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Tematami 47. Sympozjum GAP to przyszłość 
motoryzacji oraz firmy rodzinne. Pierwsze-
go dnia zastanowimy się czy w transporcie 
czeka nas ewolucja czy rewolucja, ponieważ 
pierwsze zmiany widzimy już na naszych 
drogach. Samochody elektryczne, auto-
nomiczne a może latające?  Drugiego dnia 
wrócimy do teraźniejszości skupiając się 
na firmach rodzinnych. Wyzwania związa-
ne z sukcesją i postępującą globalizacją to 
niełatwe tematy o których wiedzę będziemy 
poszerzać. 

W przerwie, w drodze do domu lub po jakimś 
czasie by przywołać ducha sympozjum za-
chęcam do lektury tej gazety. Jest ona pisa-
na przez nas-studentów wydziału GAP i osób 
należących do kół naukowych GAP. Chcemy 
pokazać jak naszym okiem wyglądają tema-
ty o których dyskutujemy. Zwiedzimy świat 
pokazując nowatorskie przykłady transpor-
tu miejskiego, zastanowimy się czy samo-
chody elektryczne są naprawdę ekologiczne, 
a na przykładach firm pokażemy dylematy 
związane z sukcesją.

Jednocześnie pragnę serdecznie podzięko-
wać za wkład włożony w pracę nad gazetą. 
Dziękuję wszystkim pracownikom nauko-
wym katedr GAP którzy zadbali o korektę, 
Pani Elżbiecie Cegle za korektę redakcyjną, 
Pani Agnieszcze Lakner z Agencji Arty-
stycznej GAP za ostatnie poprawki, Monice 
Kozyrze za pomoc przy organizacji gazety 
oraz Kai Kajdanie-studentce GAPu za skład 
i oprawę graficzną.

Krzysztof Kula
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Mam na myśli transport drogowy, który uła-
twia życie wszystkim ludziom i dostosowu-
je się do ciągle zmieniających się potrzeb 
społeczeństwa, ale jednocześnie nie zagraża 
środowisku naturalnemu i nie degraduje go. 
 
Jeszcze kilkanaście lat temu transport dro-
gowy nie stanowił zagrożenia ekologicz-
nego, dziś wywołuje efekt cieplarniany, 
przyczynia się do powstawania kwaśnych 
deszczy oraz katastrofalnego w skutkach 
dla człowieka smogu. Bez wątpienia zjawi-
ska te wywołuje w  dużym stopniu rosnąca 
liczba użytkowników pojazdów napędza-
nych silnikiem spalinowym. Problem nie 
tkwi wyłącznie w liczbie pojazdów, lecz 
także w paliwie. I chociaż benzyna pozba-
wiona jest ołowiu, przez co spaliny są mniej 
toksyczne, to jednak nadal to są spaliny, któ-
re w ogromnej ilości zagrażają środowisku. 
 
Elektro-propozycje

Czy istnieje zatem możliwość rozwoju takiego 
transportu, który spełniałby oczekiwania spo-
łeczeństwa, jednocześnie nie zanieczyszcza-
jąc środowiska naturalnego? Jeżeli tak, to o jaki 
transport chodzi? Na czym miałby się opierać? 
 
Aktualnie takim rozwiązaniem są samocho-
dy elektryczne, których coraz więcej przy-
bywa na polskim rynku motoryzacyjnym 
i które uchodzą za opłacalną inwestycję 
dla mieszkańców i  jednostek samorządów 
terytorialnych. Według KMPG oraz Polskie-
go Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, 
w 2017 roku w Polsce zarejestrowano 1068 
samochodów elektrycznych, oznacza to 
wzrost o 87,7% w stosunku do poprzedniego 
roku. Na pierwszy rzut oka wiemy, że tego 
typu pojazdy emitują mniej zanieczyszczeń 
do środowiska. Niestety pojawiają się infor-
macje, że produkcja akumulatora do takiego 
samochodu, jego utylizacja i sposób pozyski-
wania energii wytwarza więcej zanieczysz-
czeń niż jego odpowiednik na benzynę. 
Większość nowych rozwiązań niesie za sobą 
pewne kontrowersje.

Elektro-kontrowersje

Faktem jest, że energia elektryczna potrzeb-
na do wytworzenia akumulatorów zasilają-
cych elektryczne środki transportu, pochła-
nia bardzo dużo energii. W rezultacie łączna 
emisja zanieczyszczeń w okresie eksploata-

cji takiego samochodu będzie zbliżona do 
emisyjności aut spalinowych. Dlaczego? Po-
nieważ większość energii w Polsce pochodzi 
z węgla. A co za tym idzie, do produkcji tego 
typu akumulatorów będzie konieczne zwięk-
szenie produkcji energii elektrycznej przez 
elektrownie, co z kolei prowadzi do wyemito-
wania większej ilości gazów cieplarnianych. 
Istnieje możliwość wykluczenia tego typu 
kontrowersji. Jest nią inwestycja w  ener-
gię odnawialną, jako głównego „dostawcę” 
zasilania do samochodów elektrycznych. 
 
Niestety sposób pozyskiwania energii do 
produkcji akumulatorów to nie jedyny za-
rzut wobec elektrycznych środków trans-
portu. Kolejną kwestią jest metoda pozy-
skiwania materiałów do produkcji takiego 
akumulatora i jego utylizacja. Mowa tutaj 
o akumulatorach wytwarzanych z  mate-
riałów takich jak miedź, kobalt, lit, których 
przeróbka powoduje wzrost zanieczyszczeń 
w postaci dwutlenku węgla. Ponadto wydo-
bycie tych surowców wywołuje szkody dla 
środowiska. Dla przykładu zanieczyszcze-
nia otrzymane podczas uzyskania surow-
ców potrzebnych do stworzenia akumula-
torów są 50% wyższe niż zanieczyszczenia 
wytwarzane przez pojazdy spalinowe. Póki 
jednak nie wymyślono innego sposobu pro-
dukcji akumulatorów, trzeba zastanowić się 
nad sposobem ich utylizacji bądź recyklin-
gu, by nie szkodzić środowisku.

Elektro-inwestycje

Niezależnie od przytoczonych wcześniej 
kwestii dotyczących pojazdów elektrycz-
nych, coraz więcej krajów w tym Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, Chiny decydują się 
na inwestowanie w tego typu pojazdy, nie 
wymyślono bowiem dziś lepszej alternaty-
wy dla pojazdów spalinowych. Osiągnięcie 
konsensusu pomiędzy wieloma stronami 
interesu, w  tym przypadku pogodzenie ła-
twości i swobody poruszania się z ochroną 
środowiska, nie należy do łatwych zadań. 
Przyszłość samochodów elektrycznych oraz 
motoryzacji będzie obiecująca, jeżeli osoby 
odpowiedzialne za jej rozwój uwzględnią 
i wprowadzą takie działania, które wykluczą 
istotne mankamenty za nią idące, a które 
dziś jeszcze budzą kontrowersje, przez co 
podważają słuszność istnienia pojazdów 
elektrycznych. Jeżeli samochody elektrycz-
ne mają być ekologiczne, to powinny nie 

tylko nie zatruwać miejsc, w których będą 
się znajdować, ale również miejsc z dala od 
ludzi i miast. Z racji tego, że w elektrycz-
nych środkach transportu tkwi potencjał, 
trzeba to wykorzystać, przede wszystkim 
w trosce o dobro ludzi i środowiska.

Rozwój społeczno-gospodarczy, wzrost liczby 
ludności, postępująca globalizacja to jedne  
z wielu determinant wpływających na wpro-
wadzenie nowych rozwiązań ułatwiających 
swobodne przemieszczanie się.

Monika Wilk 
III rok studiów 
licencjackich GAP 
Prezes KN GAP

EKO — ELEKTRYCZNY?
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Trudno stwierdzić, w którym kierunku roz-
winie się motoryzacja na całym świecie. 
Może będzie to samoprowadzący się samo-
chód albo po prostu zastąpimy paliwa kopal-
ne innym surowcem? Ile ludzi, tyle opinii. 
Jednak obecnie kilka koncernów zaczęło już 
pracę nad samochodami autonomicznymi. 
Czym one są? Jak daleko już zaszła automa-
tyzacja pojazdów? 

Zaufaj mi

Wydawać by się mogło, że tego właśnie 
„oczekuje” od nas maszyna-zaufania. 
Czym jest pojazd autonomiczny? Nie ma 
jeszcze jednej, dokładnie sprecyzowanej 
definicji. Najprościej mówiąc, to pojazd, 
który sam sobą kieruje. Kierowca jest mu 
potrzebny tylko do tego, aby wyznaczyć 
cel podróży i pozwolić się tam dowieźć. 
Samochód wyposażony jest w różnego 
rodzaju kamery, radary, sensory i czujniki, 
które pomagają maszynie „odnaleźć się” 
w warunkach drogowych.

Od zera do bohatera, czyli poziomy autono-
micznej jazdy

Proces automatyzacji samochodów trwa 
już od wielu lat, dlatego kupując auto, warto 
sprawdzić, jakie funkcje autonomicznej jaz-
dy posiada model, który wybraliśmy. Produ-
cenci, idąc na rękę klientowi, opierają się na 
6-poziomowej skali autonomiczności, opra-
cowanej przez SAE Internationalw 2016 r.

Na poziomie zero znajdują się wszystkie sa-
mochody, które nie posiadają żadnych funk-
cji autonomicznej jazdy. Podczas podróży 
każdą decyzję podejmuje kierowca i to on 
odpowiada za ewentualne szkody.

W pojazdach na poziomie pierwszym kie-
rowca realizuje praktycznie całą jazdę, 
a samochód, który prowadzi wyposażony jest 
w system zmieniający tor jazdy lub prędkość 
maszyny. Takim systemem wsparcia kierow-
cy jest np. adaptacyjny tempomat czy uzu-
pełniające go systemy do wykrywania pie-
szych lub przeszkód na drodze, takie jak: City 
Brake, Pedestrian Detection, Front Assist. 

Na poziomie drugim znajdziemy jeden lub 
kilka systemów wspomagania kierowcy. 
Różni się on od pierwszego tym, że zasto-
sowane systemy muszą jednocześnie kon-

trolować prędkość samochodu oraz tor jego 
jazdy. Całą resztą w dalszym ciągu zajmuje 
się kierowca.

Pierwszy wyraźny przeskok następuje z po-
ziomu drugiego na trzeci, w którym wystę-
puje tzw. warunkowa automatyzacja. Polega 
ona na tym, że pojazd w odpowiednich wa-
runkach jazdy, kontroluje cały jej przebieg. 
Kierowca nie musi cały czas kontrolować sa-
mochodu, jednak kiedy system poinformuje 
go o konieczne reakcji, musi podjąć działa-
nie za maszynę.

Na kolejnym poziomie mamy już do czy-
nienia z wysoką automatyzacją. Pojazd 
kontroluje wszystkie aspekty jazdy,; a kie-
rowca nie musi natychmiast reagować na 
informacje od maszyny. Wciąż jednak 
samochód działa automatycznie tylko 
w określonych warunkach.

Na ostatnim poziomie nie mówimy już 
o żadnej ingerencji prowadzącego pojazd. Do 
zadań kierowcy należy tylko wprowadzenie 
adresu docelowego i rozkoszowanie się bez-
troską jazdą. Maszyna zajmie się „dostarcze-
niem” nas pod właściwy adres.

Na rynku nie znajdziemy samochodów z po-
ziomu czwartego czy piątego, są to jedynie 
prototypy w fazach testowych. Pojawią się 
na rynku po 2020 roku, a więc już w niedale-
kiej przyszłości będziemy mogli cieszyć się 
bezstresową jazdą, niewymagająca od nas 
żadnej ingerencji.

Już teraz koncern General Motors (GM) 
zapowiedział na 2019 rok wprowadzenie 
pierwszego w pełni autonomicznego samo-
chodu. GM planuje wykorzystać go jedynie 
w swojej flocie do przewozu osób. Jest to 
wciąż początek autonomicznych maszyn, 
więc tym pojazdem nie wszędzie będzie 
można dojechać.

Co możemy mieć już dziś? W zasadzie nie-
wiele. Samochody z niższych poziomów au-
tomatyzacji wciąż są bardzo drogie, dlatego 
prowadzenie pojazdu możemy sobie tylko 
w pewnym stopniu ułatwić, posiadając spo-
ry zapas gotówki. Samochody autonomiczne 
wciąż jeszcze nie wszędzie dopuszczone są 
do ruchu. Pierwszym miejscem, w którym 
zalegalizowano prowadzenie samochodu 
bez kierowcy, jest Nevada w USA. W 2017 

Na drodze do wolności
Od dawna wiadomo, że ludzie zawsze 
szukali rozwiązań, które ułatwiłyby 
życie. W czasach, kiedy większość 
spraw można załatwić bez wychodze-
nia z domu, warto zastanowić się, czy 
w przyszłości, aby prowadzić samo-
chód będzie potrzebny kierowca. Być 
może za kilkadziesiąt lat posiadanie 
prawa jazdy nie będzie już konieczne, 
gdyż naszym samochodem będzie ste-
rował komputer.

Zofia Mistarz 
II rok studiów 
licencjackich GAP

roku w Niemczech uchwalono prawo mó-
wiące o tym, że w pojazdach autonomicz-
nych musi znajdować się kierowca, który 
w razie potrzeby będzie mógł zastąpić ma-
szynę.

Jeden z niewielu…

Grupa pojazdów z poziomvvu trzeciego jest 
naprawdę skromna, lecz tylko jeden pojazd 
spełnia w 100% wymagania tej floty, a miano-
wicie Audi A8 (D5).

Nowe Audi A8 (D5) jest pierwszym seryjnie 
produkowanym samochodem, pozwalają-
cym w określonych sytuacjach kontynu-
ować podróż bez konieczności ciągłego jej 
kontrolowania. Kierowca nie musi dotykać 
pedałów, kierownicy czy patrzeć na drogę. 
Audi, w czasie aktywacji „Audi Traffic Jam 
Pilot”, potrafi skutecznie reagować na każdą 
sytuację w ruchu drogowym. Jednak jest to 
wciąż dopiero poziom 3, więc kierowca stale 
musi być czujny. Jeśli kamera zainstalowa-
na w samochodzie zarejestruje brak naszej 
reakcji przez dłuższy czas, rozpocznie pro-
ces „wybudzania” nas.

Czy ten system sprawdza się w każdych 
warunkach? Niekoniecznie. Audi z akty-
wowanym systemem musi znajdować się 
na autostradzie lub drodze wielopasmowej. 
Prędkość, z jaką możemy się poruszać w tak 
zautomatyzowanej jeździe, będzie wynosić 
jedynie 60km/h. Podczas jazdy autostradą 
sprawdzi się, więc w małym stopniu. Nato-
miast jeśli będziemy poruszać się w korku 
maszyna „wyręczy” nas w prowadzeniu po-
jazdu, a my możemy umilić sobie czas, prze-
glądając Internet.

Wraz ze zmianami prawnymi w poszczegól-
nych krajach, Audi A8 (D5) będzie stopniowo 
wprowadzane do oferty modeli tej marki.

Wcale nie gorsze

Znacznie więcej dostępnych jest pojazdów 
poziomu drugiego, które pozwalają nam na 
chwilowe nietrzymanie kierownicy np. aby 
otworzyć napój czy swobodnie założyć oku-
lary przeciwsłoneczne.

Szwedzkie Volvo oferuje poziom drugiego 
autonomii we wszystkich swoich nowych 
modelach samochodów. Opcję Pilot Assist 

można dokupić do każdego z modeli tej 
marki: od standardowej limuzyny S90, przez 
największego SUV-a XC90, kończąc na tych 
mniejszych jak np. XC60 czy XC40.

Kolejnymi samochodami z poziomu drugie-
go są Mercedes klasy E oraz S. Jednak Mer-
cedes ten poziom autonomiczności oferuje 
tylko w dwóch samochodach ze swojej floty. 
Przynajmniej na razie. Prawdopodobne jest, 
że autonomiczność trafi również do klasy C.

Na tle pozostałych pojazdów dobrze wypada 
również BMW serii 5. Samochód automa-
tycznie utrzyma nas w środku pasa ruchu 
oraz będzie trzymać bezpieczną odległość 
od pojazdu przed nami. Dla wielu kierowców 
ma problem ze zmianą pasa ruchu w dużym 
natężeniu innych pojazdów. BMW serii 5 po 
włączeniu kierunkowskazu sam sprawdzi, 
czy jest dostateczna ilość miejsca, a następ-
nie wykona za nas cały manewr.

Pierwsi będą ostatnimi

Co z poziomem pierwszym? No cóż… Do tej 
grupy zalicza się wiele samochodów, które 
posiadają adaptacyjny tempomat, asystent 
pasa ruchu czy system automatycznego 
parkowania. Wszystkie starsze samocho-
dy z górnej półki lub te w miarę nowe mogą 
swobodnie być zaliczane do tego poziomu. 
Jeśli; więc jesteś posiadaczem Audi A4 (B9), 
Nowej Toyoty Corolla lub Kia Sportage śmia-
ło możesz uznać się za posiadacza samocho-
du autonomicznego.

Jest o co walczyć

Pojazdy autonomiczne powstają tylko po 
to, aby chronić nas samych. Według da-
nych ASIRT; każdego roku na drogach gi-
nie blisko 1,3 miliona ludzi, a kolejne 20 
milionów jest poszkodowanych. Już dziś 
odnotowuje się spadek wypadków dzię-
ki autopilotowi w modelach Tesli nawet 
o 40%! Dzięki autonomicznym pojazdom 
mamy szansę sprowadzić wspomniane 
wcześniej statystyki do wartości bliskiej 
zeru. Mamy więc o co walczyć.

Źródła grafiki: 
nuncalosabre.com 
pinterest.com
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Czym jest elektromobilność?

Pojęcie elektromobilności obejmuje cało-
kształt zagadnień, które wiążą się z wykorzy-
staniem pojazdów z napędem elektrycznym 
(Electric Vehicles EV). Dotyczy eksploatacyj-
nych i technicznych aspektów EV, techno-
logii, ale także zagadnień społeczno-gospo-
darczych związanych z produkcją, zakupem 
i używaniem pojazdów elektrycznych.

Trochę  o historii i planach…

Wstępne oficjalne zapowiedzi dotyczące 
elektromobilności pojawiły się w grudniu 
2015 roku na szczycie klimatycznym w Pary-
żu. Ogłoszone wtedy deklaracje zostały prze-
łożone na konkretne plany wdrażania elek-
tromobilności w krajach członkowskich 
UE, w tym także w Polsce. Na podstawie 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju po polskich drogach do 2025 roku ma 
się poruszać około milion pojazdów elek-
trycznych. Badania, które zostały przepro-
wadzone w krajach europejskich pokazu-
ją, że niezbędnym czynnikiem do rozwoju 
rynku pojazdów elektrycznych są działania 
rządów wspierające rozwiązania z zakresu 
elektromobilności. Niektóre kraje członkow-
skie UE wprowadziły zachęty o charakterze 
podatkowym (w postaci ulg, zwolnień lub 
dopłat bezpośrednich) do zakupu pojazdów. 
Takie instrumenty wprowadziła również 
Polska. Szacuje się, że do 2020 roku na roz-
wój elektromobilności rząd ma przeznaczyć 
około 19 mld zł. Kolejne 40 mld zł na rozwój 
infrastruktury energetycznej przekażą spół-
ki energetyczne. Co więcej, w ramach pro-
gramu e-bus rząd zobowiązał się do wspar-
cia zakupu autobusów elektrycznych przez 
władze lokalne. Według planów rządowych, 
program wart 2,5 mld zł, ma zagwarantować 
powstanie 5 tysięcy miejsc pracy, a także 
spowodować, że polski producent sprzedają-
cy tysiąc autobusów rocznie, stanie się glo-
balnie rozpoznawalny.

Trzy etapy Planu Rozwoju Elektromobilności

W pierwszym etapie zaplanowanym na 
lata 2016-2018 Ministerstwo Energii zo-
bowiązało się do wdrożenia programu 
pilotażowego, którego skutkiem będzie 
zwiększenie zainteresowania elektromo-
bilnością oraz stworzenie zapotrzebowa-
nia na samochody elektryczne.

Drugi etap, obejmujący lata 2019-2020, za-
kłada powstanie katalogu dobrych praktyk, 
który opierać się będzie na testach z pierw-
szego etapu. Do tego momentu zaplanowano 
powstanie bazy ładowania pojazdów elek-
trycznych. Co więcej, ma rozwijać się także 
car-sharing, czyli system wspólnego użytko-
wania samochodów osobowych.

Trzeci etap przewiduje, że w latach 2020-
2025 powstanie „moda na ekologiczny trans-
port”. Będzie ona wspierana przez admini-
strację publiczną, która zobowiązała się do 
użytkowania samochodów elektrycznych.

Źródła finansowania

Proces elektromobilności w większości bę-
dzie finansowany z budżetu państwa, jednak 
jak wynika z założeń wskazanych w Planie 
Rozwoju Elektromobilności w Polsce, na-
leży również wziąć pod uwagę zewnętrzne 
formy finansowania, wśród których należy 
wymienić:

•	  Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, 
którego celem będzie finansowanie planów 
związanych z rozwojem elektromobilności 
i transportu, opierający się na stosowaniu pa-
liw alternatywnych. Jego przychodami będą 
m.in. dotacja docelowa w wysokości do 1,5% 
planowanych w poprzednim roku wpływów 
z podatku akcyzowego od paliw silnikowych 
oraz środki przekazywane przez operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycz-
nego w wysokości 0,1%. Uruchomienie fi-
nansowania jest zaplanowane w 2019 roku. 

•	  Program „Bezemisyjny Transport Publicz-
ny”, w ramach którego Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju wraz z samorządami będzie wy-
stępowało jako zamawiający w postępowaniu 
publicznym, wyłaniające ośrodki badawcze 
i projektowe, które wymyślą i zbudują 
prototyp nowego autobusu elektrycznego, 
dostosowanego cenowo i jakościowo do 
potrzeb miast. Na tym programie swoje 
plany elektrobusowe opiera m.in. Wrocław. 

•	 Program dla małych i średnich przed-
siębiorstw na dofinansowanie projektów 
elektromobilności we współpracy z PARP. 

•	 Finansowanie ze środków europejskich. 
 
 
 
 

Korzyści z elektromobilności 

Jedną z największych korzyści elektromo-
bilności jest tworzenie licznych możliwości 
biznesowych dotyczących głównie: sprze-
daży energii elektrycznej, rozbudowy in-
frastruktury ładującej, dystrybucji energii, 
wynajmu gruntów lub nieruchomości pod 
stacje ładowania, a także sprzedaży pojaz-
dów elektrycznych i części do nich. Samo-
chody tego rodzaju posiadają mnóstwo zalet, 
m.in. prostą konstrukcję, mniejszą awaryj-
ność oraz mniejszy negatywny wpływ na 
środowisko. Co więcej, duże znaczenie ma 
również zasięg elektrycznego auta, który 
obecnie może osiągać nawet 500 km, a czas 
ładowania do 30 minut. Jednakże w ciągu 
najbliższych lat oczekiwany jest przełom 
w technologii ładowania, który przełoży 
się na większe zainteresowanie pojazdami 
elektrycznymi u potencjalnych nabywców.

***

Rozwój elektromobilności stanowi ogromny 
wysiłek koordynacyjny, dlatego niezbędne 
jest nawiązanie współpracy i dialogu po-
między administracją publiczną, sektorem 
pozarządowym, a biznesem.

Cały świat stawia dziś na samochody elek-
tryczne. W 2015 r. w Europie sprzedano 
o 50% więcej aut w pełni elektrycznych niż 
w 2014 r. W sumie przez dwa lata zarejestro-
wano ich prawie 100 tys. Polska nie zamie-
rza zostać w tyle. Istnieje spora szansa na to, 
że obietnice rządu i ambitny Plan Rozwoju 
Elektromobilności zostaną zrealizowane.

Może po nieudanej próbie uczynienia 
z Polski światowej potęgi w wydobyciu 
gazu łupkowego, właśnie przemysł elek-
tromobilności stanie się dla Polaków po-
wodem do dumy.

Sylwia Nowak 
I rok studiów  
uzupełniających magisterskich 
Zarządzanie finansami państwa 
i samorządu terytorialnego 
Członek KN GAP

Rządowe plany w zakresie 
elektromobilności na lata 
2018-2025

Jak wynika z badania „Global Execu-
tive Survey 2017” przeprowadzonego 
przez KPMG International, ponad po-
łowa przedstawicieli branży motory-
zacyjnej uważa, że elektromobilność 
będzie kluczowym trendem na rynku 
motoryzacyjnym do 2025 roku. Zagad-
nienie to może przyczynić się do podnie-
sienia stopnia innowacyjności w branży 
energetycznej oraz stanowić ważny im-
puls rozwojowy dla całej gospodarki.

Źródła: 
businessinsider.com.pl 
emobilitypoland.pl 
politykainsight.pl 
 
Źródła grafiki: 
celiabasto.tumblr.com 
abduzeedo.com 
hollyhocksandtulips.tumblr.com 
mindthat.tumblr.com
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Spojrzenie na liczby

W 2016 roku, w porównaniu do roku 2007, 
wartość produkcji sprzedanej polskiego 
przemysłu motoryzacyjnego wzrosła o 75% 
i wyniosła 135,6 mld zł. W latach 2007–2016 
liczba zatrudnionych zwiększyła się o blisko 
56 tys., co stanowi 10% wszystkich zatrudnio-
nych w przemyśle. Eksport branży motoryza-
cyjnej stanowi ok. 13% całkowitego eksportu 
Polski. Jak pokazują dane, wyniki są bardzo 
dobre. Jak udało się to osiągnąć? Czy Polska 
to państwo atrakcyjne dla inwestorów?

Nie tylko produkcja samochodów osobo-
wych

W Europie Polska przoduje w produkcji sa-
mochodów dostawczych i ciężarowych, 
a także autobusów i autokarów. Zdecydowa-
nie duży udział w przemyśle motoryzacyj-
nym ma produkcja części, np. silników, ukła-
dów kierowniczych, systemów oświetlenia 
i chłodzenia, elementów nadwozia i pod-
wozia, opon, szyb, siedzeń, systemów bez-
pieczeństwa. Co prawda, w ostatnich latach 
liczba produkowanych samochodów osobo-
wych spadła, ale za to zdecydowanie wzrosła 
produkcja aut dostawczych i ciężarowych — 
z 76,1 tys. w 2010 r. do 111 tys. w 2016 r.

O sukcesie tego przemysłu decydują również 
inwestycje zagraniczne, wykwalifikowana 
siła robocza, dobre warunki dla inwestorów 
oraz skoncentrowanie dużych obszarów 
geograficznych nastawionych na produkcję 
konkretnych elementów składowych samo-
chodów.

Prestiżowa dla Polski inwestycja Daimlera

W sierpniu 2017 roku w Jaworze na terenie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej ruszyła inwestycja Daimlera wartości 
prawie 500 mln euro, czyli ponad 2 mld zło-
tych. Koncern wybuduje fabrykę silników 
czterocylindrowych nowej generacji, które 
trafią do wszystkich modeli samochodów 
marki Mercedes-Benz. W samym przed-
siębiorstwie powstanie około 500 nowych 
miejsc pracy, nie wliczając w to dodatkowych 
miejsc pracy u kooperantów, poddostawców 
i usługodawców w regionie. Nowi pracowni-
cy odbędą liczne szkolenia w Niemczech, do 
Polski przyjadą też doświadczeni specjaliści 
z Niemiec, którzy podzielą się wiedzą i do-
świadczeniem. Za sprawą współpracy z lo-

kalnymi szkołami zawodowymi, ich ucznio-
wie będą dobrze przygotowani do pracy 
w nowej fabryce. Inwestycję zrealizują dwa 
konsorcja firm: STRABAG, TKT Engineering 
i Elektromontaż-Poznań oraz Warbud SA 
i Electra M&E Polska Sp. z o.o.

Nie stoimy w tyle — także dbamy o środowisko

W ostatnich latach głośno jest o przyjaznych 
dla środowiska technologiach. W Polsce po-
wstaje już fabryka baterii do samochodów 
elektrycznych. Inwestycja LG Chem na te-
renie podstrefy Wrocław-Kobierzyce w Tar-
nobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
EURO-PARK WISŁOSAN stworzy około 2,5 
tys. miejsc pracy, pozwoli na transfer nowo-
czesnych technologii, a także rozwój nauki 
poprzez współpracę z Politechniką Wro-
cławską. Planujemy stworzyć we Wrocła-
wiu globalne centrum elektro mobilności, 
nadal inwestując w tym regionie. Bardzo 
cenimy sobie wsparcie polskich władz 
i mamy nadzieję na dalszą bliską współ-
pracę w przyszłości — mówi Chang-Beom 
Kang, wiceprezes LG Chem Ltd.

Inwestycja w KSSE

Pozwolenie na rozbudowę swojej działal-
ności na początku 2018 roku na terenie 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej uzyskał koncern ZF Friedrichshafen 
AG. Zakład ma produkować elektronikę 
wspierającą zaawansowane systemy bez-
pieczeństwa, np. kamery nowej generacji 
do systemów wspomagających kierowcę 
i układy kontroli poduszek powietrznych. 
Koncern już posiada wiele inwestycji 
w KSSE — zakład produkujący pasy bezpie-
czeństwa oraz zaplecze administracyjne, 
m.in. centra inżynieryjne, obsługi finanso-
wej, informatyczne, biuro zakupów.

Nowa inwestycja w Jelczu-Laskowicach

Motoryzacyjny gigant — Toyota już posiada 
fabrykę w Polsce. W Jelczu-Laskowicach, 
zatrudniając 820 osób, produkuje silniki 
wysokoprężne. W 2020 roku planuje roz-
począć produkcję silników 1,5 l do napę-
dów hybrydowych, wartą 400 mln złotych. 
Zwiększy to dotychczasowe zaangażo-
wanie Toyoty w inwestycje produkcyjne 
w Polsce do niemal 4,5 mld zł. Oprócz tych 
w Japonii, w Polsce Toyota posiada jedne 
z najlepszych swoich fabryk. Budowa ko-

lejnego zakładu produkcyjnego zacieśni 
współpracę z naszym krajem oraz zapew-
ni długoletnią kooperację. Świadczy o tym 
także fakt, że firma postanowiła utworzyć 
w nowej fabryce, jedyne poza Japonią, cen-
trum badawczo-rozwojowe.

A co w Krakowie piszczy?

Od 2007 roku w Niepołomicach niedale-
ko Krakowa istnieje fabryka samochodów 
ciężarowych MAN Trucks Sp. z o.o. — 
pierwszy zagraniczny koncern w Krakow-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Za-
kres produkcji obejmuje pojazdy ciężarowe 
z serii TGS i  TGX o dmc powyżej 16 ton. 
W fabryce montowane są podzespoły do-
starczane przez inne zakłady MAN. W 2017 
roku z fabryki zjechał stutysięczny pojazd.

W 2017 roku Mabuchi Motor wygrał prze-
targ dotyczący terenu w Bocheńskiej Stre-
fie Aktywności Gospodarczej. Koncern 
ten to największy na świecie producent 
małych silników elektrycznych wykorzy-
stywanych w mechanizmach opuszczania 
szyb, fotelach hydraulicznych, hamulcach 
ręcznych, zamkach elektrycznych, stero-
waniu lusterkami, regulacji reflektorów sa-
mochodowych. W Bochni wybuduje pierw-
szą swoją fabrykę w Europie, która będzie 
wytwarzała silniki na potrzeby rynku mo-
toryzacyjnego. Jak twierdzi Prezes koncer-
nu Mabuchi Motor, nie tylko odpowiednia 
lokalizacja zadecydowała o miejscu budo-
wy, ale również zaangażowanie i profesjo-
nalne podejście do inwestora.

Lokując inwestycje na terenie Polski, za-
graniczne firmy zostawiają u nas część 
kapitału, przyczyniając się do poprawy 
sytuacji finansowej naszego kraju. Bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne zapewnia-
ją przepływ wiedzy, nowoczesnej techno-
logii, maszyn czy sprzętów. Współpracując 
ze szkołami oraz z uczelniami, przyczynia-
ją się do kształcenia wysoko wykwalifiko-
wanych pracowników. Polskie firmy mogą 
czerpać wzorce z firm zagranicznych 
ulokowanych w naszym państwie, dzięki 
temu podnoszą efektywność i maksyma-
lizują zysk. Takie inwestycje tworzą nowe 
miejsca pracy, jak również współpracu-
jąc z wieloma podwykonawcami, dają im 
szansę na zysk.

Coraz więcej inwestycji to wyspecjalizo-
wane zakłady produkcyjne, wytwarzają-
ce produkt od początku do końca, a nie 
jedynie montownie. W ostatnich latach 
w Polsce wzrosły inwestycje w branży mo-
toryzacyjnej. Giganci wybierają Polskę ze 
względu na dobrze wykwalifikowanych 
inżynierów, którzy są konkurencyjni także 
pod względem finansowym. Istnieją u nas 
specjalne strefy ekonomiczne, w których 
działająca firma może korzystać z ulg po-
datkowych. Jednak koncerny wybierają 
często naszych sąsiadów jako atrakcyj-
niejszych dla swoich inwestycji. Można 
tutaj podać przykład inwestycji Daimlera, 
który w Czechach wybuduje centrum lo-
gistyczne. Nasz kraj także był brany pod 
uwagę, jednak rząd czeski zaoferował wyż-
szy grant. W Polsce wadą są także długie 
procesy administracyjne, np. pozyskiwa-
nie dofinansowania rządowego. Nasze 
państwo powinno dążyć do mniej skom-
plikowanego systemu podatkowego, który 
jest bardziej przyjazny dla przedsiębiorcy. 
Duże znaczenie dla nich będzie miał nowy 
program rządowy „Polska strefa inwe-
stycyjna”. Program zakłada rozszerzenie 
możliwości udzielania ulg podatkowych 
firmom inwestującym nie tylko w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych, ale na 
obszarze całego kraju. Polska ma się stać 
jedną wielką specjalną strefą ekonomicz-
ną. Według założeń nowelizacja ustawy 
o  specjalnych strefach ekonomicznych 
ma wejść w życie w 2019 roku. Premiowa-
ne będą inwestycje w miastach średnich, 
tracących funkcje gospodarcze i społecz-
ne, a także obszary o  wysokim bezrobo-
ciu. Poza tym wyróżniane będą również 
przedsięwzięcia, które mają wpływ na 
konkurencyjność i innowacyjność regio-
nalnych gospodarek, a w efekcie na rozwój 
gospodarczy całego kraju. Transfer wiedzy, 
działania w obszarze B+R, rozwój klastrów, 
współpraca z uczelniami i instytutami 
badawczymi, wsparcie dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców — to kilka przy-
kładów obszarów premiowanych. I tutaj 
pojawia się zasadnicza zmiana, ponieważ 
zaczną mieć znaczenie także czynniki ja-
kościowe, takie jak wyżej wspomniane 
obszary inwestowania, a także zamożność 
regionu oraz rodzaj miejsc pracy, a nie je-
dynie ilościowe tj. ilość tworzonych miejsc 
pracy oraz wielkość ponoszonych nakła-
dów finansowych.

Przemysł motoryzacyjny  
w Polsce — jest lepiej, niż myślisz

Źródła: 
Raport Agencji Rozwoju Przemysłu Ile 
polskiego genu w polskim przemyśle 
motoryzacyjnym?, czerwiec 2017 
gazetawroclawska.pl 
Główny Urząd Statystyczny 
 
Źródła grafiki:  
retro.pewex.pl

Czy przemysł motoryzacyjny ma zna-
czenie dla polskiej gospodarki, skoro 
Polska nie jest dziś producentem żad-
nej marki samochodów? Ostatnie auto 
rodzimej produkcji wyjechało z  fabryki 
w 2002 r. (FSO Polonez). A mimo to prze-
mysł motoryzacyjny w Polsce rozwinął 
się i nadal się rozwija.

II rok studiów
licencjackich GAP
Członek KN GAP 
3. miejsce w konkursie 
na najlepszy artykuł do  
Gazety Sympozjalnej

Adrianna Markowicz
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Michał Sowa
II rok studiów 
uzupełniających magisterskich GAP 
oraz I rok studiów uzupełniających 
magisterskich SGH 
Prezes KN GAP w latach 2015-2017 
2. miejsce w konkursie na najlepszy 
artykuł do Gazety Sympozjalnej

Po tak sformułowanym wstępie mógłbym 
zastanowić się, po co w takim razie piszę 
ten artykuł? Mimo to, w zgodzie z hasłem 
the future is here można pokusić się o wy-
znaczenie ram i kierunku, w którym wydaje 
się zmierzać rozwój motoryzacji. Na pierw-
szy plan wysuwają się trzy główne obszary: 
autonomiczność pojazdów, kwestia ich zasi-
lania oraz regulacje związane z bezpieczeń-
stwem jazdy. Obserwując prace związane 
z rozwojem technologii w tych dziedzinach, 
z całą pewnością możemy powiedzieć, że to 
właśnie one będą nadawały ton zmianom 
w motoryzacji. Z racji tego, że autonomicz-
ność została opisana w  sposób wystarcza-
jący w artykule Zofii Mistrzak, skupię się na 
pozostałych dwóch obszarach — kwestii pa-
liwa oraz regulacji prawnych.

Kto jest kierowcą?

W marcu tego roku rozpętała się ogromna 
dyskusja dotycząca autonomicznych po-
jazdów. Powodem był wypadek, w którym 
śmierć pod kołami właśnie takiego samo-
chodu poniosła kobieta. Auto, zaprojekto-
wane przez firmę Uber, potrąciło podczas 
nocnych testów przechodzącą przez jezd-
nię kobietę, która w wyniku obrażeń zmarła 
w szpitalu. Był to pierwszy w historii wypa-
dek z udziałem samochodu autonomiczne-
go. Należy tutaj zaznaczyć, że pełna odpo-
wiedzialność za spowodowanie wypadku 
spoczywa na przechodniu, który w nieozna-
kowanym miejscu wkroczył na jezdnię.

Głównym problemem, już teraz obecnym 
w dyskusji na temat funkcjonowania pojaz-
dów autonomicznych, jest kwestia odpowie-
dzialności za udział w wypadku. Zasadne 
wydaje się pytanie, kto powinien ponieść 
koszty: firma produkująca system porusza-
nia się, czy też pasażerowie, którzy przecież 
nie mają żadnego wpływu na funkcjonowa-
nie pojazdu? Rozstrzygnięcia tego dylematu 
możemy upatrywać w ustawie, która weszła 
w życie w  Wielkiej Brytanii. Definiuje ona, 
kto ponosi odpowiedzialność za wypadek 
i musi ponieść koszty z tym związane. Otóż, 
wszystkie koszty finansowe powinny być 
pokryte z polisy ubezpieczeniowej kierowcy, 
niezależnie od trybu prowadzenia samocho-
du. Dopuszczalne są dwa odstępstwa od nor-
my: firma nie będzie wypłacać odszkodowa-
nia w przypadku, gdy właściciel wprowadził 
nieautoryzowane zmiany w samochodzie 

lub zaniedbał jego aktualizacji. Co więcej, fir-
my ubezpieczeniowe będą mogły dochodzić 
rekompensaty od producentów na drodze 
sądowej. Można przyjąć, że podobne rozwią-
zania zostaną wprowadzone również i w in-
nych krajach.
 
Co wlejemy do baku?

Kolejnym obszarem, którego dotknie zmiana, 
jest kwestia zasilania pojazdów mechanicz-
nych. Od przeszło stu lat niepodzielnie na 
polu tym króluje ropa naftowa i jej pochodne. 
Niemniej jednak tak, jak wyparte zostały sil-
niki parowe, tak i czas spalinowych powoli 
dobiega końca. Dlaczego tak się stanie? Od-
powiedzi należy szukać w coraz większym 
trendzie odchodzenia od zależności od ropy 
naftowej, czego przyczyny leżą w rosnących 
ograniczeniach związanych z emisją spalin, 
a także w powstawaniu coraz lepszych, wy-
dajniejszych silników zasilanych paliwami 
alternatywnymi.
Coraz bardziej popularne stają się po-
jazdy hybrydowe, czyli takie, które poza 
podstawowym napędem spalinowym, są 
również zasilane przez akumulator. Takie 
rozwiązanie pozwala zmniejszyć spalanie 
tradycyjnego paliwa, a co za tym idzie emisję 
CO2. Współczesna generacja hybryd pozwala 
na utrzymanie poziomu spalania paliwa 
w jeździe miejskiej na poziomie 3,9l/100 
km. Według mnie, hybrydy będą mieć coraz 
większe znaczenie w sektorze aut ciężaro-
wych. Wydajne silniki pozwolą na zmini-
malizowanie emisji CO2 i zużycia paliwa, co 
przełoży się bezpośrednio na poprawę jako-
ści środowiska. Nie należy również zapomi-
nać o tym, że dzisiaj większość autobusów 
wykorzystywanych w komunikacji miej-
skiej, posiada napęd hybrydowy lub w pełni 
elektryczny.

Warto jednak zaznaczyć, że koniec „ery spa-
linowej” to dopiero kwestia najbliższych kil-
kudziesięciu lat, benzyna bowiem - wciąż 
jest jednym z najtańszych paliw dostępnych 
na rynku. Nie wolno również zapominać 
o ogromnej roli i wpływie gigantycznych 
korporacji motoryzacyjnych, które nieprzy-
chylnie patrzą na każdą możliwość zmiany 
status quo i podkopania ich dominującej po-
zycji na rynku.

Wróżenie ze spalin,  
czyli o przyszłości motoryzacji

Przepowiadanie przyszłości ma to do 
siebie, że w większości przypadków 
nie sprawdza się. Najlepszym przykła-
dem są rysunki futurologów z przeło-
mu XIX i XX wieku, którzy starali się 
pokazać, jak będą wyglądać środki 
transportu za kilkadziesiąt lat. Mało 
które przewidywanie się sprawdziło. 
Dzisiaj mamy dokładnie ten sam pro-
blem — możemy zgadywać, progno-
zować, udawać, że wiemy, jak będzie 
wyglądać przyszłość. Koniec końców 
jednak historia uczy nas, że przy-
szłość jest nieprzewidywalna.

Pieśń (odległej) przyszłości 

Ciekawe spojrzenie na możliwy kształt mo-
toryzacji rzuca ankieta przeprowadzona 
przez brytyjską firmę Dunlop zajmującą się 
produkcją ogumienia. Uczestnicy badania 
mieli okazję wypowiedzieć się czym według 
nich będą napędzane samochody za 25, 50 
i 125 lat. Zdecydowana większość badanych 
(79%) stwierdziła, że benzyna odejdzie do la-
musa już w ciągu najbliższych 25 lat, a po-
łowa z nich opowiedziała się za tezą, że do 
tego czasu będziemy posiadać samochody 
o napędzie wyłącznie elektrycznym. Gdy ho-
ryzont czasowy został przesunięty o 25 lat, 
badani w większości byli zdania, że napęd 
elektryczny zostanie zastąpiony wodoro-
wym. Natomiast w najdalszej perspektywie 
czasowej 53% respondentów uważa, że bę-
dziemy korzystać głównie z wody, powietrza 
lub innych substancji, które jeszcze nie po-
wstały.

Co ciekawe, już teraz trwają prace nad no-
wym rodzajem paliwa, które nie wykorzy-
stuje - ropy naftowej. Niemiecki koncern 
Audi pochwalił się wyprodukowaniem 60 
litrów e-benzyny. Jest to syntetyczny rodzaj 
paliwa, który podczas procesu produkcji 
oraz spalania nie wytwarza CO2 i jest znacz-
nie wydajniejszy niż tradycyjne odpowied-
niki. Obecnie e-benzyna produkowana jest 
z biomasy, a zdaniem przedstawicieli kon-
cernu można ją wytwarzać na dużą skalę 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, 
a produkcja tego paliwa nie jest zależna od 
dostaw ropy naftowej.

Koniec „przyjemności z jazdy”?

Od 1 kwietnia br. każdy nowy samochód 
musi być wyposażony w system eCall, co 
ma wpłynąć na  zdecydowaną poprawę bez-
pieczeństwa. System ten umożliwi automa-
tyczne wezwanie pomocy w razie wypadku 
drogowego, a poprzez komputer pokładowy 
do najbliższego dyspozytora zostanie wy-
słana informacja dotycząca pojazdu, jego 
położenia oraz zarejestrowanej prędkości. 
Coraz powszechniejsze wprowadzanie ta-
kich rozwiązań pokazuje, jak bardzo zinfor-
matyzowane stają się nasze pojazdy. Przy-
puszczalnie proces ten będzie postępować 
i w przyszłości samochody staną się poru-
szającymi się nadajnikami, z których będzie 
można wyczytać przebieg, stan techniczny, 

aktualną prędkość, czy też liczbę osób 
podróżujących określonym pojazdem. 
Już teraz Komisja Europejska proponuje 
wprowadzenie dla nowych samochodów 
obowiązku automatycznego dostosowania 
prędkości do ograniczeń. Innymi słowy, 
oznacza to, że jeśli na drodze widzimy znak 
ograniczenia prędkości do 50 km/h, to nie 
będziemy mogli jechać szybciej nawet o ki-
lometr. Czy jest to potrzebne? Zdecydowanie 
nie. Z jednej strony może nastąpić zwiększe-
nie bezpieczeństwa, ale z drugiej spowodo-
wać większe zagęszczenie ruchu i po prostu 
odbierze nam przyjemność z jazdy.

Podsumowując, rewolucja w motoryzacji 
dzieje się na naszych oczach. Kwestią kil-
ku lat jest pojawienie się w pełni autono-
micznych pojazdów na naszych drogach. 
Następuje również zwrot w stronę bardziej 
ekologicznych i wydajniejszych napędów. 
Niepokoją tylko próby zwiększenia regulacji 
prawnych, które mogą negatywnie odbić się 
na komforcie korzystania z samochodów. 
Elon Musk stwierdził, że  w odległej przy-
szłości prowadzenie samochodu przez czło-
wieka będzie w ogóle zabronione. Miejmy 
nadzieję, że tak się nie stanie.
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Jak kształtować komunikację miejską, aby 
była ona najlepszym rozwiązaniem dotarcia 
do celu?

Odpowiedzi na to pytanie szukają przede 
wszystkim władze miejskie, jednakże za 
nowoczesne rozwiązania techniczne od-
powiadają głównie projektanci, naukowcy 
i konstruktorzy.

Indywidualna komunikacja w miastach 
osiąga kres swoich możliwości. Ludzie, sie-
dząc w samochodach i marnując swój czas 
w korkach, zdają sobie sprawę, że trzeba 
coś zmienić. Wielu włodarzy miast zasta-
nawia się, co i jak ulepszyć. Najprostszym 
sposobem jest wprowadzenie zakazu ruchu 
pojazdów o parzystych lub nieparzystych 
numerach rejestracji, tworzenie stref zaka-
zu ruchu, czy wprowadzanie bezpłatnej ko-
munikacji w dni, gdy wskaźniki smogu dra-
stycznie przekraczają normy. Są to jednak 
tylko środki doraźne.

Systemowe zmiany w transporcie miejskim 
powinny obejmować zwłaszcza wzrost do-
stępności komunikacji zbiorowej, wprowa-
dzanie środków transportu przyjaznych dla 
środowiska, w tym tych niskoemisyjnych 
oraz zdecydowanie cichszych. Ponadto nale-
ży zwracać uwagę również na cele „miękkie”, 
czyli te oddziałujące na komfort i zadowolenie 
pasażerów. Chodzi tu zwłaszcza o zwiększe-
nie atrakcyjności poprzez nowe futurystyczne 
kształty pojazdów, nowoczesne wielofunkcyj-
ne wnętrza z wydzieloną strefą dla rowerzy-
stów czy osób niepełnosprawnych, posiada-
jące porty USB do ładowania smartfonów, czy 
wreszcie — co bardzo ważne dla pasażerów 
— elektroniczna informacja o trasie podróży 
i węzłach przesiadkowych.

Już teraz istnieją pojazdy spełniające wiele 
z tych cech — takie jak elektryczne autobusy, 
jeżdżące w coraz większej ilości miast. Po-
pularne staje się także rozwiązanie nazywa-
ne peak cars, działające podobnie jak miej-
skie wypożyczalnie rowerów — użytkownik 
bierze auto na określony czas, płaci i zosta-
wia go w dogodnym dla siebie miejscu.

Do nowych rozwiązań stosowanych w ko-
munikacji miejskiej zdecydowanie można 
zaliczyć wprowadzanie pojazdów autono-
micznych, niepotrzebujących kierowców lub 
motorniczych, właśnie w ten sposób działa-

ją niektóre linie metra w Paryżu. W Polsce, 
a dokładniej w  Gdańsku, w przyszłym roku 
ma być testowana linia bezzałogowego au-
tobusu. Co prawda testy te mają trwać zale-
dwie miesiąc, a w pojeździe na wszelki wy-
padek będzie jednak kierowca, to po udanej 
próbie, można spodziewać się wprowadze-
nia takich pojazdów do transportu publicz-
nego na szerszą skalę.

Kolejnym idealnym rozwiązaniem komu-
nikacyjnym są po prostu linie tramwajowe, 
chodzi jednak o te niepotrzebujące zasilania 
z nadziemnej trakcji, tak jak jest we francu-
skim Orleanie i Metzu oraz hiszpańskiej Se-
willi. Trasy tego typu pojazdów są doskona-
łym rozwiązaniem m.in. dlatego, że obniżone 
zostają koszty budowy, nie jest też potrzebne 
dodatkowe, wydzielone miejsce na trakcję, 
co umożliwia budowę torowisk wszędzie 
tam, gdzie tylko się da. Ciekawymi przykła-
dami nowoczesnych rozwiązań są również: 
pojazdy hybrydowe, typu tramwaj na opo-
nach prowadzony po torowisku składającym 
się z jednej szyny (sprawdza się to w Nancy 
we Francji) lub pojazdy podwieszone na jed-
nej szynie. W tym przypadku torowisko znaj-
duje się na estakadzie i — podobnie jak pod-
ziemne metro — jest bezkolizyjne z ruchem 
naziemnym. Rozwiązanie to jest na razie 
rzadkie, obecnie kolejki takie działają przy-
kładowo w dwóch miastach niemieckich: 
Schwebebahn w Wuppertalu oraz Skytrain 
w Dűsseldorfie. Nietypowym pojazdem szy-
nowym jest kolejka w Szanghaju na trasie 
centrum-lotnisko, gdzie pociąg porusza się 
po jednej szynie na poduszce magnetycznej.

Niezwykle interesującym projektem wydaje 
się wprowadzenie dronu do przewozu osób, 
obecnie trwają testy tego rozwiązania, co 
prawda w niewielkiej skali, bo jest to dron 
wielkości samochodu osobowego. Kto wie, 
może to rozwiązanie jest właśnie przyszło-
ścią komunikacji miejskiej? Czy jednak 
zamiana miliona samochodów na milion 
dronów, choć możliwa, ma większy sens? 
Wydaje się, że pomysły na nowatorskie po-
jazdy osiągnęły kres swych możliwości.

Technika vs organizacja

Zdaje się, że nadszedł czas na zupełnie nowe 
podejście do sprawy transportu. Ostatnio 
proponuje się idee smart city, czyli miasta 
inteligentnego oraz e–ticketing, elektro-

nicznych biletów na tabletach lub smartfo-
nach. Zatem czas na erę nowej organizacji 
transportu! Dlaczego nie pójść o krok dalej 
i nie zastosować następującego wzoru:

e-pasażer + e-system transportowy =  
zindywidualizowana dynamiczna e-podróż

Może byłby to koniec z numerowanymi li-
niami autobusów, tramwajów czy nawet me-
tra. Za wszystkim stałoby wielkie centrum 
obliczeniowe, zbierające dane od wszyst-
kich e-pasażerów poprzez smartfony: każdy 
podaje start oraz cel podróży. Można rozwa-
żać podejście jednodniowe lub miesięczne. 
System podawałby każdemu e-pasażerowi 
(czyli osobie wyposażonej w różnego rodza-
ju gadżety elektroniczne) trasę oraz kody 
środków transportu: e-protokół byłby gene-
rowany dla każdego podmiotu w systemie. 
Kody przypisywano by środkom transportu 
na bieżąco, na dany dzień lub na wybra-
ne godziny i podawano kierowcy lub zapi-
sywano w zdalnie kierowanym systemie 
(w komputerze pojazdowym). Kod pojazdu 
byłby wyświetlany zamiast numeru linii, 
natomiast na wewnętrznych wyświetla-
czach pokazywana byłaby aktualna trasa. 
 
Taki system byłby multioptymalny, rozwią-
zujący problem wielokryterialny, gdzie cela-
mi byłyby:

•	najkrótszy czas dojazdu dla wszystkich 
e-pasażerów w e-systemie,

•	uwzględnienie najkrótszych czasów ocze-
kiwania na przesiadki, 

•	najkrótsze łączne drogi całej floty pojazdów,

•	najmniejsze zużycie energii,

•	określana byłaby największa możliwa licz-
ba pasażerów w danym środku transportu, 
tak aby przejazd był komfortowy,

•	każda zgłoszona przez e-pasażera zmiana 
trasy czy terminu jazdy zostałaby uwzględ-
niona w e-systemie, który generowałby 
nową trasę dla danego e-podróżnego. 

Te i wiele innych czynników z pewnością 
usprawniłyby cały system komunikacji 
zbiorowej w mieście, który z czasem stałby 
się także najtańszy. Być może dzisiejsze sys-

temy komputerowe nie są w stanie jeszcze 
zrealizować tej wizji, jednak przy obecnym, 
ciągle postępującym rozwoju techniki takie 
rozwiązanie może być możliwe do wdroże-
nia w ciągu kilkudziesięciu lat. Być może 
warto zacząć myśleć o tym już teraz, aby za 
kilka lat istniały już gotowe algorytmy czy 
wirtualne modele tej wizji.

Reasumując, nowoczesne miasta powinny 
korzystać jak najlepiej ze wszystkich obec-
nie dostępnych nowatorskich rozwiązań 
technologicznych. Jednak nie należy zapo-
minać, że system komunikacyjny to nie tyl-
ko sprzęt, ale także organizacja!

Uwaga, tramwaj na… oponach!

Barbara Zawiślak
I rok studiów
uzupełniających magisterskich GAP 
1. miejsce w konkursie 
na najlepszy artykuł do  
Gazety Sympozjalnej

Rosnąca populacja miast determinu-
je konieczność zmian w komunikacji, 
również tej miejskiej. Musi być ona 
coraz nowocześniejsza i sprawniejsza, 
zwłaszcza że nasilenie ruchu pojazdów 
skutkuje zwiększeniem emisji spalin, 
co z kolei powoduje powstawanie smo-
gu zagrażającego zdrowiu ludzi. Po-
trzebne jest zatem podejmowanie dzia-
łań zachęcających ludzi do korzystania 
z transportu publicznego, który będzie 
jednocześnie przyjazny naturalnemu 
środowisku. Szuka się również pomy-
słów na nowe środki transportu.

Źródła: 
bmbf.de/pub/HTS_Broschuere_eng.pdf 
transport-publiczny.pl 
Goldman T., Gorham R., Sustainable urban trans-
port: Four innovative directions, “Technology in 
Society”, Nr 28 (2006) 
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Kraków w drugim rzędzie?

Europa uświadamia sobie, że prawidłowy 
rozwój społeczny, gospodarczy oraz kulturo-
wy naszego kontynentu możliwy jest dzięki 
stworzeniu sieci powiązań pomiędzy metro-
politalnymi obszarami wzrostu, tzw. MEGA 
(Metropolitan European Growth Areas). Two-
rzą je miasta, które posiadają ważny doro-
bek kulturowy, dysponujące dogodną infra-
strukturą, bogatą bazą badawczo-rozwojową 
i akademicką, możliwością zatrudnienia 
w  sektorze globalnych usług dla biznesu 
oraz tereny podmiejskie czerpiące korzyści 
z sąsiedztwa gigantów. Jednym z MEGA jest 
właśnie Krakowski Obszar Metropolitalny 
(KOM), a jego stolica zaliczana jest do euro-
pejskich miast drugiego rzędu (second-tier 
cities), które uznaje się za motory rozwoju 
gospodarczego. Miasta te zapewniają miej-
sca pracy, świadczenia publiczne, dostęp do 
kultury i nauki nie tylko swoim mieszkań-
com, ale również dojeżdżającym z okolicz-
nych miejscowości oraz turystom.

Smart mobility

Rozwój KOM, nowoczesna gospodarka i ka-
pitał ludzki, kultura, ochrona środowiska, 
społeczeństwo obywatelskie oraz usługi 
publiczne to główne filary strategii Tu chcę 
żyć. Kraków 2030. Kluczowe zadanie $2$3 
city w kontekście wspomnianego dokumen-
tu polega na takim zarządzaniu, aby poprzez 
realizację strategicznych celów zapewnić 
całościowy, spójny rozwój obszaru metro-
politalnego. Nie byłoby to możliwe bez $2$3 
mobility rozumianej jako zintegrowany sys-
tem transportowy oparty na nowoczesnych 
technologiach z sektora IT.

Największym wyzwaniem są ludzie. W 2015 r. 
w Krakowie zanotowano dodatni przyrost 
naturalny oraz dodatnie saldo migracji na 
pobyt stały. Do pracy w Krakowie dojeżdża 
ok. 2,5 mln osób mieszkających w promie-
niu 50 km od miasta. Nie można zapomnieć 
o odwiedzających stolicę Małopolski tury-
stach, których w 2016 r. było ponad 12 mln 
osób, a według prognoz będzie ich więcej. 
Mając to na uwadze, rolą władz jest stworze-
nie spójnego organizmu komunikacyjnego, 
zapewniającego swobodne poruszanie się 
w obrębie KOM milionom użytkowników. 

Czytając strategię, odnoszę wrażenie, że jej 
twórcy są świadomi konieczności zmian 
i udoskonaleń w organizacji transportu zbio-
rowego. Planowane jest usprawnienie ruchu 
na II i  III obwodnicy Krakowa oraz budowa 
IV arterii. Dobrym posunięciem może okazać 
się ujednolicenie biletów obowiązujących 
we wszystkich pojazdach transportu zbioro-
wego — będzie to dużym udogodnieniem dla 
osób dojeżdżających do Krakowa z dalszych 
regionów obszaru metropolitalnego. Z myślą 
o nich nastąpi rozbudowa linii Szybkiej Ko-
lei Aglomeracyjnej (SKA) oraz węzłów prze-
siadkowych Grzegórzki, Bronowice, Czyży-
ny, Swoszowice/Borek Fałęcki, Bonarka, os. 
Piastów. Powstaną nowe przystanki kolejo-
we (m. in. Żabiniec, Wzgórza Krzesławickie, 
Chełmońskiego/Conrada), a istniejące linie 
zostaną poddane modernizacji (np. trasa 
E-30 Kraków-Katowice) oraz wykorzystane 
dla nowych połączeń. Planowane jest także 
wydłużenie linii tramwajowych, zwiększe-
nie częstotliwości kursowania tramwajów, 
autobusów i pociągów. Aby ograniczyć ilość 
pojazdów osobowych wjeżdżających co-
dziennie do miasta, powstaną kolejne par-
kingi w systemie Park & Ride. Cieszyć może 
także wzmianka o planach wdrożenia sys-
temu szybkiego, bezkolizyjnego transportu 
szynowego o parametrach metra. Krakowia-
nie w referendum przeprowadzonym 25 maja 
2014 r. w pięćdziesięciu pięciu procentach 
opowiedzieli się za budową komunikacji 
podziemnej. Realizacja projektu była wów-
czas niemożliwa z powodu braku funduszów 
zewnętrznych. W 2017 prezydent Krakowa 
złożył wniosek, w ramach programu Łącząc 
Europę, o dofinansowanie ze środków unij-
nych przygotowania studium wykonalności 
metra. Początkiem kwietnia br. urząd miasta 
ogłosił przetarg na zebranie koniecznej do-
kumentacji. Przeznaczono na ten cel 10 mln 
zł, z czego połowa to wkład własny miasta, 
a drugą część pokryje UE. Dokument ma być 
gotowy do 16 grudnia 2019 r.

Miasto to my! Tu chcemy żyć!

Nazwa strategii jasno wskazuje, kto jest jej 
głównym interesariuszem — my, mieszkań-
cy. W fazie przygotowywania dokumentu 
to właśnie nas pytano, co nam się w Krako-
wie podoba, a co należałoby ulepszyć. Naj-
częściej mówiliśmy o poprawie stanu dróg, 
budowie obwodnic i parkingów, polepszeniu 
jakości powietrza oraz usprawnieniu komu-

Smart mobility 2030.  
Czego potrzebuje Kraków?

Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. 
Kraków 2030 została przyjęta uchwałą 
Rady Miasta Krakowa dnia 7 lutego 
2018 r. Dokument jest syntezą oczekiwań 
społeczeństwa oraz szans na rozwój 
widzianych oczami ekspertów. Kraków 
przyszłości to miasto inteligentne, które ze 
swoich zasobów czerpie to, co najlepsze, 
oferuje miejsca pracy w sektorze biznesu 
i nauki, dba o odpowiednią jakość życia oraz 
pielęgnuje swoje dziedzictwo kulturowe. 
Jak mówi prezydent Jacek Majchrowski: 
nasza najnowsza strategia to więcej 
niż dokument planistyczny — to rodzaj 
umowy społecznej, którą my, Krakowianie: 
urzędnicy i mieszkańcy, środowiska twórcze 
i biznesowe, zawieramy wspólnie na rzecz 
rozwoju naszego miasta.

nikacji zbiorowej. Zwróciliśmy uwagę władz 
na komunikację, na najistotniejszą dla 
nas kwestię związaną z funkcjonowaniem 
w mieście.

Z nadmiernym ruchem pojazdów osobo-
wych (w 2016 r. do Krakowa każdego dnia 
wjeżdżało średnio 120 tys. samochodów) 
wiąże się pogorszenie stanu powietrza, 
dlatego planowane jest ograniczenie ruchu 
w centrum miasta, a ludzie już teraz zachę-
cani są do korzystania z uprzywilejowanego 
transportu zbiorowego. Działania te spowo-
dują zmniejszenie zatorów drogowych oraz 
poprawę jakości powietrza. Ograniczenie 
wjazdu do niektórych części miasta umoty-
wowane jest także ochroną zabytków. Dalej 
idącym posunięciem ekologicznym jest pro-
pagowanie ruchu pieszego i rowerowego. 
Rozbudowywana jest sieć tras rowerowych 
oraz punktów wypożyczania jednośladów 
Realizowana jest również koncepcja wal-
kable city, miasta przyjaznego pieszym. 
 
Wielu użytkownikom miasta przeszka-
dza hałas. W przyszłości będzie on mniej 
odczuwalny za sprawą wyciszenia toro-
wisk tramwajowych, czy zastosowania na-
wierzchni drogowych o ograniczonym na-
tężeniu dźwięku. Nowe autobusy i tramwaje 
elektryczne ograniczą hałas w mieście oraz 
wpłyną pozytywnie na jakość powietrza, 
którym oddychamy. Jeśli te metody okażą 
się mało skuteczne, ostatecznym rozwiąza-
niem będą ekrany akustyczne.

Progres, regres czy stagnacja?

Wygląda na to, że będziemy świadkami ma-
łej rewolucji komunikacyjnej. Odpowiednia 
infrastruktura drogowa i kolejowa oraz sys-
tem transportu zbiorowego są niezbędne do 
osiągnięcia zamierzonych celów strategicz-
nych. Dobre skomunikowanie KOM umoż-
liwi zatrudnienie w ośrodkach naukowych 
i biznesowych wysoko wykwalifikowanych 
pracowników dojeżdżających z terenów 
podmiejskich. Osoby te mają także dostęp 
do szerokiej oferty kulturalnej, rekreacyj-
nej, czy usługowej Krakowa. Zadowolenie 
mieszkańców i turystów osiągniemy, oferu-
jąc im wygodny, szybki i przyjazny dla śro-
dowiska sposób poruszania się, łączący ruch 
drogowy, pieszy oraz rowerowy. W odpowie-
dzi na oczekiwania uczestników zbiorowego 
transportu ulepszony zostanie system in-

formowania o  nagłych zmianach i proble-
mach w ruchu drogowym. Wykorzystana 
do tego zostanie technologia informacyj-
no–komunikacyjna. Potrzebnym i od daw-
na oczekiwanym rozwiązaniem jest metro. 
Po konsultacjach społecznych okazuje się, 
że Krakowianie opowiadali się najczęściej 
za stworzeniem linii na trasie Bronowice-
-Dworzec Główny-Nowa Huta. Realizacja 
tego założenia zależna jest od pozyskania 
dofinansowania unijnego oraz wsparcia pry-
watnego inwestora. Szacuje się, że wyko-
nanie jednej nitki (15 km) może kosztować 
blisko 8 mld zł. Według obliczeń eksper-
tów komunikacja podziemna mogłaby po-
wstać w Krakowie najwcześniej w 2027 r. 
 
Kraków 2030 – czy nasza wizja okaże się 
prawdziwa?

Źródła: 
srk2030.pl
gazeta krakowska.pl

Źródła grafiki: 
zwiejskiegoogrodka.wordpress.com
polartcenter.com (Dominika Stawarz-Burska)
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Ruszyła maszyna po szynach  
— czyli przyszłość transportu  
zbiorowego w Krakowie

W czym tkwi problem?

Według przeprowadzonych w 2017 roku ba-
dań na temat zakorkowania miast europej-
skich Kraków zajmuje 17. miejsce. Patrząc, 
jakiej rangi i wielkości miasta wyprzedzają 
nas w tym niechlubnym rankingu, a mam 
tu na myśli Moskwę, Londyn czy Brukse-
lę, wydaje się nie być źle. Rozwój gospo-
darczy i technologiczny, a co za tym idzie 
dostępność niezliczonych marek i modeli 
samochodów, doprowadził miasta na całym 
świecie do katastrofy, która zbiera swoje 
żniwo codziennie na naszych oczach. Dla 
przybysza z  mniejszych skupisk ludności 
dzisiejsze metropolie, takie jak Kraków, 
kojarzą się wyłącznie z korkami, hałasem, 
smogiem wywołanym emisją spalin i co-
dziennie zadawanym sobie pytaniem: ile 
zajmie mi podróż w wyznaczone miejsce? 
Dla wielu z nas — stałych mieszkańców 
miast, problemy te to już rutyna, którą co-
dziennie znosimy, nie mając wielkiej na-
dziei na jakąkolwiek zmianę. Według badań 
z ubiegłego roku, do Krakowa codziennie 
wjeżdża prawie 250 tysięcy samochodów. 
Brane są tutaj pod uwagę wszystkie pojaz-
dy przekraczające „bramy” miasta — nie 
licząc tych na stałe bytujących na jego ob-
szarze. Z perspektywy miasta, w którym nie 
mieszka nawet milion osób, dane te budzą 
trwogę i niepokój o jego przyszłość.

Komunikacja zbiorowa lekarstwem na pro-
blemy miasta

Historia transportu zbiorowego sięga 
w Krakowie końca XIX wieku. Obecnie stoli-
cę Małopolski i tworzące aglomerację gminy 
ościenne obsługuje MPK i Mobilis. Kierują 
one pracą 172 linii autobusowych i 27 li-
nii tramwajowych — miejskich, aglomera-
cyjnych i  nocnych. Oprócz tego na terenie 
województwa działa Szybka Kolej Aglome-
racyjna, której głównym celem jest szybki, 
szynowy, unikający zatorów tranzyt intere-
santów kursujących na co dzień do Krakowa. 
 
Z roku na rok samorząd miasta i regionu 
inwestuje w nową infrastrukturę i  rozwią-
zania mające zoptymalizować i usprawnić 
transport masowy. Są to m.in. nowe linie au-
tobusowe i tramwajowe, większa częstotli-
wość kursów, nowe przystosowane do więk-
szej przepustowości drogi z wydzielonymi 
buspasami, nowe i większe przystanki na 

powstających osiedlach oraz w miejscach 
pracy i nauki (np. kompleksy biurowe, kam-
pusy akademickie), parkingi Park & Ride 
czy nowoczesne pętle i zajezdnie. Z pomocą 
przychodzi nam też technologia podnosząca 
komfort korzystania z  transportu zbioro-
wego. Informatyzacja, powszechny dostęp 
do informacji o wypadkach i  opóźnieniach, 
elektroniczne tablice na przystankach tram-
wajowych, a już niedługo również autobuso-
wych, wypierające papierowe rozkłady jazdy, 
aplikacje mobilne obliczające czas i wskazu-
jące najkrótszą drogę z punktu A do punktu B. 
 
Nie możemy również zapominać o dyna-
micznej wymianie taboru. Szczególnie waż-
ną rolę odgrywają tutaj nowoczesne autobu-
sy z napędem elektrycznym i hybrydowym, 
które przemieszczają się z taką samą wydaj-
nością, jak te tradycyjne, ale w przeciwień-
stwie do nich nie zanieczyszczają powietrza, 
co w krakowskiej smogowej rzeczywistości 
jest wyjątkowo ważnym atutem. Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warszawie, wspól-
nie z firmą Mobilis, przeprowadził w 2015 r. 
badania dotyczące wykorzystania potencja-
łu warszawskich autobusów. Wyliczono, że 
na jeden przemierzający stolicę samochód 
przypada 1,3 pasażera. Ilość samochodów, 
jak wspomniałem wcześniej, stanowi naj-
większy problem miast, zwłaszcza takich 
aglomeracji, jak Kraków czy Warszawa. 
Jak obrazują to wyniki badania, biorąc pod 
uwagę wykorzystanie dwóch tradycyjnych 
pod względem rozmiarów autobusów — 
przegubowego i krótkiego, w jednym czasie 
podróżować może nimi szybko i w miarę 
komfortowo jak na transport publiczny, 140 
kierowców samochodów osobowych, a 27 
metrów bieżących, jakie zajmują dwa takie 
pojazdy, jest niczym w porównaniu z setką 
metrów kwadratowych zajmowanych przez 
140 samochodów przemieszczających się 
wąskimi ulicami miast. Dane mówią same 
za siebie! Dążąc do ideału, czyli wyelimino-
wania sznurów samochodów blokujących 
ulice centrum miasta, lokalne władze, po-
zyskując środki unijne, dokonują znaczą-
cych inwestycji na rzecz rozwoju transportu 
zbiorowego. Niezmiennie od kilkunastu lat 
transport i infrastruktura drogowa nie tylko 
w Krakowie stanowią drugą co do wielkości 
sumę wydatków budżetowych. 

Kraków stawia na stal — nie asfalt!

Zmiany i inwestycje publiczne są zazwy-
czaj drogie, powolne, ale za to skuteczne. 
W  2013 r. Rada Miasta Krakowa uchwaliła 
„Plan zrównoważonego rozwoju publiczne-
go transportu zbiorowego dla gminy Kraków 
i gmin sąsiadujących”. Zawarte w tym doku-
mencie  prognozy i postanowienia zakładają 
ciągły rozwój sieci tramwajowo-kolejowej, 
budowę punktów przesiadkowych i nowych 
przystanków kolejowych. Choć budowa 
infrastruktury szynowej jest stosunkowo 
droga, to bez wątpienia transport szynowy 
nie od dzisiaj jest najszybszym i z punktu 
widzenia masowości najtańszym środkiem 
dla przemieszczania się ludzi i towarów. 
A przede wszystkim skutecznym, co poka-
zuje popularność linii szybkiego tramwaju 
w Krakowie, czy pociągów SKA dowożących 
pasażerów z centrum miasta w  godzinach 
szczytu do stacji takich jak Batowice, czy 
Bieżanów, w porównaniu do codziennej kil-
kudziesięciominutowej „katorgi” kierowców 
jadących aleją 29 listopada, czy ulicą Wielic-
ką. Prawdą jest, że infrastruktury tramwajo-
wej nadal brakuje, pomimo że w porównaniu 
z innymi miastami, jest ona już dość rozbu-
dowana. Optymizmem napawa jednak fakt, 
że z gmachu Urzędu Miasta napływają wie-
ści o kolejnych planach budowy linii tram-
wajowych m.in. na Azory, Górkę Narodową, 
czy Prądnik Czerwony, o co mieszkańcy tej 
dzielnicy walczą od kilkudziesięciu lat! Bez 
wątpienia dzieje się dobrze, a szyny zastępo-
wać będą skutecznie kolejne pasy ruchu dla 
zanieczyszczających środowisko i blokują-
cych ruch w mieście samochodów.

Podsumowując

W moim odczuciu popularyzacja przemiesz-
czania się transportem publicznym w mia-
stach takich jak Kraków stanowi bardzo 
ważny aspekt dla jakości życia mieszkań-
ców dużych miast w przyszłości. Badania 
mówią same za siebie, a ich potwierdzeniem 
jest to, co widzimy i w czym uczestniczymy 
codziennie. W ciągu roku są to setki godzin 
straconego na przemieszczanie się czasu, 
którego mamy coraz mniej. Cierpimy na tym 
my, nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, 
rodziny i całe miejskie społeczeństwo. Na 
szczęście cały czas pojawiają się głosy, aby 
przy użyciu prawnych i finansowych narzę-
dzi regulować przepływ samochodów przez 

miasto. Wiele osób przesiada się na komu-
nikację miejską także ze względu na wyso-
kie miesięczne koszty eksploatacji swoich 
pojazdów. Dodatkowym utrapieniem dla 
kierowców jest „akcja słupkowania” krakow-
skich ulic, co radykalnie zmniejsza ilość dar-
mowych miejsc parkingowych, a w rezulta-
cie zwiększa przepustowość miejskich ulic 
i zmniejsza prawdopodobieństwo ich bloko-
wania. Dlatego uważam również, że możli-
wość przejazdu przez ścisłe centrum miasta 
powinna być zarezerwowana wyłącznie dla 
tych, dla których jest to niezbędne.

Trudno w jednym, krótkim artykule wyczer-
pać tak złożony temat, jak krakowski trans-
port publiczny. Na cały problem nakłada się 
wiele aspektów i możliwości rozwiązań. Ce-
lowo nie poruszyłem tutaj np. tematu budo-
wy metra w Krakowie, ponieważ jest to temat 
na odrębną rozprawę. Mam szczerą nadzie-
ję, że kolejne lata przyniosą Krakowianom 
kolejne zmiany i  rewolucyjne rozwiązania 
w funkcjonowaniu transportu miejskiego, 
a tym samym całego miasta, ku zadowoleniu 
jego mieszkańców.

Transport zbiorowy jest bez wątpie-
nia jedną z najważniejszych polityk 
publicznych prowadzonych, lepiej lub 
gorzej, przez władze samorządowe. 
Zdecydowanie największym wyzwa-
niem jest organizacja transportu pu-
blicznego na terenie dużych miast ta-
kich jak Kraków, Łódź czy Warszawa, 
stale aspirujących do rangi światowych 
metropolii. W tym artykule chciałbym 
wyrazić swoje przemyślenia oparte 
nie tylko na ogólnodostępnych danych 
dotyczących funkcjonowania komu-
nikacji w Krakowie, ale także na pod-
stawie własnych odczuć i doświadczeń 
wynikających z codziennych podróży 
liniami Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji (MPK) oraz prywatnego 
przedsiębiorstwa komunikacyjnego Mo-
bilis sp. z o.o. świadczącego usługi dla 
stolicy Małopolski.

Źródło grafiki: 
pinterest.com



20 2120

Firmy rodzinne

Natalia Leśniak
II rok studiów 
uzupełniających magisterskich GAP 
Członek KN GAP

Sky is the limit

Rodzina, jako podstawowa komórka spo-
łeczna, zwykła jawić się jako symbol wza-
jemnego szacunku, zgody i lojalności. 
Pisanie wspólnej historii, poczucie od-
powiedzialności za kształt wzajemnych 
relacji i wrodzona wdzięczność wobec 
starszych pokoleń, w ciągu ostatnich kil-
ku dekad okazały się być całkiem żyznym 
gruntem, kuszącym obietnicą obfitego plo-
nu i dobrze nadającym się pod uprawę biz-
nesu. Rodzinnego biznesu.

W poszukiwaniu złotego środka pomiędzy 
sferą prywatną a zawodową niejeden już 
posiwiał, stracił nerwy, włosy, pieniądze, 
albo wszystko naraz. Czy właśnie okazało 
się, że rozwiązanie jest na wyciągnięcie 
ręki, ampułki na łysinę i siwiznę nie będą 
dłużej potrzebne, bo oto firma familijna 
jest żywym ucieleśnieniem tak modnej 
ostatnio idei work-life balance? A może 
jest zupełnie odwrotnie?

U szczytu stołu

Przełom lat 80. i 90. ubiegłego stulecia 
okazał się złotym wiekiem dla rozwoju ro-
dzinnej przedsiębiorczości. Biznes budo-
wany od podstaw, w trudnej i niepewnej 
rzeczywistości gospodarczej, stawał się dla 
właściciela obszarem największej aktyw-
ności i wysiłku, ograniczając nieco pole 
do zacieśniania rodzinnych więzi. Oparcie 
o patriarchalny model, zarówno w sfe-
rze rodzinnej, jak i biznesowej, pozwoliło 
pierwszemu pokoleniu właścicieli usado-
wić się na krześle stojącym u szczytu ro-
dzinnego stołu. Tym samym w sposób na-
turalny zyskali oni przywilej wypełniania 
roli najwyższego decydenta w biznesie — 
a że biznes jest rodzinny — to i w rodzinie. 
 
Ogromny wysiłek, zainwestowany kapitał, 
ładunek emocjonalny i poczucie odpowie-
dzialności za swój dorobek niejednokrotnie 
zaczyna stanowić pewnego rodzaju barierę, 
szczególnie w momentach, gdy młode poko-
lenie coraz wyraźniej zaznacza swoją obec-
ność przy owym rodzinnym stole, chcąc 
wprowadzać zmiany, które niekoniecznie 
wpisują się w dotychczasową wizję, nakre-
śloną kilkadziesiąt lat wcześniej i konse-
kwentnie pielęgnowaną przez kolejne dzie-
sięciolecia. Zaufanie i wiara w możliwości 
następców ulatniają się, kiedy w powido-

kach przyszłości zaczyna majaczyć dokucz-
liwy dla oka obraz przekazywanej w młode 
ręce odpowiedzialności, dorobku i krzesła 
u szczytu stołu.

Okrągły stół

Zmiana pokoleniowa jest w sposób niero-
zerwalny powiązana ze zmianą w obszarze 
potrzeb, priorytetów, sposobu postrzegania 
świata przez każdą kolejną generację. Wizje 
oraz koncepcje, które towarzyszą młodym 
ludziom w procesie kreowania warunków 
do rozwoju wszelkich przedsięwzięć, często 
stają w opozycji do tradycyjnego, szablono-
wego podejścia ich rodziców. Wprowadzanie 
zmian oraz nowej jakości w działalność ro-
dzinnej firmy okazuje się niemożliwe w obli-
czu konfliktu międzypokoleniowego — kon-
fliktu wizji i wartości.

Idea partycypacji, zaangażowania i współ-
odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
która towarzyszy świeżej myśli przedsię-
biorczej, często nie odpowiada z góry narzu-
conej hierarchicznej strukturze panującej 
od lat w rodzinnym biznesie. Nowoczesna 
wizja wspólnego podejmowania decyzji zza 
okrągłego stołu, dla starszego pokolenia 
przyzwyczajonego do podążania wydeptaną 
starannie ścieżką, okazuje się zanadto nie-
prawdopodobna, by można było budować na 
niej solidny i rentowny biznes. Tym samym 
młodzi, odważni, nieco nonszalanccy w po-
dejmowaniu decyzji, ale wierzący, że w tym 
szaleństwie jest metoda, zostają skutecznie 
sprowadzeni na ziemię.

Stół z powyłamywanymi nogami

Znane i lubiane powiedzenie: „wszystko zo-
staje w rodzinie”, rzucane w kontekście ro-
dzinnych firm zdaje się nie być już kuszące 
na tyle, by zachęcić kolejne pokolenia do 
wzięcia odpowiedzialności za rozwój wspól-
nego interesu. Rozbieżne wizje i odmienne 
podejście do zarządzania przedsiębiorstwem 
niosą za sobą poważne ryzyko, które nie tylko 
przekłada się na funkcjonowanie firmy, ale 
przede wszystkim negatywnie wpływa na re-
lacje i kontakty w obszarze rodziny.

Wspólny, wypracowywany przez lata do-
robek, opierający się na solidnych filarach 
wartości rodzinnych, nie jest dany raz na 

zawsze, co oznacza, że dalszy rozwój 
nie będzie możliwy, gdy idee go pod-
trzymujące upadną. Podejmowanie 
trudu wypracowania jednej wspólnej 
perspektywy jest dziełem trudnym 
i każdorazowo wymagającym wy-
rzeczeń. Istota i  siła firm rodzinnych, 
opierająca się na ciągłości w przeka-
zywaniu wiedzy i wzajemnym obda-
rowywaniu się zaufaniem sprawia, że 
w wypełnianiu tej wyjątkowej misji 
kolejne pokolenie staje się niezbędne 
temu poprzedniemu.

Stanisław Lec pisał, że często dach 
nad głową nie pozwala ludziom ro-
snąć. W takim razie niech ci młodzi 
rosną, a my dobudowujmy kolejne pię-
tra, żeby nie było im za ciasno i żeby 
nie uderzali głową w sufit.

Źródło grafiki: 
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Dla firm rodzinnych wstąpienie w ogół praw 
i obowiązków przez sukcesora jest kluczowe 
z punktu widzenia dalszego istnienia przed-
siębiorstwa. Następstwo prawne, jakim 
jest sukcesja, należy do bardzo złożonych 
i długotrwałych procesów. Od powodzenia 
tego działania zależy być albo nie być firmy 
na rynku — dotyczy to przede wszystkim 
działalności gospodarczej osób fizycznych. 
W takim biznesie śmierć właściciela skutku-
je wygaśnięciem wszystkich umów, których 
przedsiębiorstwo było stroną. W przypadku 
spółki dwuosobowej konsekwencją może 
być wygaśnięcie umowy między jej wspólni-
kami, co jest równoznaczne z rozwiązaniem 
działalności. O tym, jak ważna jest instytucja 
sukcesji, świadczy także fakt, że niewłaści-
we przeprowadzenie tego procesu może do-
prowadzić do upadku firmy rodzinnej.

Zgodnie z raportem „Polacy o firmach ro-
dzinnych 2016”, firmy rodzinne stanowią 
w naszym kraju aż 70% wszystkich przed-
siębiorstw i generują łącznie około połowy 
polskiego PKB. W  Stanach Zjednoczonych 
i w Europie Zachodniej jedynie 30% firm ro-
dzinnych pozostaje w  rodzinie po śmierci 
właściciela, a pozostałe są zamykane lub 
sprzedawane. Główny wpływ na to ma nie 
tylko długa ścieżka prawna, ale również brak 
wiedzy i kompetencji spadkobierców do pra-
widłowego poprowadzenia firmy. Przyczyną 
jest także przekazywanie firmy zbyt młodym 
następcom oraz niewłaściwy wybór sukce-
sora, co w przypadku, gdy rodzina posiada 
więcej niż jedno dziecko, często łączy się 
z brakiem porozumienia pomiędzy rodzeń-
stwem i konfliktami. Do tego dochodzi także 
złe planowanie spraw spadkowych czy brak 
zainteresowania sukcesora firmą rodzinną.

Co zrobić, aby po śmierci właściciela rodzina 
pozostała rodziną, a firma dobrze prospero-
wała?

Krok pierwszy to zaangażowanie w proces 
sukcesji zarówno właściciela, jak i wszyst-
kich członków rodziny związanych z bizne-
sem. Aby przekazanie firmy było efektywne, 
senior musi odpowiednio wychować i przy-
gotować spadkobierców do ich przyszłej 
roli. Jednak przeważnie przekazująca stery 
osoba nie wykazuje żadnego zaangażowania 
w sukcesję, gdyż uważa że wystarczy sam 
fakt istnienia sukcesora, by przekazanie 

firmy było udane. Z drugiej strony przyszli 
spadkobiercy mogą w ogóle nie być zwią-
zani z firmą i po śmierci właściciela będą 
chcieli ją sprzedać. Dlatego podstawą udanej 
sukcesji jest zainteresowanie losami firmy 
przez obie strony procesu. Bez inicjatywy ze 
strony młodszego pokolenia, właścicielowi 
firmy o wiele trudniej będzie dzielić się swo-
ją wiedzą i doświadczeniem. Osoba dziedzi-
cząca firmę powinna znać ją od podszewki. 
Stąd ważnym etapem kreowania następcy 
jest wciągnięcie go w strukturę firmy, za-
poznaniem jej z sektorem, w którym firma 
działa, klientami czy kontrahentami. Nie 
może być to jedynie powierzchowne liźnię-
cie tematu, sukcesor powinien oprócz pod-
stawowych informacji o firmie znać każdy 
jej szczegół. Co więcej, ważne jest także, aby 
spadkodawca przekazał przyszłemu wła-
ścicielowi swoje doświadczenie i wiedzę. 
Kolejnym elementem jest przygotowanie 
pracowników firmy do sukcesji i wiążących 
się z nią zmian. Pracownicy muszą czuć się 
bezpieczni i wiedzieć, że za sterami firmy 
stoi osoba kompetentna i odpowiedzialna.

Krok drugi — przygotowanie następcy. Każ-
da firma ma własną strukturę, zasady i obo-
wiązujące normy, dlatego podstawowym ele-
mentem długotrwałego i stabilnego rozwoju 
jest ich znajomość. Aby firma dobrze prospe-
rowała, sukcesor od najmłodszych lat powi-
nien być przygotowywany i wychowywany 
do przejęcia rodzinnego biznesu. Nie powin-
ni mu być obcy pracownicy oraz klienci jego 
rodziny. Dobrze, aby jego wykształcenie nie 
odbiegało od profilu działalności. To właśnie 
rodzina odpowiada za proces socjalizacji 
i formowanie osobowości sukcesora w du-
chu przedsiębiorczości, kreowania w nim 
cech przywódczych, ponoszenia odpowie-
dzialności za własne decyzje, czy odnosze-
nia się do innych z szacunkiem. To właśnie 
podczas procesu socjalizacji można wykre-
ować swojego następcę.

Krok trzeci to bilans. W kolejnym kroku 
należy określić mocne i słabe strony suk-
cesora. W przyszłości będą miały kolosalne 
znaczenie z punktu widzenia zarządzania 
przedsiębiorstwem. Dlatego też, konieczne 
jest zapewnienie swojemu następcy możli-
wości rozwoju. Kluczowa jest wspólna i sys-
tematyczna praca, która powinna kreować 
w nim cechy przedsiębiorczości. Jednak, 

aby zrealizować powyższe cele, trzeba po-
święcić trochę swojego czasu. Czasu, który 
niezbędny jest po to, aby dokładnie poznać 
swojego sukcesora, zaszczepić w nim swoje 
wartości oraz uzupełniać jego braki. Ważne 
jest, aby pomagać mu w doskonaleniu jego 
pozostałych atutów niezwiązanych z prowa-
dzeniem firmy, ponieważ one również mogą 
się przydać w przyszłości.

Krok czwarty — sukcesja. Nie jest prawdą, 
że trzeba to zrobić z dnia na dzień. Aby suk-
cesja nie doprowadziła do żadnych nega-
tywnych skutków dla firmy, powinna zostać 
przeprowadzona płynnie i w odpowiednim 
momencie. Trudno go określić — najlepiej 
jednak wtedy, kiedy właściciel i następca, 
a także pozostali członkowie rodziny, są go-
towi do przejęcia biznesu. Należy ponadto 
mieć na uwadze to, że pracownicy również 
potrzebują czasu na przystosowanie się do 
nowej sytuacji w firmie i do nowego stylu za-
rządzania, dlatego proces sukcesji powinien 
być przeprowadzony łagodnie i taktownie, 
w dłuższym okresie.

Krok piąty – aktywny senior. Ostatnim kro-
kiem skutecznej sukcesji powinno być zna-
lezienie zajęcia dla seniora pozostawiające-
go firmę spadkobiercy. Musi on być aktywny 
zarówno na polu zawodowym, jak i prywat-
nym. Przecięcie pępowiny nie jest łatwe, 
dotychczasowemu właścicielowi trudno 
porzucić firmę, więc wciąż ingeruje w jej 
działalność i zarządzanie. Powód? Strach 
przed niewłaściwymi decyzjami nowego 
właściciela oraz ich wpływem na firmę oraz 
brak akceptacji stylu zarządzania następcy, 
niezgodnego z utrwalonymi przekonaniami 
seniora w tym zakresie. Takie ingerencje 
zazwyczaj źle wpływają na firmę, gdyż zabu-
rzają jej wewnętrzną strukturę i podważają 
autorytet nowego właściciela.

Ważne jest też to, aby sukcesorzy pomaga-
li seniorom odnaleźć się w nowej sytuacji. 
Powinni zapewnić im nie tylko środki do 
życia, ale przede wszystkim nowe zajęcie, 
by nie czuli się niepotrzebni. Oprócz udziału 
w zyskach, seniorowi można zaproponować 
pełnienie funkcji doradczej w firmie, kontakt 
z nią może pomóc nestorom wypełnić pust-
kę po odejściu z biznesu. Należy przy tym 
pamiętać o zachowaniu równowagi między 
funkcją zarządczą a doradczą. Przekazanie 

przedsiębiorstwa następcy to wreszcie 
czas na realizację osobistych marzeń i pa-
sji albo pełnienie odpowiedzialnej funkcji 
babci lub dziadka.

Sukcesja jest trudnym i długotrwałym pro-
cesem. Ryzyko, jakie ze sobą niesie sprawia, 
że w  wielu przypadkach jest odkładana na 
późniejszy, z reguły nieokreślony czas. Jed-
nak o wiele lepiej i bezpieczniej dla firm ro-
dzinnych jest zmierzyć się z nią wtedy, gdy 
jest na nią jeszcze czas, bo gdy moment ten 
nadchodzi niespodzianie, sukcesja może 
zniweczyć biznes, a nawet rodzinę.

Adrian Pawlikowski 
II rok studiów uzupełniających 
magisterskich GAP 
Członek KN GAP 

Sukcesja w firmach rodzinnych, 
czyli jak w 5 krokach wychować 
sobie następcę
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Rola firm rodzinnych

Kondycja firm rodzinnych, jak i wyzwania 
stojące przed nimi są od lat przedmiotem 
niezliczonych analiz, opracowań i badań. 
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania 
o stan rodzinnych biznesów pierwszym 
wyzwaniem wydaje się być znalezienie… 
definicji firmy rodzinnej! Próżno szukać 
w literaturze przedmiotu ogólnie akcepto-
wanej i jednoznacznej definicji tego rodza-
ju działalności gospodarczej. W literaturze 
światowej najczęściej przyjmowane jest po-
dejście amerykańskie, które definiuje firmę 
rodzinną jako przedsiębiorstwo o dowolnej 
formie prawnej, którego kapitał w całości 
lub w większej części znajduje się w posia-
daniu rodziny, przynajmniej jeden członek 
rodziny sprawuje funkcje kierowniczą oraz 
istnieje zamiar utrzymania przedsięwzię-
cia w rękach rodziny. Przyjmując dowolną 
definicję musimy mieć na uwadze, że firmy 
rodzinne stanowią i będą stanowić jeden 
z fundamentów rozwoju gospodarczego nie-
mal każdego kraju. Nie inaczej jest w Polsce. 
Jak wskazują statystki przedstawione w ra-
porcie „Firma rodzinna to marka”, przygoto-
wanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego, 
36% procent przedsiębiorstw w Polsce to 
zadeklarowane firmy rodzinne, które rocz-
nie wytwarzają 18% PKB w gospodarce na-
rodowej. W porównaniu do innych krajów 
wysokorozwiniętych, np. USA czy krajów 
Europy Zachodniej, gdzie firmy rodzinne 
stanowią od 70 do nawet 90% ogółu przed-
siębiorstw, odsetek ten wydaje się zatrważa-
jąco niski. Czy wynika to ze słabej kondycji 
rodzimej przedsiębiorczości? Zdecydowanie 
nie. Kluczem w tej zagadce jest zarówno 
kwestia deklaratywności tego badania, jak 
i również przyjętej w nim metodyki klasy-
fikacji definicyjnej. Rozszerzając definicję 
przedsiębiorstwa rodzinnego o firmy „po-
tencjalnie rodzinne” otrzymujemy udział 
rzędu 90% ogółu podmiotów gospodarczych. 
Abstrahując od kwestii metodycznych trud-
no jest marginalizować firmy rodzinne, 
szczególnie w świecie, w którym zmienia 
się podejście do biznesu, a kluczową kate-
gorią odniesienia nie jest już jedynie zysk.  
 
Co trzeba uczynić, aby być konkurencyjnym 
na współczesnym rynku? Nie ma tutaj go-
towej recepty na sukces. Wraz ze wzrostem 
dobrobytu, szerokim dostępem do informacji 

II rok studiów 
uzupełniających magisterskich GAP 
Członek KN GAP

Seweryn Szyncel

Konkurencyjność przedsiębiorstw
– wartość jako naturalna przewaga 
firmy rodzinnej

i zwiększającą się świadomością konsumen-
tów, wartości prezentowane przez przedsię-
biorstwa stają się coraz bardziej istotne. 

Wartości w firmach rodzinnych jako cecha 
wrodzona

Czym właściwie są wartości w naukach 
ekonomicznych? W ujęciu definicyjnym 
wartość to najbardziej ogólny wzorzec po-
stępowania, pewnego rodzaju wyidealizo-
wana norma, a więc pojęcie, na podstawie 
którego - konstruowane są bardziej uszcze-
gółowione normy społeczne, środowiskowe 
i kulturowe. Upraszczając, za wartość uznaje 
się to, co cenne i wartościowe, a wyznacza-
ne jest przez potrzeby i pragnienia ludzkie. 
Zbiór własnych i unikalnych wartości posia-
da zarówno każda rodzina, jak i każda firma. 
Odmienny jest jednak ich charakter. Dla firm 
nierodzinnych podstawowym celem, wy-
nikającym z pobudek ekonomicznych, jest 
przede wszystkim maksymalizacja zysku. 
Natomiast system wartości w firmie rodzin-
nej z założenia powinien być bardziej stabil-
ny i silniejszy niż w firmach nierodzinnych. 
Opiera się on na naturalnych, wrodzonych 
więzach, a nie tylko na relacjach na płasz-
czyźnie biznesowej. Dochodzą tutaj do gło-
su więzi pokrewieństwa, chęć utrzymania 
ciągłości firmy z myślą o następnych poko-
leniach itp. Rozwojem przedsiębiorstwa ro-
dzinnego rządzą więc inne mechanizmy niż 
w przedsiębiorstwach nierodzinnych.

Redefinicja koncepcji zarządzania przedsię-
biorstwem a megatrendy

Coraz więcej firm opiera swoją działalność 
nie tylko na rachunku ekonomicznym, 
o czym świadczy zmieniające się podejście 
do zarządzania w biznesie. Przedsiębior-
stwa, w tym wielkie korporacje, w mniej lub 
bardziej oczywisty sposób implementują 
w swoich strategiach biznesowych m.in. 
koncepcję CSR (społeczna odpowiedzial-
ność biznesu), jako element konieczny dla 
rozwoju (a niekiedy również dla utrzymania 
konkurencyjności) biznesu. Koncepcja CSR 
zakłada, że przedsiębiorstwa nie powinny 
w swoich działaniach kierować się tylko 
i wyłącznie zyskiem, ale powinny brać pod 
uwagę skutki, jakie niesie ze sobą działal-
ność gospodarcza związana z funkcjonowa-
niem przedsiębiorcy w określonym środo-

wisku społecznym i naturalnym. Wpływ na 
rozwój nowych, redefiniujących tradycyjne 
podejście do biznesu koncepcji miały rów-
nież megatrendy, które pojawiły się w wy-
niku procesu cywilizacyjnego rozwoju spo-
łeczeństw, takie jak globalizacja czy rozwój 
technologii informacyjnej. Nie dziwi fakt, 
że coraz bardziej świadomi konsumenci, 
mający praktycznie nieograniczony dostęp 
do informacji, poszukują i ufają biznesom 
„z twarzą”. Zgadzają się często zapłacić 
wyższą cenę za dobra i usługi, czy wreszcie 
utożsamiają się markami, których wartości 
są im bliskie. 

Wartości jako kapitał

Bez wątpienia tożsamość firmy bazująca na 
rodzinności i związanymiz nią wartościami 
stanowi charakterystyczny zasób, kapitał, 
który odpowiednio wkomponowany w stra-
tegię firmy może przyczynić się do budowa-
nia przewagi konkurencyjnej nad przedsię-
biorstwami  nierodzinnymi. Niejednokrotnie 
historia firmy rodzinnej wykorzystywana 
jest do wzmocnienia jej pozycji czy kreowa-
nia pozytywnych skojarzeń i konstruowania 
na tym fundamencie relacji. Przykładem 
z polskiego podwórka może być tutaj firma 
W. Kruk, w której dzieci właścicieli, przyjmu-
jąc wartości rodziców, powtórzyły ich suk-
ces na  swoim własnym polu zawodowym, 
a przedsiębiorstwo, choć po licznych zawi-
rowaniach i w innej formie, zostało jednak 
zachowane wraz z towarzyszącymi mu war-
tościami. Konsumenci coraz częściej poszu-
kują unikalnych i prawdziwych historii oraz 
doznań. Dzięki takim zmianom społecznym 
i ekonomicznym, jakie obecnie obserwuje-
my, przedsiębiorstwa rodzinne mogą czer-
pać korzyści ze swojej pierwotnej przewagi. 
Mogą w nienaśladowczy, naturalny sposób 
budować tzw. authentic brands: marki z ory-
ginalną historią, ciągłością, tradycją, zaan-
gażowaniem rodziny właścicieli – przykła-
dem może być tutaj sieć cukierni A. Blikle, 
która pomimo wielu trudności (z II wojną 
światową na czele), od wielu pokoleń, dzięki 
pasji i determinacji rodziny, z powodzeniem 
funkcjonuje w Warszawie.

Wartości to szansa, a nie prezent

Model firm rodzinnych od zawsze, w założe-
niu, funkcjonował w oparciu nie tylko o zysk, 
ale  i wartości oraz odpowiedzialność. Oczy-
wiście, znajdziemy mnogość przykładów 
firm nierodzinnych, które na sztandarach 
niosą autentyczne wartości, jak i wiele 
przedsiębiorstw rodzinnych, które na swoim 
horyzoncie bez refleksji dostrzegają jedynie 
zysk. Co więcej, rzeczywistość, szczególnie 
ta gospodarcza, wystawia firmy rodzinne, 
tak jak zresztą wszystkie inne, na wiele prób, 
co przy słabym poziomie zarządzania i pre-
sji konkurencyjnej nie ocali nawet najbar-
dziej szlachetnych wartości. Niezaprzeczal-
nie jednak są one prekursorami działalności 
gospodarczej opartej na etyce i wartościach, 
co wynika z ich etiologii. Wymienione cechy 
firm rodzinnych, przy odpowiedniej strate-
gii i racjonalnym zarządzaniu, pozwalają je 
wyróżnić na tle pozostałych, działających 
w tych samych branżach nierodzinnych 
konkurentów i budować przewagę na mocno 
konkurencyjnym rynku.
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W czasach gospodarki wolnorynkowej, kie-
dy zysk jest najważniejszy, a przedsiębior-
stwom zależy na pozyskaniu jak najlepiej 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, 
którą rekrutuje się z różnych środowisk, jak 
uzasadnić powyższe stwierdzenie, że kartą 
przetargową firmy są więzy krwi łączące jej 
pracowników? Jak wytłumaczyć, że firma 
rodzinna ma być kluczem do zapewnienia 
stabilności przedsiębiorstwa, a co za tym 
idzie — stabilności gospodarki? Jak zapew-
nić profesjonalizm w firmie rodzinnej, której 
cechą charakterystyczną ma być wywodze-
nie się jej pracowników z jednej z najmniej-
szych grup społecznych — rodziny?

Rodzina, ach rodzina…

Te pytania skłaniają nas do zastanowienia 
się nad wartościami przenikającymi z po-
ziomu rodziny do firmy rodzinnej. Przede 
wszystkim wartości rodzinne to pierwsze 
wartości, z jakimi mamy do czynienia w ży-
ciu. Pierwszymi osobami, z którymi stykamy 
się na co dzień, są członkowie naszej ro-
dziny. To oni zaszczepiają w nas określone 
wzorce zachowań, które służą nam za dro-
gowskazy do końca życia. Każdy z rodziną 
powinien czuć się jak najlepiej i nic w tym 
dziwnego, ponieważ — przynajmniej z defi-
nicji — jest to grupa osób, którą darzy się bez-
warunkową miłością, szacunkiem, jest goto-
wa by się wspierać, nawet gdy przysłowiowo 
wszystko „wali się i pali”.

Nie jest więc zaskoczeniem, że ktoś wpadł 
na pomysł, by właśnie z członkami rodziny 
założyć biznes. Brzmi to przecież jak prze-
pis na sukces firmy, gdzie podstawą będzie 
uczciwość, rzetelność, gotowość do wzajem-
nego wspierania się. Jawi się to jak plan na 
przedsiębiorstwo, które pozbawione będzie 
tych wszystkich problemów, jakie dotykają 
zwykłe firmy łączące osoby niepowiązane ze 
sobą, niespokrewnione. Potwierdzają to sta-
tystyki Instytutu Biznesu Rodzinnego z 2016 
r. Firmy rodzinne stanowią aż 70% wszyst-
kich firm funkcjonujących w Polsce.

Selekcja naturalna?

W klasycznych przedsiębiorstwach kwestia 
obsadzania pracowników w dużym skrócie 
wygląda następująco: ogłaszany jest nabór 
na dane stanowisko, potem w różny spo-

sób weryfikuje się kwalifikacje kandyda-
tów, by na końcu  wyselekcjonować osobę 
o najlepszych umiejętnościach i doświad-
czeniu. Wtedy sytuacja jest czysta i kla-
rowna. A jak wygląda rekrutacja w firmie 
rodzinnej? Umówmy się, że tu  jedynym 
kryterium będą więzy krwi, a nawet jeżeli 
tak nie będzie, opinia publiczna tak to może 
postrzegać. Jeżeli w tym przedsiębiorstwie 
dodatkowo zatrudnione zostaną inne osoby, 
z zewnątrz, na podstawie klasycznej rekru-
tacji, to może powstać pole do nieporozu-
mień dotyczących chociażby zasadności 
posiadania tej pracy, równości traktowania 
w firmie itp.

Czy istnieją zatem sposoby na taką organi-
zację pracy w przedsiębiorstwie rodzinnym, 
by nie stwarzać okazji do cichej zawiści 
i uszczypliwości?

System wynagrodzeń

Jak powszechnie wiadomo, pieniądz często 
jest źródłem konfliktów w różnych środowi-
skach. Zatem jeżeli w danej firmie rodzinnej 
system wynagrodzeń tworzy widoczne dys-
proporcje między zarobkami osób z rodzi-
ny a pozostałymi pracownikami, konflikty 
są gwarantowane. Należy zatem zapewnić 
jednolity system płac dla wszystkich pra-
cowników, z klarownymi kryteriami przy-
znawania wynagrodzeń, premii, nagród, 
wypłaty z zysku itp. Dzięki temu mniej bę-
dzie powodów do różnych domysłów czy 
rzucania oskarżeń dotyczących niespra-
wiedliwych wynagrodzeń.

W pracy — pracownikami, w domu — rodziną

Ogromnym problemem, który występu-
je w przedsiębiorstwach rodzinnych, jest 
przenoszenie spraw domowych do pracy 
i omawianie ich tam, nawet gdy świadka-
mi są inni, niespokrewnieni pracownicy. 
Kiedy problem rodzinny stanowi przedmiot 
rozmów w pracy, chcąc nie chcąc zosta-
ją w to zaangażowane inne osoby, którym 
może udzielać się negatywna atmosfera. 
Może się ona odbić na wykonywaniu obo-
wiązków pracowników, może zmniejszyć 
ich wydajność, a zwiększyć irytację i frustra-
cję, co w efekcie generuje ryzyko rezygnacji 
z pracy w tak stresujących warunkach. Stąd 
tak ważna jest dbałość o to, by kwestie ro-

dzinne, domowe, były rozwiązywane poza 
przestrzenią pracowniczą, by nie obarczać 
innych swoimi prywatnymi problemami.

Zachowajmy dystans

Okazuje się, że rodzinna atmosfera panują-
ca w pracy może być źródłem kłopotów dla 
pracowników niespokrewnionych z firmową 
familią. Pracownicy z zewnątrz, dla których 
nastrój w pracy jest swobodny, przyjazny, 
mogą mieć problem z wyrażaniem swoich 
szczerych spostrzeżeń, w trosce o to, by nie 
urazić osób wprowadzających ten familij-
ny klimat. Tutaj odpowiednią taktyką jest 
zachowanie zdrowego dystansu w firmie 
i dbanie o to, by, owszem, atmosfera była 
przyjazna, ale nie sprawiała, by pozostali 
pracownicy mogli mieć problem w  kwestii 
wyrażania swoich konstruktywnych z uwa-
gi na interes przedsiębiorstwa myśli.

Podsumowując — zapewnienie profesjonali-
zmu w firmie rodzinnej jest możliwe, jednak 
wymaga dużego wysiłku. Cała idea firmy ro-
dzinnej jest niezwykle kusząca w czasach, 
gdy dostrzegamy zanik wartości, przesłonię-
tych pogonią za zyskiem. Rodzina to taki fi-
lar, który stoi na straży właściwej hierarchii 
wartości. Rodzina to również grupa osób, 
które odczuwają wobec siebie silne, niejed-
nokrotnie skrajne emocje. Świat biznesu to 
z definicji świat obarczony silnym stresem, 
dlatego należy wykazać się niesamowitą 
mądrością, by połączenie rodziny i biznesu 
nie okazało się mieszanką wybuchową.

Aleksandra Zuziak 
II rok studiów  
uzupełniających magisterskich GAP 
Członek KN GAP

Rodzina i biznes mieszanką 
wybuchową?

Badacze są zdania, że skoro rodziny są ‘cegiełkami’ stabilnego społe-
czeństwa, firmy rodzinne są podstawą w tworzeniu stabilnej gospodarki. 

- Jan Jeżak, Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój
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Gospodarka Polski w 2016 roku

Gospodarka rynkowa jest w Polsce zjawi-
skiem stosunkowo młodym. Możliwość pro-
wadzenia prywatnej działalności gospodar-
czej została znacząco rozszerzona w 1989 r. 
czyli procesy dziedziczenia w firmach ro-
dzinnych, powstałych po 1989 roku dopiero 
zaczynają być widoczne. Oznacza to jednak, 
że w polskiej gospodarce duża fala sukcesji 
jest dopiero przed nami i trzeba się na nią 
dobrze przygotować, aby przekazanie sche-
dy następcy nie było dla firmy problemem, 
lecz naturalnym cyklicznym procesem.

Od 2013 roku mamy do czynienia z regresją 
bezrobocia rejestrowanego, co w 2017 r. prze-
łożyło się na rekordowo niską stopę bezro-
bocia (6,6%). Wyjaśnień przyczyn tego stanu 
rzeczy jest oczywiście wiele, a wszystkie 
w pewnej części są prawdą. Niepodważalny 
wydaje się jednak fakt, że bez działalności 
różnego rodzaju firm prywatnych, państwu 
trudniej byłoby stworzyć tyle miejsc pracy 
i zachować obecną efektywność. Na koniec 
2016 roku stopa bezrobocia rejestrowanego 
wynosiła 8,2%, co w rzeczywistości przekła-
dało się na przeszło milion trzysta tysięcy 
osób. W tym samym roku Polska gospodarka 
wypracowała 1,86 biliona złotych produktu 
krajowego brutto (PKB), co plasowało nas 
w trzeciej dziesiątce w zestawieniu Ban-
ku Światowego, pomiędzy Belgią a Szwe-
cją. Niezaprzeczalnie do takiego wyniku 
przyczyniły się przedsiębiorstwa prywatne 
działające na polskim rynku. W końcu cho-
dzi tutaj o ponad 2,3 mln podmiotów, które 
wytwarzają miliony towarów i usług rocznie, 
przeprowadzając przy tym miliony drob-
nych, ale również tych wielkich transakcji.

Firmy rodzinne

W 2016 roku Instytut Biznesu Rodzinnego 
opublikował raport pt. „Firma rodzinna to 
marka”, w którym zostały zawarte wyniki ba-
dania firm rodzinnych działających w Polsce. 
Wynika z niego, że te podmioty, które mają 
świadomość swojej familijności, stanowią aż 
36% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. 
Bezpośrednio przekłada się to na 18% PKB 
naszego kraju, czyli 334 miliardy złotych. 
Trzeba przyznać, że liczby te robią wrażenie. 
 

Jednak za firmy rodzinne uznaje się znacz-
nie szersze grono podmiotów gospodar-
czych, pomimo tego, że niektóre z nich za 
takowe się nie uważają bądź nie mają świa-
domości swojej rodzinności. Szacuje się, że 
biznesy rodzinne stanowią aż 92% wszyst-
kich przedsiębiorstw działających na tere-
nie Rzeczypospolitej. Przeszło dwa miliony 
podmiotów gospodarczych generuje 67% 
PKB, co z kolei równa się 1,2 biliona złotych. 
 
Rodzinna działalność gospodarcza to nie 
tylko mikro i małe firmy działające w skali 
lokalnej, regionalnej czy krajowej, ale także 
duże przedsiębiorstwa zatrudniające setki 
osób i  eksportujące swoje towary i usługi 
do wielu krajów świata. Przedsiębiorstwa 
rodzinne o  zasięgu międzynarodowym nie-
zaprzeczalnie generują pewną część ekspor-
tu polskich towarów i usług za granicę. Dla 
uzmysłowienia jak dużą część krajowego 
eksportu wytwarzają Polskie firmy rodzin-
ne eksportujące swoje dobra za granicę, na-
leży zaznaczyć, że takich przedsiębiorstw 
w Polsce jest już ponad ćwierć miliona. 
 
Prowadzenie działalności gospodarczej nie-
rozłącznie związane jest z płaceniem podat-
ków. Im więcej podmiotów działa na terenie 
danego kraju, tym więcej wpływów podatko-
wych trafia do budżetu państwa, a co za tym 
idzie również do funduszy publicznych wy-
płacających świadczenia związane z ochro-
ną zdrowia i zabezpieczeniem społecznym. 
Z uwagi na liczebność całego zbioru i wkład 
firm rodzinnych w PKB Polski, można wnio-
skować, że przedsiębiorstwa rodzinne ge-
nerują również znaczne wpływy do Skarbu 
Państwa z tytułu różnego rodzaju podatków.

Co by było, gdyby ich nie było?

A teraz załóżmy, że w 2016 roku nie było 
firm rodzinnych, po prostu nie istniały. Jest 
to wizja iście katastroficzna i raczej niere-
alna. Jednak potrzebna dla pokazania, jak 
ważne są przedsiębiorstwa rodzinne dla 
naszej gospodarki. Na rynku pozostaje tylko 
184 tysiące podmiotów prywatnych, które 
być może dużo zyskały na zniknięciu wie-
lu konkurencyjnych biznesów. Prowadze-
nie działalności gospodarczej to jednak nie 
tylko konkurencja, ale również współpraca, 
bez której ciężko jest egzystować na rynku. 
Poza tym konkurencja motywuje do działa-

nia. Znaczący zanik firm powoduje również 
istotny ubytek miejsc pracy. Zakładając, że 
w każdej z firm rodzinnych pracuje średnio 
dwóch pracowników, zniknięcie wszystkich 
daje ponad cztery miliony osób bez pracy. 
Tak duża zmiana na rynku pracy powoduje 
niestabilność całej gospodarki, ponieważ 
powstaje konieczność zapewnienia tym 
ludziom zasiłków socjalnych. Przy jedno-
czesnym i znaczącym spadku wpływów 
podatkowych może to być bardzo trudne 
lub zasiłki mogą być niewystarczające. Po-
nadto społeczeństwo ubożeje z  uwagi na 
brak pracy, co przekłada się na poziom kon-
sumpcji. W konsekwencji tego wszystkie-
go gospodarka wpada w poważne kłopoty. 
 
Jednak nie potrzeba nam wcale wizji cał-
kowicie katastroficznej, aby gospodarka lub 
jej określona część znacząco odczuła skut-
ki problemów przedsiębiorstw rodzinnych. 
Wystarczy agresywna polityka państwa 
wobec firm lub duża fala niestabilnych, nie-
przemyślanych sukcesji, aby duże, średnie 
podmioty wpadły w tarapaty lub całkowicie 
zniknęły z rynku. Zagrożeniem dla gospo-
darki może być również naturalne wykru-
szanie się przedsiębiorstw z rynku, połączo-
ne z restrykcyjną polityką państwa wobec 
osób chcących założyć działalność gospo-
darczą. Mniej firm, mniejsza liczba pracow-
ników, mniejsza produkcja równa się mniej-
sze PKB. Prosty łańcuch zdarzeń ukazujący, 
jak potrzebne są podmioty stwarzające miej-
sca pracy. Pozbawiając Polskę w 2016 roku 
firm rodzinnych, jej PKB topnieje z 1,86 bln 
zł do 0,61 bln zł. Taka wartość PKB plasowa-
łaby nasz kraj w szóstej dziesiątce rankingu 
Banku Światowego, pomiędzy takimi potę-
gami gospodarczymi jak Katar, Kazachstan, 
Rumunia, Węgry, czy chociażby Portoryko. 

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa rodzinne należy traktować, 
jako podstawowy kapitał narodowy, ponie-
waż stanowią one fundament gospodarki. 
Zapewniają wpływy do budżetu państwa, 
miejsca pracy milionom ludzi, mają wpływ 
na konsumpcję, inwestycje i na kształtowa-
nie struktury gospodarki. Państwo powinno 
wpierać rozwój przedsiębiorczości, możliwie 
chronić i nie przeszkadzać w egzystowaniu 
istniejących i nowo powstających podmiotów 
gospodarczych. Jako konsumenci powinni-
śmy wybierać produkty i usługi naszych kra-
jowych przedsiębiorstw, płacących podatki 
w Polsce i tutaj tworzących miejsca pracy.

Paweł Bajołek 
III rok studiów  
licencjackich GAP

Znaczenie firm rodzinnych 
w gospodarce Polski

 
Wszyscy doskonale znają i potrafią 
wymienić kilka firm rodzinnych. Nie 
mamy z tym większych problemów, 
ponieważ za takowy podmiot moż-
na uznać prawie wszystkie prywatne 
przedsiębiorstwa działające na ryn-
ku. Podążając za tym, przeciętny Ko-
walski może wywnioskować, że skoro 
większość podmiotów gospodarczych 
będących własnością osoby prywatnej 
to przedsiębiorstwa rodzinne, to firmy 
rodzinne muszą w znaczącym stopniu 
stanowić o sile Polskiej gospodarki. 
Powstaje, zatem pytanie. Czy rzeczywi-
ście tak jest?
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Dlaczego nie zawsze sukcesja bywa sukcesem?

Mimo że firmy rodzinne są motorem pol-
skiej gospodarki, ich właściciele rzadko 
kiedy potrafią długotrwale utrzymywać wy-
soką pozycję rynkową, a co najważniejsze 
— przekazywać je w dobrej kondycji swoim 
następcom. Sukcesja udaje się w zaledwie 
co trzeciej firmie, a tylko 15% z nich trafia 
w ręce trzeciego pokolenia. Zatem zadajmy 
sobie pytanie: dlaczego sukcesja tak często 
nie wychodzi?

Niechęć spadkobierców do przejmowania 
firm rodzinnych

Zacznijmy od podstawowego problemu. Za-
ledwie 6,3% dzieci przedsiębiorców zamie-
rza w  przyszłości prowadzić przedsiębior-
stwo rodziców. Za przyczynami tej niechęci 
stoi wiele czynników. Oczywiście najpo-
pularniejszym z nich jest odmienna wizja 
kariery potomka. To naturalne, że chce on 
podążać własnymi ścieżkami i sam decy-
dować o swoim życiu, ale ważne jest także 
to, jakie skojarzenia wiąże z firmą rodzica. 
Dzieci właścicieli firm zakładanych kilka-
dziesiąt lat temu mają poczucie, że wtedy, 
kiedy potrzebowały rodziców, oni cały swój 
czas poświęcali biznesowi. Odbywało się to 
kosztem rodziny, przyjaciół, domu. Prawdo-
podobnie, gdyby tego nie robili, nie byliby 
w stanie zbudować swoich przedsiębiorstw. 
Jednak obraz przedsiębiorstwa w oczach 
dziecka właścicieli bywa jasny — firma za-
wsze była na pierwszym miejscu, zawsze 
przed nim.

Czynnik wielopokoleniowości w firmach ro-
dzinnych

Kolejnym powodem są różnice pokoleniowe. 
Zapewne każdy z nas słyszał z ust swoich 
rodziców stwierdzenia „ach ta dzisiejsza 
młodzież”, „za naszych czasów…”. Abstrahu-
jąc od ich sensu, jedno jest pewne, różnice te 
występują i nic się w tej kwestii nie zmieniło 
od lat. Analiza literatury pozwala wyodręb-
nić pokolenia: tradycjonalistów (urodzonych 
w latach 1922-1945), Baby Boomers (1946-
1964), pokolenie X (1965-1980), pokolenie Y 
(1981-1995) oraz powoli wkraczające na ry-
nek pracy pokolenie Z (urodzeni po 1995).

Grupy te wyróżniają odmienne priorytety 
życiowe oraz postawy przyjmowane w miej-
scu pracy. Przykładowo, właściciel firmy na-
leżący do pokolenia Baby Boomers, w pracy 
będzie zainteresowany rozwojem osobistym 
i karierą, będzie odczuwał potrzebę uznania 
i prestiżu, znał wartość pieniądza, natomiast 
za priorytety uznawał optymizm, stabiliza-
cję, usystematyzowaną hierarchię wartości 
i jasno określoną strategię życia. Jeśli jego 
dziecko urodziło się w latach 80. XX wieku 
i należy do pokolenia Y, swoje życie koncen-
truje wokół mediów, uczy się przez doświad-
czenie, odczuwa potrzebę bliskości rówie-
śników. W wyborze pracy kieruje się ponad-
to pasją i ciekawością. Co więcej, sama praca 
nie jest dla niego priorytetem, gdyż ważniej-
szy jest udział w różnych projektach i ciągłe 
uczenie się.

To odmienne spojrzenie na świat przez 
właściciela i jego następcę jest dużym 
wyzwaniem i częstym powodem wzajem-
nych konfliktów, powodowanych ściera-
niem się różnych wartości, poglądów, sty-
lów działania itp.

Powodzenie sukcesji zależy w większym 
stopniu od nestora niż sukcesora

A bywa i tak, że potomek nie chce zajmować 
się przedsiębiorstwem rodzica, mimo że ten 
go angażował do pracy w firmie i stawiał ją 
w rodzinie na pierwszym miejscu. Powróć-
my więc do wspomnianej już wcześniej 
przyczyny niepowodzenia sukcesji, a mia-
nowicie konfliktu. Nieporozumienia w pracy 
między rodzicem (nestorem) a dzieckiem 
(sukcesorem) są ostrzejsze niż między 
pracodawcą a pracownikiem spoza rodzi-
ny. Inne są bowiem wzajemne wymagania 
i oczekiwania obydwu stron. Dziecka pracu-
jącego w firmie rodzic nie może zbyć stwier-
dzeniem: „to moja firma i ja tu decyduję”. Ma-
jąc świadomość, że rozmawia on ze swoim 
następcą, musi mu wytłumaczyć, dlaczego 
nie podoba się mu jego pomysł i dlaczego go 
odrzuca. Często w firmach rodzinnych ście-
rają się w ten sposób osoby z dwiema różny-
mi wizjami ich rozwoju, a to może być trudne 
do zaakceptowania przez właściciela przy-
zwyczajonego do samodzielnego i autorytar-
nego sposobu podejmowania decyzji. Poza 
tym nie każdy potrafi cierpliwie i spokojnie 
tłumaczyć. Nawet w firmach, w których rela-

cje rodzinne są bardzo partnerskie, pojawia-
ją się konflikty powodowane głównie duży-
mi oczekiwaniami i nadziejami pokładany-
mi w potomku oraz obawami, że nie sprosta 
on zadaniu samodzielnego poprowadzenia 
w przyszłości biznesu. Jeśli rodzic nie po-
zwoli działać swojemu następcy, a sam nie 
przyjmie postawy wspierającej, zamiast au-
torytarnej, konflikty będą się pojawiać regu-
larnie. Trudno jednak powstrzymać się od 
patrzenia dziecku na ręce i zaakceptować to, 
że może ono popełnić błędy.

Rozumienie siebie nawzajem i swoich ocze-
kiwań

Bardzo ważne jest, by przed sukcesją usiąść 
i poznać wizje, oczekiwania oraz emocje obu 
stron. Co może się stać, jeśli tego nie zrobi-
my? Chyba najpopularniejszym przykładem 
nieudanej sukcesji oraz rozminięcia się wi-
zji prowadzenia biznesu przez nestora i suk-
cesora, jest telewizja TVN. Założyciele, Ma-
riusz Walter i Jan Wejchert, oparli swoje im-
perium na wizjonerskiej i starannie przemy-
ślanej strategii podboju rynku mediów, ale 
i na rodzinnych wartościach. Ponadto z wy-
przedzeniem zaplanowali sukcesję. Swoich 
synów, Piotra Waltera i  Łukasza Wejcher-
ta, przez lata przygotowywali do przejęcia 
swoich ról. Jednak zabrakło wspomnianego 
zrozumienia oczekiwań, ambicji oraz wizji. 
Nowi wspólnicy nie współpracowali tak, jak 
ich poprzednicy. Zaczęli ze sobą rywalizo-
wać oraz skupiać się na swoich zadaniach, 
a nie na całości. Sytuację dodatkowo skom-
plikowała śmierć Jana Wejcherta. Ostatecz-
nie właściciele udziałów zdecydowali się na 
sprzedaż firmy amerykańskiej telewizji.

Przykład TVN pokazuje, jak ważne dla 
trwałości biznesu są czynniki psycholo-
giczne. Może warto przy sukcesji zaan-
gażować nie tylko specjalistów od prawa 
i finansów, ale i psychologów. Pomogą oni 
zawczasu przeprowadzić rozmowy o wizji 
firmy, ustalić granice, plany, ale też w porę 
je zweryfikować. Dzięki temu właściciel 
będzie miał również czas, by ewentualnie 
poszukać innego następcy, może nie wśród 
najbliższej rodziny.

Beata Siekierska 
II rok studiów  
uzupełniających magisterskich GAP 
Wiceprezes KN GAP

Czy z rodziną dobrze wychodzi się 
tylko na zdjęciu?

Wyjątkowość firm rodzinnych pole-
ga, zasadniczo rzecz ujmując, na łą-
czeniu działalności gospodarczej ze 
sferą rodzinną. Może nie jest to myśl 
nadto odkrywcza, to jednak aspekt 
współpracy międzypokoleniowej jest 
w niej najbardziej intrygujący. Więzi 
rodzinne są siłą firmy, ale mogą też 
być przyczyną jej porażki.

Źródła fotografii: 
Kim Ki-chan (korean boys) 
Harper’s Bazaar (Royal Family) 
heard.com
pinterest.com
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Ford Motor Company znajduje się w czołów-
ce rankingu największych pod względem 
przychodu firm rodzinnych na świecie we-
dług Global Family Business Index*. Firma 
zatrudnia na całym świecie blisko 200 ty-
sięcy pracowników, a w 2017 r. uplasowała 
się na 3. pozycji pod względem sprzedanych 
egzemplarzy samochodów (6,1 mln). Obecnie 
w fotelu prezesa zasiada William Clay Ford 
Jr., prawnuk legendarnego Henry’ego Forda 
— człowieka, który zrewolucjonizował prze-
mysł oraz wprawił Amerykanów w  cztero-
kołowy ruch. Od czego wszystko się zaczęło 
i w czym tkwi sukces tej rodzinnej firmy? 

Człowiek z zegarkiem w ręku

30 lipca 1863 r. na farmie w Dearborn w Mi-
chigan na świat przyszedł Henry Ford, któ-
ry już, jako mały chłopiec dostrzegał wiele 
ciężkich, często żmudnych czynności, które 
towarzyszyły pracy na roli. Doświadczenie 
wyniesione z farmy obudziło w nim chęć 
usprawnienia tych procesów i  wpłynęło na 
jego zamiłowanie do mechaniki. Rodzice 
Henry’ego jako farmerzy chcieli dla swoje-
go syna podobnej, farmerskiej przyszłości... 
jednak mały chłopiec nosił w kieszeni wie-
le śrubek i krążków uszczelniających, a za-
miast rolnictwem dużo bardziej zaintereso-
wany był skręcaniem i naprawą zegarków. 

Natchnieniem do stworzenia swojego 
pierwszego pojazdu samochodowego była 
dla Forda lokomotywa drogowa, którą zo-
baczył, udając się wraz z rodziną we wcze-
snych latach dziecięcych do miasta. Dla 
Henry’ego drogowa maszyna była wehi-
kułem bez koni, dlatego też bez wahania 
postanowił udać się w stronę pojazdu i za-
pytać obsługującego go maszynistę o  jego 
działanie. To właśnie ta lokomotywa była 
dla niego motywacją do zagłębiania się 
w  świat mechaniki. Jego pasja i  zamiło-
wanie pozwoliły mu w wieku piętnastu lat 
skonstruować swój pierwszy silnik parowy. 
Z czasem pasja ta zamieniła się w czeladni-
czą pracę w pobliskim Detroit, gdzie zaczął 
podążać za czterokołowymi marzeniami.

Car in black

Na bazie sennych marzeń rodzących się na 
farmie w Dearbornie, Henry spełnił swoje 
fascynacje dotyczące produkcji samocho-
dów. Rok 1908 był dla niego przełomowy, 
ponieważ to właśnie wtedy zaprojektował 
model T, czyli samochód, który przyniósł 
mu popularność i  stał się ikoną aut produ-
kowanych seryjnie. Dzięki zastosowanym 
technikom produkcja samochodów stała się 
tańsza, a same pojazdy nie były dostępne 
już tylko dla uprzywilejowanej grupy ludzi, 
ale również dla szerokiej rzeszy odbiorców. 
Ford często opóźniał wypuszczenie no-
wych egzemplarzy samochodów z fabryk, 
ponieważ sam dokonywał ich przeglądu, 
co potwierdzał własnoręcznym podpisem. 

Z czasem popularność oraz popyt na pojaz-
dy przerosły najśmielsze oczekiwania wy-
nalazcy. Model T najczęściej produkowany 
był w kolorze czarnym, a sam jego twórca 
żartobliwie powtarzał, że możesz otrzymać 
samochód w każdym kolorze, pod warun-
kiem, że będzie to kolor czarny”. Pojazd był 
łatwy w obsłudze i prowadzeniu, a począt-
kowo produkowany tradycyjnymi metodami 
model, już po roku zmian organizacyjnych 
w produkcji, doczekał się milionowego eg-
zemplarza. Popularność marki rosła na tyle 
szybko, że już w 1914 r. połowa światowej pro-
dukcji samochodów należała do jego firmy.

Rodowe imperium

Ford Motor Company to prawdziwa firma 
rodzinna. W  1919  r. Henry’emu i jego sy-
nowi Edselowi udało się odkupić akcje od 
wszystkich mniejszościowych udziałow-
ców, co pozwoliło rodzinie zostać jedyny-
mi właścicielami Ford Motor Company. 
Obecnie na czele spółki stoi już czwarte 
pokolenie Fordów i nic nie zwiastuje zmian 
w metodzie prowadzenia rodzinnego biznesu. 

Już od początku działalności spółki Henry 
dbał o swoich podwładnych, wierząc, że nie 
będą oni chcieli odchodzić z jego rodzinnej 
firmy, co pozwoli na zredukowanie kosz-
tów związanych z zatrudnianiem nowych 
rąk do pracy. Jego pracownicy byli również 
wysoko wynagradzani, nawet dwukrotnie 
wyżej niż górnicy, którzy posiadali w tam-
tych czasach relatywnie wysokie wynagro-

dzenie. Podwojenie dziennej stawki spowo-
dowało przypływ 12 tysięcy ludzi gotowych 
do podjęcia pracy w fabryce, co znacząco 
wpłynęło na amerykański rynek pracy. 

Nie wylewaj dziecka z kąpielą

Sam Ford twierdził, że firma, która zajmu-
je się wyłącznie zarabianiem pieniędzy, to 
kiepska firma. Dlatego też w 1936 r. z dotacji 
Henry’ego oraz jego syna Edsela powstała 
The Ford Foundation, działająca na rzecz 
promowania demokracji, zmniejszania bie-
dy oraz promocji pokoju i wolności na całym 
świecie. Fundacja oraz liczne organizacje 
stworzone przez ich rodzinę są odzwiercie-
dleniem wartości wyznawanych przez Hen-
ry’ego, który bowiem potępiał biznesmenów 
czerpiących korzyści z I wojny światowej, 
równocześnie propagując ideę pacyfizmu 
oraz finansując organizacje pokojowe. 
W 1946 r. został on odznaczony przez Amery-
kański Instytut Ropy Naftowej Złotym Meda-
lem za wybitne zasługi dla dobra ludzkości, 
a proces wieloseryjnej masowej produkcji 
został nazwany „fordyzmem” od nazwiska 
jego wynalazcy.

Monika Kapka
II rok studiów 
uzupełniających magisterskich GAP 
Członek KN GAP

Sztafeta rodzinnej motoryzacji

Nie sądzę, by ktokolwiek był na tyle mądry, 
aby ocenić, co jest możliwe, a co nie...
    
              
   -Henry Ford 

Źródła:
Boner B., Rekordowa sprzedaż samochodów na 
całym świecie. Toyota zdecydowanym liderem 
[moto.pl]
Dziedzictwo wielkiego człowieka — historia marki 
Ford [motoryzacja.interia.pl]
Familybusinessindex.com; Global Family 
Business Index
Ford Foundation, About us
Ford H., Moje życie i dzieło, Osielsko 2006
Grygier M., Henry Ford — twórca motoryzacji dla 
każdego [flota.com.pl]
Historia Henry’ego Forda [ford.pl]

Źródła grafiki:
wikipedia.com
hfa.org
panorama.com.ve
deviantart.com

*Henry Ford na zawsze pozostanie iko-
ną w świecie motoryzacji i ojcem seryjnej 
produkcji samochodowej. Przyczynił się do 
zrewolucjonizowania nie tylko przemysłu 
oraz motoryzacji, ale i codziennego życia 
Amerykanów, a w efekcie i całego świa-
ta. Owalny znak handlowy używany przez 
Ford Motor Company jest jednym z obecnie 
najbardziej rozpoznawalnych symboli na 
świecie. Z każdym rokiem marka zbudo-
wana przez pioniera firmy, mimo rosnącej 
konkurencji swoich młodszych rywali na 
rynku, wciąż wygrywa — tradycją i przy-
stępnością, a mechaniczne marzenia Forda 
przekazywane są kolejnym pokoleniom.

*Global Family Business Index opracowy-
wany jest przez Center for Family Business 
przy Uniwersytecie St. Gallen oraz EY Global 
Family Business Center of Excellence.
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Studenckie koło napędowe

D l a  k o g o :
 
studentów ciekawych świata, chętnych do 
działania, którzy chcą łączyć naukowe pasje 
z aktywnym działaniem, którzy oczekują od 
studiów czegoś więcej

K i e d y  i  g d z i e :

wtorek, godz. 18:10, sala -103, 
Rakowicka 16

D l a c z e g o ?
 
zdobycie cennego doświadczenia, koor-
dynowanie i współtworzenie ciekawych 
projektów, rozwijanie się na płaszczyźnie 
naukowej, poznanie przyjaciół 

KN GAP

Styczeń 2018 r. Sympozjum w Szczyrku. Okazja 
do podsumowania pierwszego semestru stu-
diów i działalności w tym czasie koła nauko-
wego gospodarki i administracji publicznej. 
Zapraszamy na kontynuację w motoryzacyj-
nym stylu.

3, 2, 1, 0... start!

Koniec semestru za 5 miesięcy. Jedź ostroż-
nie. 

Zwolnij. Początek semestru. Ruszamy z ligą 
debat oksfordzkich. Sztandarowy projekt KN 
GAP. 4 pary eliminacyjne, a później sprintem 
półfinały i finały. Na mecie najlepsi studen-
ci Koła Naukowego Controllingu i Finansów 
UEK, którzy w ramach nagrody przyjęchali 
na Sympozjum.

Za miesiąc duży event. Pierwszy VIP GAP. 
Michael Junco. Rozmowa o zarządzaniu 
jednym z największych klubów sportowych 
w Polsce. Dyskusja o wielkich pieniądzach, 
wyzwaniach i ambicjach. Pytanie czy 
współczesny sport to bardziej tradycyjna, 
sportowa rywalizacja, czy coraz bardziej 
globalny biznes.

Jedź prosto, do następnego VIP GAPa. Jasiek 
Mela. Człowiek ambitny to nie powiedzieć 
nic. Zdobywca świata spełniający swoje 
marzenia, pokazujący że można realizować 
swoje cele niezależnie od  sytuacji w jakiej 
się znajdujemy. Na żywo uśmiechnięty czło-
wiek, który ucieszył się że znów zawitał 
w progi uczelni.

Uważaj, tłumy ludzi. Hala UEK. VIP GAP Po-
lityk choć bardziej samorządowiec i dzia-
łacz społeczny. Robert Biedroń (nie)zwykły 
prezydent oddalonego o 600 km słupska. 
Inspirująca rozmowa o zmienianiu swojego 
najbliższego otoczenia, mentalności i zaufa-
niu do demokracji, a także o nowej książce 
przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.

Zatrzymaj się i porozmawiaj. Włącz się do 
dyskusji na klubie dyskusyjnym. Trudne re-
lacje polsko-izraelskie, Kraków miastem ma-
rzeń. Wymiana myśli pracowników nauko-
wych ze studentami. W luźnej atmosferze.

Wiraż przy banku. VIP GAP. Brunon Bartkie-
wicz. Prezes zarządu ING Bank Śląski S.A  
opowiadający o swojej wieloletniej karierze 

w finansach i o tym jak prowadzić bank ob-
sługujący 4 miliony klientów detalicznych.  
 
Prosto do mety!

Rytro, Sympozjum GAP. Meta!

Tak minęły nam ostatnie miesiące w Kole 
Naukowym GAP. Zapraszamy wszystkich 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego do 
uczestnictwa w naszych otwartych wyda-
rzeniach, a chętnych do większej aktywno-
ści chętnie poznamy w każdy wtorek o go-
dzinie 18:10 w sali -103 na Rakowickiej 16.

Sięgając w całkiem niedaleką przeszłość, 
czyli do przełomu XIX i XX w., samocho-
dy elektryczne stanowiły około 38% rynku 
amerykańskiego, czyli praktycznie tyle 
samo, co ówczesne parowozy (blisko 40%), 
deklasując w ten sposób pojazdy spali-
nowe, których udział w rynku wynosił je-
dynie 22%. Jednak z czasem samochody 
z silnikami spalinowymi pokazywały swoją 
przewagę nad konkurencją, między innymi 
dzięki swojej niezawodności, możliwości 
lepszych osiągów, spadkowi kosztów ich 
produkcji, ale przede wszystkim poprzez 
dużo większy zasięg oraz krótki czas uzu-
pełniania zasobów energetycznych. Ów-
czesne akumulatory, aby zmieścić ilość 
energii porównywalną do zasięgu osiąga-
nego przy użyciu benzyny, musiałyby wa-
żyć nawet kilkaset kilogramów.

Z biegiem lat technologia daje nam możli-
wość znacznie efektywniejszego korzysta-
nia z „elektryków”. Już od dłuższego czasu 
możemy w przydomowym garażu nałado-
wać akumulator miejskiego, elektrycznego 
pojazdu w ciągu jednej nocy. Posiadanie ta-
kiego auta daje właścicielowi wiele korzyści: 
możliwość wjeżdżania do ścisłego centrum 
miasta (gdzie nie mogą wjeżdżać posiada-
cze pojazdów spalinowych, za wyjątkiem 
odpowiednich służb porządkowych lub do-
stawców), liczne dofinansowania do zakupu 
takiego samochodu, zwolnienie z akcyzy 
bądź zerowy podatek VAT przy kupnie. 

Należy wspomnieć, iż główną zaletą środ-
ków lokomocji napędzanych prądem jest ich 
proekologiczność. Szacuje się, że głównym 
powodem zanieczyszczeń takich jak smog 
jest wysoka emisja spalin. Aktualnie prak-
tycznie na każdym kroku możemy usłyszeć 
o wielu działaniach w kierunku ratowania 
naturalnego środowiska – jednym ze sposo-
bów walki z niszczeniem go są właśnie po-
jazdy z silnikiem elektrycznym. Producenci 
tych czterokołowców obierają za cel klien-
tów mieszkających w mieście, sugerując, że 
porzucenie spalinowych aut przyniesie ko-
rzyści zarówno użytkownikom, gospodarce, 
jak i środowisku – lecz czy aby na pewno?

Warto podkreślić, że względy akustyczne, 
estetyczne, ekologiczne czy też same osiągi 

przekonują coraz więcej osób do zmiany 
jednostek spalinowych na elektryczne. 
Niestety z punktu widzenia gospodarki 
tak gwałtowne zmiany na rynku moto-
ryzacyjnym mogą przynieść zdecydo-
wanie niepożądane skutki. Przy obecnej 
liczebności samochodów elektrycznych 
(około 5% wszystkich pojazdów, lecz 
liczba ta stale rośnie) ceny prądu nie 
wzrastają w sposób odczuwalny. Co 
jednak może się stać w przypadku, gdy 
udział jednostek zasilanych elektrycz-
nie osiągnie poziom 50% lub go przekro-
czy? Wyjątkowy wzrost zapotrzebowa-
nia spowoduje konieczność rozbudowy 
elektrowni, sieci przesyłowych, a może 
nawet wybudowania nowych obiektów 
wytwarzających większe zasoby ener-
gii. Możemy wtedy zostać naocznymi 
świadkami reakcji łańcuchowej, która 
pokaże, że jedna z zalet „postępowego” 
podejścia – niska cena energii elek-
trycznej, która jest obecnie podsta-
wowym aspektem branym pod uwagę 
przez potencjalnych nabywców samo-
chodów na prąd – w niedługim odstępie 
czasu stanie się jego główną wadą.  

Elektryczne samochody 
– szansa czy zagrożenie?

Dominik Woźniczka 
III rok studiów  
Informatyka Stosowana 
Przewodniczący Zrzeszenia 
Studentów Niepełnosprawnych 
UEK
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Kadra GAP w dwóch odsłonach

Halowa piłka nożna na Uniwersytecie Eko-
nomicznym ma dwie twarze. Sezon 2017/2018 
stał pod znakiem jeszcze ściślejszej współ-
pracy zespołów: kobiecego i męskiego. Oby-
dwu drużynom wyszło to na dobre.

Mieszane treningi

W tym roku znacząca ilość jednostek tre-
ningowych była przeprowadzana wspól-
nie. W bezpośrednich starciach dziew-
czyny mogły podpatrywać chłopców i na 
odwrót. Mieszane gierki udowadniały, że 
nieprzekraczalne wydawałoby się róż-
nice w przygotowaniu fizycznym i tech-
nicznym, wcale nie są tak duże. Obie 
grupy mogły ze sobą rywalizować, wza-
jemnie podnosząc swoje umiejętności.

Krakowski półfinał

U panów dało to przede wszystkim efek-
ty w trakcie półfinału Akademickich 
Mistrzostw Polski. AZS UEK był gospo-
darzem turnieju, rozgrywanego w hali 
przy ul. Rakowickiej i na obiektach kra-
kowskiego AWF. Sukces organizacyjny 
poszedł w parze z sukcesem sporto-
wym, ponieważ „ekonomiści” okazali 
się najlepsi spośród czternastu drużyn.  
W brawurowym stylu pokonywali kolej-
nych przeciwników, a w finale wbili re-
prezentantom PWSZ Tarnów aż pięć bra-
mek, tracąc przy tym jedną.

Bój o ekstraklasę

Panie z kolei świetnie zaprezentowały 
się w 1 Polskiej Lidze Futsalu. Występując 
pod nazwą Naprzód Sobolów AZS UEK, 
nie dały szans konkurentkom i wygrały 
rozgrywki w grupie południowej. Dzię-
ki temu stanęły przed szansą awansu 
do Ekstraligi. Niestety barażowy rywal, 
ISD-AJD Częstochowa, okazał się zbyt 
mocny i zmusił dziewczyny do odłożenia 
marzeń o elicie na przyszły rok.

Wspólne finały

Wyjątkowe podejście Kadry GAP AZS 
UEK do piłki dało o sobie znać w finałach 
Akademickich Mistrzostw Polski. „Eko-
nomiści” byli jedną z trzech ekip, które 
wprowadziły do ostatniej fazy rozgrywek 
zarówno drużynę mężczyzn, jak i kobiet. 
I choć na parkiecie nie wszystko szło 
zgodnie z planem, to można być pew-
nym, że wzajemne wsparcie i wymiana 
doświadczeń zaprocentują w przyszłości.
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Tylko z kulturą prosimy! 
Zaangażuj się w działania AA:GAP

Kulturalne na codzień
 
Galeria GAP

Czy zauważyliście, że czekając na wykłady 
na uczelnianych korytarzach przy ul. Ra-
kowickiej 16 znajdujecie się jednocześnie 
w galerii sztuki? Galeria GAP bowiem to in-
nowacyjne przedsięwzięcie łączące naukę 
akademicką ze sztuką, i pierwsza galeria 
sztuki na krakowskiej uczelni o profilu nie-
artystycznym. W murach uczelni ekspono-
wane są dzieła, którymi grono akademickie 
może otaczać się na co dzień. Dzięki zaada-
ptowaniu przestrzeni uczelni, jej korytarzy 
i wnętrz, stworzono nową formę interakcji ze 
sztuką, same zaś dzieła doczekały się odpo-
wiedniego miejsca i sposobu ich ekspozycji. 
Na przestrzeni lat Galeria GAP wzbogaciła 
się   o  ponad 60. dzieł, które powstały m.in. 
przy okazji takich wydarzeń, jak Sympozja 
GAP, Wieczory Klubowe, w ramach cyklu 
wystaw „Przestrzeń dla Sztuki” oraz wystaw 
prezentujących dyplomy ASP im. Jana Ma-
tejki w  Krakowie. W galerii eksponowane 
są dzieła polskich artystów XX i XXI wieku, 
głównie związanych życiem i/lub twórczo-
ścią z Krakowem. W  kolekcji znajdują się 
dzieła m.in. Edwarda Dwurnika, Kazimierza 
Kunza, Jerzego Panka, Janusza Leśniaka, 
Piotra Bożyka, Jerzego Nowakowskiego, Ja-
niny Kraupe, Stefana Gierowskiego, Janusza 
Tarabuły oraz studentów Akademii Sztuk 
Pięknych im. J.  Matejki w Krakowie. Co 
roku kolekcja powiększa się o kolejne dzieła, 
dlatego w   naszych planach jest jej rozsze-
rzenie i wejście na stałe z ekspozycją dzieł 
w Bibliotece Głównej i Pawilonie Sportowym 
Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. 
Galerię można zwiedzać nie będąc także 
studentem lub wykładowcą — wstęp wolny, 
w godzinach otwarcia uczelni, tj. 8:00-20:00. 
Opiekę nad Galerią sprawuje Kacper Stępień 
(kacper.stepien@aagap.pl).

Kulturalna integracja

Wieczory Klubowe

Wydziałowa integracja z muzyką, nie-
spodziankami, specjalnymi atrakcjami. 
Krótko – zabawa z  kulturą. To, co wy-
różnia wieczory klubowe, to temat prze-
wodni (np. latynoskie rytmy, wieczory 
glamour czy gangsterskie lata 60.) oraz 
wydarzenia kulturalne wplecione w pro-
gram wieczoru.

Bal GAP

Tradycyjny, karnawałowy, przebierany 
bal, odbywający się na zakończenie kar-
nawału. Przebieraliśmy się już za mu-
zycznych idoli, postaci z bajek Disneya, 
dalekowschodnie gejsze i  samurajów, 
budowaliśmy też wioskę olimpijską, ba-
wiliśmy się z Jamesem Bondem. To tyl-
ko odrobina atrakcji. Jesteście ciekawi, 
jaki będzie klimat kolejnego balu? Śledź-
cie naszą stronę i profile FB i Instagram. 
Informacje znajdziecie na www.aagap.pl 
oraz na FB Agencji.

Kulturalne praktyki, staże i wolontariaty

Dlaczego warto zaangażować się w prak-
tyki studenckie, staże i wolontariaty 
wraz z Agencją Artystyczną GAP? Jeże-
li zastanawiacie się nad tym, to mamy 
nadzieję, że wasze wątpliwości rozwie-
je opinia Agnieszki Koćmiel, która była 
naszą wolontariuszką podczas Kongresu 
Open Eyes Economy Summit 2: Dzięki 
wolontariatowi w OEES Kultura miałam 
możliwość wesprzeć działanie niesamo-
witego wydarzenia, współpracować ze 
świetnie zorganizowanymi ludźmi — ob-
serwować jak efektywnie zarządzać ze-
społem, dobierać obowiązki do danych 
osób. Poznałam świetnych, inspirują-
cych ludzi, wyniosłam doświadczenie 
w częściowym organizowaniu wielkiego 
eventu, uczestniczyłam w  przygotowa-
niach. Dzięki ludziom organizującym, 
ale także innym wolontariuszom było to 
cenne doświadczenie ze wspaniałą at-
mosferą, które niesamowicie miło wspo-
minam.

Początki Agencji Artystycznej GAP są ści-
śle związane z programem kulturalnym 
Sympozjum GAP, pracownicy Agencji 
to w większości absolwenci GAP, a wie-
le z działań tworzonych jest przez nich 
z myślą o środowisku akademickim Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
a w szczególności o studentach Wydziału 
Gospodarki i Administracji Publicznej. Za-
praszamy Was do obcowania, przebywa-
nia, tworzenia i dzielenia się kulturą. Jak 
to zrobić? Oto kilka wskazówek:

Masz pytania? Masz pomysł? Masz czas i chęci? 
Zgłoś się do nas na adres biuro@aagap.pl 
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