologii i dyfuzję wiedzy w regionie, a także zwiększenie możliwości
generowania i przyswajania wiedzy przez obywateli państw uczestniczących w Programie.
Priorytet 2 był poświęcony dostępności transportowej regionu.
Szczególny nacisk kładziono na tworzenie i promowanie międzynarodowych rozwiązań w zakresie transportu oraz technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej (ICT). Promowana była integracja stref rozwoju
wzdłuż transnarodowych i paneuropejskich korytarzy transportowych
oraz tworzenie nowych połączeń.
Priorytet 3 zwracał uwagę na zanieczyszczenie środowiska, a
także na zrównoważone zarządzanie zasobami Morza Bałtyckiego.
Wspierał działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
i ochronę środowiska oraz oprawę bezpieczeństwa na morzu. Priorytet
ten obejmował także zintegrowane zarządzanie obszarami otwartego
morza i zintegrowane planowanie rozwojem obszarów nadmorskich z
uwzględnieniem zmian klimatycznych.
Priorytet 4 obejmował problematykę rozwoju miast i regionów, w
celu podniesienia ich konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego,
a także wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej. Szczególnym
celem tego priorytetu był rozwój obszarów metropolitalnych jako motorów rozwoju gospodarczego regionu. Obejmował działania wpływające
na poprawę jakości życia, a także czynniki wzmacniające integrację pomiędzy miastem a wsią.

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, wersja z dn. 21.12.2007, www.ewt.gov.pl
tamże
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Ryc. 1. Państwa i regiony NUTS2 objęte programem Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Baltic Sea Region Programme area 2007 - 2013

Źródło: www.eu.baltic.net

2. Obszar objęty Programem
Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 obejmował swoim obszarem działania regiony, wyznaczone zgodnie z europejskim podziałem
NUTS 2 i znajdujące się w obszarze oddziaływania Morza Bałtyckiego.
Są to regiony z 11 państw Europy: Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy (członkowie UE), oraz Norwegii, Białorusi
i Rosji.
Państwa takie jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja,
Dania, Norwegia i Białoruś objęte były w całości Programem, natomiast z Niemiec kraje związkowe: Brandenburgia, Szlezwik-Holsztyn

3

i Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz miasta Hamburg i Brema. Do
programu wliczał się również region Lüneburg z kraju związkowego
Dolna Saksonia. W Rosji programem objęte były Obwód Kaliningradzki
i Sankt-Petersburg, a także obwody: Pskowski, Leningradzki, Murmański, Archangielski, Nowogrodzki i Nieniecki Okręg Autonomiczny oraz
republiki: Karelia i Komi.

2.1. Potencjał społeczno-ekonomiczny
regionu Morza Bałtyckiego3
Region znajduje się w dwóch obszarach społeczno-ekonomicznych: Europa Północna i Europa Środkowo-Wschodnia. Po wstąpieniu Polski,
Litwy, Łotwy i Estonii do UE w 2004 roku, oba obszary dążą do utworzenia spójnego regionu społeczno-ekonomicznego.

Ze względu na brak danych, nie uwzględniono Rosji i Białorusi.
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Ryc. 2. Udział powierzchni jednostek, według państw w regionie Morza Bałtyckiego (bez Rosji i Białorusi)
w 2011 roku

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Eurostat

Największy obszar regionu stanowi Szwecja (25%), następnie Finlandia
(20%), Norwegia (19%) i Polska (18%). Stosunkowo małą powierzchnię
stanowi objęty Programem obszar Niemiec (5%), a także Litwa i Łotwa
(po 4%) oraz Estonia (3%). Najmniejszy w regionie jest obszar Danii (2%
powierzchni).

Region Morza Bałtyckiego zamieszkuje prawie 85 mln mieszkańców.
Największą liczbę ludności (45%) posiada Polska. Następnie (17%) niemieckie kraje związkowe (co stanowi 18% ludności Niemiec) i Szwecja
(11%). Mniej mieszkańców jest w: Danii, Finlandii, Norwegii, na Litwie,
Łotwie i Estonii.
Największy produkt krajowy brutto (PKB) w 2011 roku w regionie mia-

Ryc. 3. Udział ludności w jednostkach, według podziału na państwa regionu Morza Bałtyckiego

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Eurostat
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Ryc. 4. Udział PKB regionów, według podziału na państwa w regionie Morza Bałtyckiego w 2011 r
.

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Eurostat
ły Niemcy (21%), Szwecja (20%) i Polska (19%). Następnie Norwegia
(14%), Dania (12%) i Finlandia (10%), a najmniejszy Litwa (2%) oraz Łotwa i Estonia (po 1%).
Przeliczając produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, Polska zajmowała ostatnie miejsce (8370€) wśród państw regionu. Niewiele więcej wynosił on na Łotwie, Litwie i Estonii. Regiony niemieckie miały znacznie
wyższą wartość PKB na osobę, pomimo, że (poza miastami) są najsłabiej rozwinięte w Niemczech.

21 – w priorytecie 3 i w priorytecie 4 – 23 projekty. Obowiązywała w
nich zasada „wiodącego partnera” (Lead Partner). W myśl tej zasady
instytucja prowadząca projekt jest odpowiedzialna za jego realizację i
zarządzanie funduszami.
Pod względem liczby Lead Partnerów, najwięcej projektów prowadzili Niemcy – 36, następnie Szwedzi – 22 i Finowie – 17. Instytucje
z Polski prowadziły 4 projekty. Najmniej projektów było z Litwy i Łotwy – po 2 projekty, oraz Norwegii – 1 projekt.

3. Państwa uczestniczące w Programie
jako Lead Partner

Partnerzy z Polski byli Lead Partnerami w 1 projekcie z priorytetu 1
– Min-Novation
(dot. gospodarowaniem odpadami górniczymi), 2 projektach z priory-

W Programie Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 realizowanych było
90 projektów, z czego najwięcej – 28 sklasyfikowanych w priorytecie 1,
18 – w priorytecie 2,

Ryc. 5. PKB na osobę w 2007 i 2011 roku w regionach, według państw w regionie Morza Bałtyckiego

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Eurostat
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Ryc. 2. Udział państw w programie jako Lead Partner pod względem wartości projektów

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
tetu 3 – Chemsea (dot. broni chemicznej na Bałtyku) i Submariner (dot.
korzystania z zasobów morza) oraz 1 projekcie z priorytetu 4 – Partiseapate (dot. zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich).
Pierwszy projekt prowadziła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa,
drugi projekt Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, natomiast trzeci i
czwarty – Instytut Morski w Gdańsku.
Polsce przypadł niski udział finansowy (10-25%) z budżetu programu,

jaki Lead Partner wraz z współpartnerami, otrzymali na realizację zadań. Dla porównania, projekty niemieckie czy szwedzkie otrzymały od
30 do 50 i więcej % budżetu programu.
Pod względem wartości projektów największy udział miały projekty
partnerów z Niemiec, (ponad 104 mln €). Następnie ze Szwecji, (79 mln
€) i Finlandii, (ponad 54 mln €). Partnerzy z Danii przewodzili projektami o wartości ponad 19 mln €, natomiast z Polski – niespełna 13 mln €.

Ryc. 3. Otrzymane fundusze dla polskich partnerów w stosunku do wartości projektów z Polski

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

h t t p : // k e i z .w p i t . a m . g d y n i a . p l
48

9-10/2014

Transfer wiedzy
Ryc. 3. Wartość projektów z podziałem na priorytety prowadzone przez poszczególne państwa

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

4. Polska na tle uczestników programu
Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
Istotną kwestią uczestnictwa w Programie była ilość partnerów i przyznane im fundusze na realizację zadań, w ramach danego projektu.
Suma funduszy przyznanych wszystkim uczestniczącym partnerom z
danego kraju, określana była jako kwota przyznana dla danego państwa. Uwzględniając ten wskaźnik, można określić jaką kwotę otrzymały instytucje z Polski na realizację wszystkich projektów, a więc jaki
udział miała Polska w Programie (ryc.3 s.46).

9-10/2014

Największą sumę funduszy na realizację projektów w Programie otrzymali partnerzy ze Szwecji – prawie 56,5 mln € oraz partnerzy z Niemiec
– ponad 54,5 mln €. Kolejno Finlandia – ponad 41 mln € i Polska – ponad
29 mln €, następnie Dania – ponad 24,5 mln €, Litwa – ponad 22 mln €,
Łotwa – ponad 16 mln € i Estonia – ponad 14 mln €. Z państw spoza
UE, Norwegia otrzymała prawie 11 mln € i Białoruś – ponad 6,5 mln €.
Niewielką kwotę otrzymały także partnerzy z Wielkiej Brytanii i Belgii
– które nie są objęte Programem. Rosja nie wzięła udziału w żadnym
z projektów.
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Ryc. 4. Fundusze przyznane partnerom z poszczególnych państw w programie

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

4.1 Projekty z priorytetu 1 - wspieranie
innowacji

4.2 Projekty z priorytetu 2 – dostępność
transportowa

Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 1:
Niemcy 20,33 mln €, Szwecja 12,18 mln €, Polska 8,94 mln €, Finlandia
7,41 mln €, Dania 7,58 mln €, Litwa 7,12 mln €, Łotwa i Estonia – po 4,5
mln €.

Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 2:
Szwecja 16 mln €, Niemcy 10,37 mln €, Finlandia 9,73 mln €, Polska 5,86
mln €, Norwegia 4,96 mln €,
Litwa 3,73mln €, Dania 3,07mln €, Estonia 2,14 mln €, Łotwa 1,58 mln €,
Białoruś 0,7 mln €.

Ryc. 5. Udział przyznanych funduszy poszczególnym państwom w projektach priorytetu 1

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
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4.3. Projekty z priorytetu 3 – ochrona
środowiska Morza Bałtyckiego

4.4.Projekty z priorytetu 4 – konkurencyjność miast i regionów

Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 3:
Szwecja 18,45 mln €, Finlandia 15,56 mln €, Dania 10,80 mln €, Niemcy
10,68 mln €, Polska 8,68 mln €,
Litwa i Łotwa po 4,62 mln €, Estonia 3,62 mln €, Białoruś 3,46 mln €,
Norwegia 1,35 mln €.

Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 4:
Niemcy 13,25 mln €, Szwecja 9,78 mln €, Finlandia 8,44 mln €, Litwa
6,65 mln €, Polska 5,58 mln €, Łotwa
5, 21 mln €, Estonia 3,88 mln €, Dania 3,13 mln €, Norwegia 2,18 mln €,
Białoruś 1,77 mln €.

Ryc. 6. Udział przyznanych funduszy poszczególnym państwom w projektach priorytetu 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Ryc. 7. Udział przyznanych funduszy poszczególnym państwom w projektach priorytetu 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
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Z powyższych danych wynika, że pod względem absorpcji funduszy
na realizację projektów, polscy partnerzy otrzymali mniej niż partnerzy ze Szwecji, Niemiec i Finlandii. W poszczególnych priorytetach
pozycja Polski jest podobna, jednak w priorytecie 4 (wzrost konkurencyjności miast i regionów) przydzielono polskim partnerom
mniejszą kwotę niż Litwie i niewiele większą kwotę od Łotwy. Należy zwrócić uwagę na ten priorytet, gdyż jest on niezwykle istotny dla
regionów słabiej rozwiniętych, a przede wszystkim posiadających potencjał społeczno-ekonomiczny obszarów metropolitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miast portowych i miast znajdujących się na
trasie korytarzy TEN-T.

5. Projekty z udziałem polskich partnerów

Partnerzy z Polski wzięli udział w 75 projektach, otrzymując do dyspozycji łączną kwotę 29 052 690,004 € na ich realizację. W priorytecie
1 najwięcej (1465 tys. €) Polska otrzymała na realizację projektu BSR
Quick, który wspierał rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, poprzez podnoszenie kwalifikacji, wzrost kooperacji i dostępu
do innowacji.

Ryc. 8. Udział przyznanych funduszy poszczególnym państwom w projektach priorytetu 4

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
Kolejnym projektem był Min-Novation, w którym Polska była Lead
Partnerem (884 tys. €), otrzymując na gospodarowanie odpadami górniczymi, następnie projekt PlasTEP (808 tys. €) na rozwój technologii
plazmowej, i projekt Josefin (792 tys. €) na rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw. Wyróżnić należy także projekt Urban Creative Poles
(598 tys. €), który wspierał przemysł kreatywny w średnich miastach
regionu.

Kolejnym projektem, był RBGC – Rail Baltica Growth Corridor (899 tys.
€), dotyczący rozwoju korytarza kolei bałtyckiej, następnie projekty
More BalticBioBuses (715 tys. €) i BalticBioBuses (574 tys. €) dotyczące
rozwoju autobusów napędzanych biogazem. Projekt BGLC (Bothnian
Green Logistic Corridor), który jest ważny dla polskich portów (udział
w nim brała Gdynia, jako jedyny partner z Polski) otrzymał do dyspozycji 230 tys. €.

W priorytecie 2 największe środki finansowe zostały przyznane polskim partnerom na projekt TransBaltic (1031 tys. €), dotyczący wyznaczania nowych kierunków w zintegrowanych systemach transportowych w regionie Morza Bałtyckiego.

W priorytecie 3 najwięcej środków przyznano Polsce w projekcie
Chemsea (1694 tys. €), w którym lead partnerem był Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. Zajmował się on bronią chemiczną zatopioną w
Bałtyku. Kolejnym projektem jest EfficienSea (1172 tys. €), dotyczący
bezpieczeństwa i wydajności w transporcie morskim. Duże fundusze
(po ponad 500 tys. €) otrzymali partnerzy w projektach: Baltic Master

4

Ostateczna kwota może się różnić, gdyż trwa proces rozliczeń kwot z realizacji projektów
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Tabela 1. Typy partnerów uczestniczących w projektach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
II, Bears Implementation, BalticSeaPlan, Baltic Deal, Baltic Compass
i COHIBA. Na drugi polski projekt – Submariner partnerzy z Polski
otrzymali do dyspozycji jedynie 451 tys. €.
W priorytecie 4 największą kwotę przyznano polskim partnerom w
projekcie Baltic Landscape (811,5 tys. €). Projekt ten dotyczył zmian w
krajobrazach leśnych w regionie Morza Bałtyckiego. Następnie w pro-

9-10/2014

jekcie PEA (609 tys. €), który dotyczył alternatywnych źródeł energii
w zrównoważonym rozwoju regionalnym. Wyróżnić można także projekty: Bioenergy Promotion (555 tys. €), związany z rozwojem bioenergetyki i Baltmet Promo (469 tys. €), dotyczący tworzenia produktów
promocyjnych. W „polskim” projekcie PartiSEApate, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, polscy partnerzy
otrzymali jedynie 232,5 tys. €.
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Ryc. 9. Fundusze przyznane partnerom z Polski na projekty z priorytetu 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Ryc. 10. Fundusze przyznane partnerom z Polski na projekty z priorytetu 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
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5.1. Projekty z udziałem partnerów
z Pomorza
W Programie Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 wzięło udział 30 instytucji z województwa pomorskiego. Biorąc udział w 56 projektach,
partnerzy otrzymali do dyspozycji 9,66 mln € (co stanowi ponad 33%
wszystkich uzyskanych przez Polskę środków i niecałe 3,5% w całym

programie).
Instytucje z województwa pomorskiego były Lead Partnerem w trzech
z czterech polskich projektów. Były to: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie (1 projekt) i Instytut Morski w Gdańsku (2 projekty).
Ponadto w projektach, jako partnerzy z Pomorza, udział wzięli:
• Instytut Morski w Gdańsku (w 10 projektach, z łączną kwotą 2,5
mln €),
• Politechnika Gdańska (w 6 projektach, z łączną kwotą 1,2 mln €),

Ryc. 11. Fundusze przyznane partnerom z Polski na projekty z priorytetu 3

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

• Instytut Oceanologii PAN (w 2 projektach, z łączną kwotą 910
tys. €),
• Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku (w 4 projektach, z
kwotą 757,9 tys. €),
• Uniwersytet Gdański (w 3 projektach, z kwotą 383,8 tys. €),
• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (w 1 projekcie, z kwotą
348 tys. €),
• Akademia Morska w Gdyni (w 2 projektach, z kwotą 326,5 tys. €),
• Urząd Morski w Gdyni (w 4 projektach, z kwotą 275,7 tys. €),
• Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (w 2 projektach, z kwotą
274,3 tys. €),
• Miasto Gdynia (w 1 projekcie, z kwotą 230 tys. €).
Ponadto:
• InnoBaltica sp. z o.o.,
• Europejska Fundacja Ochrony Zabytków,
• Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
• Szpital Miejski w Lęborku, Instytut Meteorologii i Gospodarki
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Wodnej w Gdyni,
• Gdyńskie Centrum Innowacji,
• Instytut Inicjatyw Europejskich w Gdyni,
• Narodowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości w Gdyni,
• Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
• Izba Rzemieślnicza Pomorza Środkowego w Słupsku,
• Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku,
• Polski Rejestr Statków,
• Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku,
• Powiat Lęborski, NSZZ Solidarność,
• Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
• Gdański Park Naukowo-Technologiczny,
• Gdańska Agencja Rozwoju Regionalnego,
• Miasto Gdańsk,
• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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Ryc. 12. Fundusze przyznane partnerom z Polski na projekty z priorytetu 4

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
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5.2. Gdynia jako uczestnik programu
Z gdyńskich instytucji, największą rolę w Programie odgrywały: Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej RP, których prace oszacowano na 674,5 tyś. Euro. Partnerzy gdyńscy uczestniczyli w następujących projektach:
• w priorytecie 1: Best Agers, Baltic Fashion i StarDust;
• w priorytecie 2: BGLC – Bothnian Green Logistic Corridor;
• w priorytecie 3: CHEMSEA, EfficienSea, Baltic Master II, BaltSeaPlan, SMOCS, BRISK, Baltic Compass, Aquafima;
• w priorytecie 4: PartiSEApate, Agora 2.0.
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Tab. 2. Instytucje z Gdyni w projektach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
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Wnioski
W programie Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 na realizację
projektów przeznaczono prawie 276 mln €. W tym Programie Polska
ma niewielki udział w stosunku do wielkości i liczby ludności państw
regionu, a także do posiadanych potencjałów. Niemcy, Szwecja, czy Finlandia wyprzedzają Polskę pod względem uczestnictwa w projektach
Programu, jak i w przyznanych środkach na projekty. Należy pamiętać,
że Program został stworzony przede wszystkim dla krajów objętych celami konwergencji (tj. Polska Litwa, Łotwa i Estonia),
w celu wyrównania dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego w regionie.
Analizując projekty, które są realizowane w Programie oraz ich
budżety można stwierdzić, że Polska jest zauważalna jako partner w
projektach, dzięki czemu otrzymała stosunkowo duże fundusze na realizację projektów (ponad 29 mln €). Jednak jako Lead Partner wypada
słabo, przewodząc jedynie w 4 projektach. Przewodnicząc w większej
liczbie projektów, możliwe byłoby uzyskanie dla partnerów z Polski
znacznie większych funduszy na ich realizacje.
Udział partnerów z Polski w projektach 1 priorytetu jest stosunkowo duży (12% środków w tym priorytecie), szczególnie korzystając z
projektu BSR Quick oraz dzięki przewodzeniu Polski w projekcie MinNovation. Jednak jest on odległy od morskiego charakteru programu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na małe budżety projektów 2 priorytetu. Jest on niezwykle ważny z punktu widzenia regionu Pomorza i
Gdyni, a także całej Polski, przez którą przebiega korytarz transportowy
„Bałtyk-Adriatyk”. Z pomorskich partnerów w projektach tego priorytetu uczestniczyły jedynie: Miasto Gdynia, Instytut Morski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Polski Rejestr Statków.
W priorytecie 3, dotyczącym ochrony środowiska, partnerzy z Polski byli Lead Partnerem w dwóch projektach. Należy jednak zwrócić
uwagę na niski udział polskich partnerów w tych projektach, pomimo
przewodnictwa. Natomiast priorytet 4 został całkowicie zignorowany
przez partnerów z Polski, co przekłada się na małe kwoty przyznane w
projektach. Projekty priorytetu 4 stwarzają szanse na poprawę jakości
życia i wzrostu ośrodków miejskich, w szczególności metropolii. Na-

leżałoby czynnie zainteresować się tym tematem, ze względu na istotę
konkurencyjności miast i regionów w globalnej gospodarce i hierarchii
miast, co przyczynia się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej.
Podsumowując, główne założenie Programu nie zostało zrealizowane, gdyż w trakcie jego realizacji dysproporcje pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami się pogłębiły. Najbogatsze regiony
(ze Szwecji, Niemiec, Finlandii i Danii) otrzymały największe fundusze
na realizację projektów, natomiast Polska, a w szczególności Litwa, Łotwa i Estonia znacząco mniej.
Partnerzy z krajów słabiej rozwiniętych powinni brać czynny
udział w projektach mających na celu wyrównanie dysproporcji w Regionie Morza Bałtyckiego. Należy wykorzystywać dostępne fundusze
z Unii Europejskiej, bardziej efektywnie niż kraje bardziej rozwinięte,
takie jak Niemcy, Szwecja, Dania czy Finlandia. Analiza Programu wykazuje jednak, ze to właśnie te kraje są liderami, przez co dysponują
dużymi środkami na realizację projektów, z czego spora część jest finansowana z funduszy unijnych.
Należałoby zwiększyć udział Polski, zarówno jako Lead Partnera,
jak również zwiększyć zainteresowanie udziałem parterów w projektach. Dotyczyć to powinno przede wszystkim projektów transportowych, które dotyczą w większym stopniu Polski i Pomorza, a także
projekty które służą wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionu i miast.
Szczególnie ważne dla Gdyni i Pomorza powinny być projekty
związane z metropolizacją, transportem, turystyką i gospodarką morską. Większe zaangażowanie i uczestnictwo w kolejnej edycji programu jest niebywałą szansą na zrealizowanie priorytetów ważnych dla
państwa i rozwoju regionu Pomorza, a przede wszystkim Gdyni, jako
miasta i węzła transportowego w Polsce, Europie i na świecie.
Program Region Morza Bałtyckiego na lata 2014-2020 jest kolejną
szansa na realizację projektów dofinansowanych z UE, służących rozwojowi Gdyni, Metropolii Trójmiasta, Pomorza i Polski.
mgr Marcin Goyke
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