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Wprowadzenie

Problemy związane z szeroko pojętym zarządzaniem są odzwierciedleniem epoki, do której 
się odnoszą. W obecnej sytuacji nasze problemy dotyczą i wynikają przede wszystkim z następu-
jących uwarunkowań:
1) stanu rozwoju gospodarki, tj. zdolności przedsiębiorstw,  przedsiębiorców i pracowników do do-

stosowania się do wymogów zmieniającego się rynku;
2) polityki społeczno-gospodarczej, która określa kierunki zmiany istniejącego stanu gospodarki 

i zakres reform oraz stosowane instrumenty jej wdrażania; w Polsce polityka ta z jednej strony 
związana jest z budową gospodarki rynkowej i akcesją Polski do Unii Europejskiej, z drugiej 
zaś – wynika z rozwiązywania zagadnień dotyczących sytuacji kryzysowej na świecie, w tym 
bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa i gospodarki;

3) akcesji Polski do Unii Europejskiej, a zwłaszcza przebudowy poszczególnych działów gospodarki 
i dostosowania ich do wymagań Unii Europejskiej, a w tym powstawania nowych instytucji 
i mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, regulacji, zmiany prawa itp.; 

4) transformacji społeczno-gospodarczej, która jest następstwem wymienionych uwarunkowań, okre-
ślających zakres dokonywanych zmian i ich fi nansowania, w tym fi nansowania z funduszy 
unijnych na określone cele (np. w regionach problemowych);

5) sytuacji kryzysowej gospodarki, występującej na świecie i mającej wpływ na przebieg procesów 
restrukturyzacji, tj. zakłócenia przyjętych rozwiązań przez politykę społeczno-gospodarczą 
i wydłużania procesów zmian struktury społeczno-gospodarczej;

6) wiedzy na temat zarządzania, w tym zarządzania publicznego, która ułatwia procesy podejmowa-
nia trafnych decyzji i ich realizacji.
Analizując poszczególne uwarunkowania procesów zarządzania należy stwierdzić, że w Pols-

ce zdolność przedsiębiorstw, przedsiębiorców i pracowników do dostosowania się do wymogów 
zmieniającego się rynku nie jest dostateczna. Spowodowane jest to różnymi czynnikami, poczy-
nając od posiadanego majątku wytwórczego, poprzez stosowane technologie, poziom wykształ-
cenia i umiejętności przedsiębiorców i pracowników, a kończąc na rodzaju i liczbie wprowadza-
nych innowacji. Przyjęte rozwiązania nie zawsze były ponadto trafnie wybrane i realizowane. 
Wynikało to z braku systemowego i długofalowego podejścia do przeprowadzonych zmian, które 
są podstawą kompleksowości i integralności zarządzania, a w następstwie tego zapewnienia ich 
optymalności (łącznie z rentownością) i lepszego dostosowania do występujących potrzeb. Nad-
miernie też opierano się na metodach zarządzania zastosowanych w innych warunkach, nie za-
wsze odpowiednich do warunków Polski, która próbuje nadrobić zaległości w poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego.

Biorąc pod uwagę występujące społeczno-gospodarcze uwarunkowania funkcjonowania spo-
łeczeństwa i gospodarki, w niniejszej monografi i podjęto próbę naświetlenia aktualnych proble-
mów zarządzania, które po pierwsze uwzględniałyby te uwarunkowania, a po drugie – wskazy-
wały na kierunki zmian, wraz z propozycją zastosowania konkretnych rozwiązań na wybranych 
przykładach. Cele pracy mają zatem zarówno charakter poznawczy, jak i aplikacyjny. 

Monografi a składa się z trzech zróżnicowanych części, które jednak wzajemnie się dopełniają.
W części pierwszej pt. Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji i zarządza-

nia nimi ukazano przyczyny współczesnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego oraz wpływ 
uwarunkowań makroekonomicznych i instytucjonalnych na ryzyko wypłacalności i płynności 
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w bankach europejskich oraz zarys polityki gospodarczej po kryzysie. Jednocześnie szczegółowo 
określono zagadnienia polityki edukacyjnej i zarządzania edukacją oraz polityki innowacyjnej. 
Osobne zagadnienia – związane z potrzebą reformowania – stanowią rozdziały obejmujące rela-
cje urzędnik – przedsiębiorca oraz system ochrony zdrowia w Polsce.

Druga część pt. Funkcjonowanie organizacji zawiera rozważania dotyczące społecznej odpowie-
dzialność biznesu z perspektywy pracownika oraz odpowiedzialności prawnokarnej menedże-
rów za antykonkurencyjne praktyki przedsiębiorc ów. Jednocześnie ukazano cel spółki kapitało-
wej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfi ki celu spółki Skarbu Państwa. Przedstawiono także 
wyzwania i problemy, jakie stoją przed sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 
Pozostałe opracowania tej części obejmują konkretne problemy funkcjonowania różnego rodzaju 
organizacji, których rozwiązanie powinno sprzyjać ich sprawniejszemu działaniu, a mianowicie
– mechanizm  działania controllingu  fi nansowego w  przedsiębiorstwie; 
– rolę przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w aktywizacji  społeczno-zawodowej osób niepełno-

sprawnych;
– zasady wynagradzania pracowników wynikające z prawa pracy i ich porównanie z praktyką 
fi rm oraz teorią zarządzania personelem;

– współkonsumpcję jako wyzwanie dla współczesnego marketingu.

Z kolei część trzecia pt. Zarządzanie organizacjami jest poświęcona procesom decyzyjnym w za-
rządzaniu opartym na pełnym systemie informacyjnym oraz przy wykorzystaniu systemów in-
formatycznych. Zwrócono tutaj uwagę na złożoność uwarunkowań funkcjonowania organizacji 
(zwłaszcza na rynku międzynarodowym) oraz na cechy jakościowe informacji. Zagadnienia te 
rozpatrywano w odniesieniu do organizacji zarówno biznesowych, jak i publicznych, wskazując 
na potrzebę doskonalenia systemów zarządzania, jak np. w odniesieniu do zarządzania czasem 
pracy. Jednocześnie przedstawiono kierunki ewolucji projektowania systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie oraz wpływ tych systemów na zmiany w naukach o zarządzaniu. 

Podstawą monografi i były wybrane badania i rozważania pracowników Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego. Badania te mają zróżnicowany charakter, ale mam nadzieję, 
że dobrze odzwierciedlają tak zakres badań społeczności Wydziału, jak i współczesne problemy 
zarządzania.

Andrzej P. Wiatrak 



Część I 

Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji 
i zarządzania nimi





Andrzej Sopoćko

Historia pieniądza jako społecznej konwencji

Słowa kluczowe: pieniądz, baza monetarna, dochody budżetu, emisja pieniądza, prawo suwerena.

Streszczenie: W nauce przyzwyczailiśmy się do formy pieniądza, która w podstawowej postaci (baza 
monetarna) występuje jako formy pasywów banku centralnego. Niezależnie, czy występuje on w formie 
zapisów w bilansach  bankowych, czy przyjmuje postać znaku pieniężnego, we współczesnym świecie wy-
stępuje wyłącznie pieniądz bankowy, co może sugerować konieczność istnienia tylko tej formy pieniądza. 
W tym zakresie nie ma dowodów, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że inna forma jest także dopusz-
czalna, ponieważ już była. Przed erą nowożytną pieniądz był emitowany bezpośrednio przez państwo 
(mennice królewskie lub książęce), stanowiąc istotne źródło dochodów suwerena. Ważnym jest także, iż 
o wartości pieniądza nie decydowała wyłącznie zawartość kruszcu, ale zdobyte zaufanie. Funkcjonujący 
przez 300 lat w średniowiecznych Chinach pieniądz papierowy funkcjonował w istocie wyłącznie w opar-
ciu o zaufanie,  co do jego wysokiej wartości wymiennej. Szybko oderwał się od walorów, które teoretycznie 
powinny stanowić jego pełne zabezpieczenie. Jednocześnie jednak bardzo dobrze spełniał swoje funkcje 
w najbardziej wówczas rozwiniętej gospodarce świata.

Keywords: money, motary basis, budget income, money issue, sovereign rights.

Abstract: The social science accustomed us to  one form of money only. Money exists as s.c monetary basis, 
which belong to the liabilities of the central bank. It is also then, when money take the shape of the bankno-
tes or coins. Actually, at least for two centuries, we have only banking money. That can suggest necessity of  
such form of money for the  modern economic. It is not true, because other form of money  have existed  in 
middle centuries and earlier. This time the rights to money emission belongs to the sovereign and become 
signifi cant source of his income. On should underline, that not only the essence of gold (silver)  in coins de-
cided about value of them. Very important was the social trust and esteem. In China during 300 years paper 
money have circulated as sole form of money. It was possible thanks the trust of Chinese citizen to it. This 
trustt  took place in spite of far detaching  its nominal value from the value of collateral assets, which primar-
ily was related to him as 1:1. And this form of money occurred fi t to the most developed economy this time.

Obecnie pieniądz jest kreowany w banku, dlatego warto zacząć właśnie od jego uproszczonej 
charakterystyki. Bank w swojej istocie jest instytucją komercyjną, starająca się o utrzymanie bezpiecz-
nej nadwyżki przychodów z aktywów nad kosztami pozyskiwania środków drugiej strony bilansu. 

W przypadku banku centralnego zasada ta nie jest pierwszorzędną, ze względu na stoją-
cy przed nim podstawowy, konstytucyjny cel, tj. kontrolowanie infl acji („stabilizacja cen”). 
Kierując się tym hasłem, bank centralny może także znaleźć się w defi cycie, co jednak na 
dłuższą metę jest praktycznie nie do utrzymania. Pokrycie tych niedoborów musiałoby bo-
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wiem zostać zrealizowane ze środków budżetowych. Od banku centralnego, niezależnie od 
sposobu wywiązywania się ze swojej podstawowej misji, oczekuje się w istocie czegoś wręcz 
odwrotnego, tz n. przynoszenia zysków zasilających zawsze zbyt ubogi (niezależnie od po-
ziomu PKB) budżet centralny. Są to najczęściej relatywnie znaczące środki o dużej warto-
ści bezwzględnej, choć nieporównywalne co do innych źródeł, jakimi są rozmaite podatki. 
W istocie więc bank zasila budżet, a przez niego – gospodarkę, nie tylko poprzez powiększa-
nie bazy monetarnej, lecz także poprzez wypracowany zysk. Można znaleźć tu daleką analo-
gię do sytuacji, gdzie instytucja emisyjna (mennica) przynosiła suwerenowi dochód. Z tym, 
że obecne zyski banku centralnego stanowią wartość marginalną, w stosunku do pozostałych 
przychodów państwa. 

Różnice w tym zakresie, między średniowieczem i początkiem ery nowożytnej a czasami 
współczesnymi, są jednak zasadnicze. Inaczej było przed wiekami, obecnie bank centralny, jako 
emitent pieniądza, nie zasila bezpośrednio budżetu władzy centralnej. Nie jest odpowiednikiem 
dawnych mennic królewskich, które w pierwszej kolejności napełniały Skarb Państwa, potem 
dopiero pieniądze trafi ały do gospodarki, czyli Skarb Państwa był pierwotnym obszarem po-
jawiania się pieniądza. Czasami tym benefi cjentem były też pewne jednostki terytorialne, które 
uzyskały prawo „bicia monet”. 

Obecnie dzieje się odwrotnie – emisja zasila najpierw gospodarkę, dopiero stąd pochodzące 
środki, stanowiące praktycznie całość przychodu rządu i samorządów, trafi ają do Skarbu Państwa 
w formie różnego typu podatków i opłat.

Taka kolejność obiegu pieniądza jest czymś stosunkowo nowym, w perspektywie historycz-
nej, zaczęła się bowiem utrwalać dopiero w XIX wieku. Długo występował okres przejściowy, 
w którym obok niezależnej mennicy państwowej funkcjonowały banki emitujące swój własny pa-
pierowy pieniądz1, natomiast instytucja banku centralnego, monopolizującego emisję pieniądza, 
wyłaniała się stopniowo.

Uznaje się, że pieniądz niebankowy, pochodzący wprost z królewskiej mennicy, mógł dobrze 
funkcjonować tylko dzięki jego kruszcowemu charakterowi. Standardowym problemem porusza-
nym w dyskusjach o naturze pieniądza jest bowiem jego tz w. pokrycie. 

W przypadku pieniądza kruszcowego stanowi on, z tytułu niesionej przez niego wartości 
użytkowej, pokrycie samo dla siebie. Pieniądz bez pokrycia, w dyskusjach o rozmaitych rozwią-
zaniach monetarnych, uważany jest za zjawisko groźne dla systemu. W bankach, w okresie naro-
dzin jego nowoczesnej formy oczywiście miał on pokrycie. Tyle że, w odróżnieniu od pieniądza 
kruszcowego, pokrycie papierowych znaków pieniężnych spoczywało na depozytach bankowych 
– nie cyrkulowało razem z nim. Czy jednak pokrycie stosownymi aktywami bankowymi jest 
rzeczywiście tak ważne dla gospodarki, czy może stanowi element pewnej, w dłuższym czasie 
pozytywnie zweryfi kowanej tradycji? I czy obecnie, w istniejących warunkach, nie warto rozwa-
żyć oderwania się od niej? 

Tak istotne odstępstwa w tej dziedzinie niewątpliwie również się dokonały. W pierwotnej formie 
pieniądz papierowy był wymienialny na walory stanowiące jego pokrycie. Obecnie jest to daleka 
przeszłość i banknotów nie wymienia się już na nic, chyba że na inne banknoty, ale i tu nie ma stałej 
zasady. Banknoty wymienia się bowiem po zmiennym kursie. Przynajmniej zewnętrznie nie wiele 
się to różni od wymiany znaczków pocztowych na giełdach fi latelistycznych. Tam i tu rządzą swoiste 
mody i prognozy dotyczące dalszego wzrostu wartości poszczególnych serii tych cennych papierków.

1 W Kanadzie aż do początku lat pięćdziesiątych XX wieku funkcjonowały takie prywatne banknoty. 
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Otóż, jeśli głębiej przeanalizować ten problem, to nie sposób nie zauważyć, że relacjom wy-
miany, zarówno w płaszczyźnie pieniądz – towar, jak i pieniądz – pieniądz, towarzyszy pew-
na umowność co do ich wartości. W ogromnej części jest to określone elementami psychologii 
społecznej, czyli zinternalizowanymi opiniami, jaki pieniądz jest i będzie. Pieniądz ma wartość 
umowną, choć strony tej umowy są nieokreślone.

Wbrew pozorom ta prawidłowość nie dotyczy tylko pieniądza papierowego. Wszelkie formy 
pieniądza zawierają w sobie pewną umowną wartość, która jest dodana do wartości użytkowej 
jednostki monetarnej, względnie – przypadających na jej pokrycie, aktywów bankowych. W tym 
ostatnim przypadku widać to w postaci wahań kursów, które nijak się mają do zmian w aktywach 
banku centralnego.

Tak było od początku istnienia znaków pieniężnych. Legendarna fortuna Krezusa (VII wiek 
p.n.e.) w znacznej części, jak uważają historycy, pochodziła z bicia pieniądza. Poprzednio (niewąt-
pliwie z pewnymi wyjątkami) kruszec po prostu odważano, co samo w sobie było łatwe, jednak 
stwierdzenie jego rzeczywistego składu – już nie. Efektywne sposoby stwierdzenia, na ile było 
to czyste złoto, a na ile zawierało niespodziewane dodatki, istniały dość wcześnie, jednak sam 
proces był i pozostał uciążliwy. Natomiast charakterystyczny kształt i wizerunek na monecie był 
swoistym probierzem, określającym standard jakościowy monety, nie tylko jako fragmentu me-
talu, lecz także jako cenny środek wymiany. Tak więc zwykłe uderzenie stemplem menniczym 
dodawało krążkowi złota lub srebra wartości nieporównywalnie większej niż konieczny do tego 
nakład pracy. Przerabianie złota na monety okazało się niezwykle intratnym przedsięwzięciem.

Nie należy zatem traktować wzorów na monecie jako swego rodzaju ozdoby jubilerskiej, okreś-
lały one bowiem przede wszystkim emitenta. Dopóki trzymał on ten sam standard, dopóty cie-
szyły się one powodzeniem jako środek wymiany w handlu. Niekoniecznie był to metal najwyż-
szej próby. Pierwsze monety greckie w znacznej części wytwarzane były z elektronu (stopu złota 
i srebra), jednak o ściśle kontrolowanym składzie.

Można powiedzieć, że na wartość pieniądza już od początku jego istnienia składały się dwa 
elementy:
– wartość surowca, odzwierciedlająca koszty jego wydobycia i relacje rzadkości, 
– akceptowana przez społeczeństwo umowna wartość dodatkowa.

W omawianych czasach nie było jeszcze możliwości, by te wartości rozdzielić. Dodatkowa war-
tość wiąże się bowiem z zaufaniem zarówno do emitenta, jak i do nośnika tego zaufania. Jeśli 
ten ostatni jest łatwy do podrobienia, to poziom zaufania do emitenta przestaje mieć znaczenie. 
Ponadto sam poziom ufności nie miał najlepszych warunków, które by go kształtowały. Wymaga 
on stabilności przynajmniej kilku elementów, o które wtedy było raczej trudno, a więc ciągłości 
władzy, niemalejącej siły państwa, stabilnego prawa itp. Wojny, meandry polityki wewnętrznej 
(np. regulacje, czym płacić podatki), fałszerstwa dokonywane już na poziomie samej mennicy, 
powodowały, że relegacje między wartością kruszcu a dodaną wartością umowną monety były 
zmienne. W zależności więc od emitentów jedne cieszyły się większym a inne mniejszym uzna-
niem. 

Samo zaufanie nie było i nie mogło być czynnikiem decydującym. Co najmniej takie samo 
znaczenie miała zdolność do wypełniania przez ów środek funkcji pieniądza jako takiego. Jeżeli 
monety zadowalająco pełniły funkcję środka cyrkulacji, to znaczy strumień ich dopływu i szyb-
kość obrotu odpowiadały potrzebom handlu, a wartość jednostki pieniądza utrzymywała się na 
mniej więcej jednakowym poziomie, bez względu na wahania w kosztach pozyskiwania kruszcu. 
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Kiedy jednak pieniądza było zbyt dużo, przyzwyczajona do niego sfera handlu i reszta gospodar-
ki przeżywała kryzys. 

Teoretycznie zmiany ilości pieniądza powinny zostać szybko zasymilowane przez gospodar-
kę, dokonującą stosownych zmian w jego funkcji jako miernika wartości. Ceny chleba, owiec czy 
sukna powinny były zmienić się proporcjonalnie do przyrostu masy pieniądza. Przy niewielkich 
rozbieżnościach między potrzebami a istniejąca ilością pieniądza było to możliwe. Przy więk-
szych jednak już nie. 

Wartość pieniądza, funkcjonującego w konkurencji z innymi, może być stabilna albo żadna. Je-
śli się zmieni istotnie, następuje od niego ucieczka, przynajmniej w transakcjach kapitałowych du-
żej wartości. Nieco inaczej jest w warunkach przymusu stosowania danej jednostki monetarnej. 
Jednak chociażby przypadek Polski w ostatnich dziesięcioleciach PRL-u wskazuje, że i w takich 
sytuacjach ucieczka do pieniądza uważanego za lepszy może mieć miejsce i to na dużą skalę. W la-
tach osiemdziesiątych w Polsce polegało to na dolaryzacji obrotu kapitałowego, gdzie wszystkich 
większych transakcji (mieszkań, samochodów, maszyn do warsztatów) dokonywano w dewizach 
albo przynajmniej w oparciu o ich przeliczenia. Wręcz humorystyczna była powszechność w pra-
sowych ogłoszeniach sformułowania: „powracającemu z zagranicy sprzedam…”, co stanowiło ja-
sny przekaz, że rozliczenia w złotówkach są wykluczone.

Skokowy poziom zaufania do pieniądza wynika z faktu, że społeczna świadomość nie jest 
komputerem, który przyjmie każde liczby. Większe zmiany wytrącają system miar i kalkula-
cji z równowagi. Ludzie bardziej pamiętają relacje, niż potrafi ą je odtworzyć. Przecież tylko 
niewielka cześć społeczeństwa potrafi  obliczać procenty, a prawie nikt nie zna rzeczywistej 
struktury własnego koszyka konsumpcyjnego. Stąd powstają rozbieżności między obiektyw-
nymi miarami infl acji, a jej społecznym odczuciem. Infl ację ocenia się więc nie na podstawie 
zmian wartości tego koszyka, ale na podstawie zmian cen dóbr najczęściej obserwowanych. 
Bilet autobusowy wygrywa więc z cenami telewizorów, a jeszcze bardziej dóbr w rodzaju ma-
teriałów budowlanych, które kupuje się na ogół kilka razy w życiu. Dom to inwestycja rzadka, 
ale jego amortyzacja (spłata kredytu) znaczy w budżecie domowym sporo. Mimo to np. cena 
cementu zdecydowanej większości ludzi po prostu nie obchodzi. Nawet jednak w obszarze 
objętym przeciętną percepcją, pojedyncze skoki cenowe znajdują się w obszarze tolerancji. Jeśli 
jednak jest dużo takich zmian, konsument traci punkty odniesienia. Wszystko jest w ruchu, co 
skłania do panicznych kalkulacji wyolbrzymiających zagrożenie. Prowadzi to do nadmiernych 
roszczeń płacowych, podnoszenia cen produktów ponad wysokość wzrostu kosztów ich pro-
dukcji itd. Percepcja pieniądza jest więc, jak należy sądzić, w większej części zjawiskiem poza-
monetarnym, tz n. o dość chaotycznej, zmiennej zależności od parametrów polityki pieniężnej. 
Im większe zmiany, tym większy chaos.

Niestety realia są takie, że idealnej relacji strumienia pieniądza do strumienia dóbr nie da się 
uzyskać. Nie wyklucza to jednak, że kilkuprocentowe zmiany cen kluczowych, świadomość spo-
łeczna traktuje jako mieszczące się w granicach tolerancji. Tak więc albo możemy mieć do czy-
nienia z pełzającą infl acją, albo co najwyżej kontrolowaną katastrofą. Potwierdzają to fakty histo-
ryczne. Wartość (cenność) pieniądza jest przede wszystkim elementem świadomości społecznej, 
jednak nie tylko w funkcji miernika wartości. Musi także być dobrze oceniany, przede wszystkim 
jako sprawny środek cyrkulacji oraz dostatecznie wykonywać pozostałe swoje funkcje. W sumie 
więc wartość pieniądza jest rezultatem  sprzężenia zwrotnego między utrwalonym w przeszłości 
zaufaniem do niego i aktualnym wykonywaniem podstawowych funkcji. Nie od tego więc, z cze-
go jest zrobiony i czym zabezpieczony.
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Fakt ten jest w istocie znany od wieków, jednak z powodu trudności w uwzględnieniu owych 
„miękkich” (psychologicznych) elementów jego charakterystyki, niedoceniany w świecie fi nan-
sów, a dokładniej – nieoszacowany. Gdyby tak nie było, nie byłoby też takiej liczby testów spo-
łecznej tolerancji, początkowo w postaci coraz cieńszych monet (aż do cienkich jak listek, jedno-
stronnych brakteatów). Towarzyszyła temu nadzieja, że zmniejszaniu wartości materiału będzie 
towarzyszył znacznie mniejszy spadek dodatkowej wartości monety, wynikający z uznania jej 
funkcji w obrocie. Gdyby tak nie było, czyli obie wartości spadłyby proporcjonalnie, już wytwo-
rzenie pierwszej serii zmodyfi kowanego (pogorszonego) pieniądza byłoby zabiegiem bez sensu, 
oznaczałoby bowiem tylko czystą denominację.

To swoiste testowanie granicy katastrofy jest najczęściej rezultatem „kupowania spokoju” 
przez władzę, która nie daje sobie rady z osłabieniem gospodarczym. Emitując nadmiar pienię-
dzy, próbuje ona iluzją wzrostu dochodów (przynajmniej w sferze budżetowej) nie dopuścić do 
wzrostu niepokojów społecznych.

W kwestii pieniądza mamy więc do czynienia nie tylko z pewnymi, charakterystycznymi ce-
chami świadomości społecznej, jak również ze specyfi cznymi elementami psychologii „grupy 
trzymającej” władzę. To zjawisko niewątpliwie stało się przyczyną oddzielenia władzy monetar-
nej od państwowej. Bywało, że władza mając możliwość emisji pieniądza, wykorzystywała ją po-
nad racjonalną miarę. Jak zwykle jednak, popełnione błędy niekoniecznie dyskwalifi kują ją jako 
ważny i użyteczny ośrodek decyzji gospodarczych, nie tylko o charakterze regulacyjnym. Fatalne 
błędy w polityce fi nansowej popełniają też banki centralne, jak choćby bezsensowna polityka an-
tyinfl acyjna gubernatora banku Anglii, Monagu C. Normana, w latach trzydziestych XX wieku 
czy beztroska w zakresie kontroli ryzyka kredytowego prezesa Fed – Allana Greenspana. Po-
trzeby rządu w zakresie bezpośrednich oddziaływań na gospodarkę są ewidentne, przynajmniej 
w zakresie wydatków publicznych i inwestycji w tej sferze. Współodpowiedzialność za powadzo-
ną w kraju politykę monetarną nie wydaje się zaś pomysłem z góry do odrzucenia.

Niewątpliwie większe możliwości w tym zakresie występują w przypadku pieniądza papie-
rowego. Jest to chyba jednak tylko kwestia nieco dłuższego (ale raczej w miesiącach niż latach) 
czasu, zanim fakt ten spowoduje właściwe zmiany w świadomości. Utrwalona w tradycji i świa-
domości wartość pieniądza, w konfrontacji z realiami obrotu, musi ulec zmianie. Paniczne za-
chowania wystąpią tak, czy inaczej. Uznanie więc, że manipulacje przy pieniądzu papierowym 
są istotnie łatwiejsze niż przy kruszcowym, wydają się przesadzone. Efekt będzie taki sam, 
w niewiele dłuższym (jeśli w ogóle) czasie.

Wyżej przedstawione rozważania służą przekonaniu, że na pieniądz nie należy patrzyć od 
strony jego tworzenia, ale efektywności rynku, dla którego jest podstawą. Jeśli jest on płynny 
i względnie zrównoważony, nie jest ważne, z czego jest wykonany i czy emitent daje za niego jakiś 
ekwiwalent. Tak też czynią obecne modele szacowania ilości pieniądza potrzebnej gospodarce. 
Jednak pokusa władzy do prowadzenia gry na społecznej percepcji stale jest duża. W przeszłości, 
kiedy miała ona wpływ na emisję, prowadziło to niekiedy do głębokiej zmiany wartości samych 
jednostek pieniężnych. To był fakt, towarzyszyła mu jednak wiara, że pieniądz zmienia swą war-
tość. Złoto, poza drobnymi fl uktuacjami – nie. Złoto miałoby jakoby wartość trwałą. Otóż, pomija-
jąc anachronizm takiego podejścia, należy przypomnieć, że kryzysy monetarne i wynikające stąd 
zapaści gospodarki miały miejsce także w warunkach powszechnie panującego i bynajmniej nie 
preparowanego oszukańczymi praktykami emitenta pieniądza złotego.

 Jednym z większych tego rodzaju załamań, słabo jednak znanym, był kryzys gospodarki egip-
skiej na początku XIV wieku, spowodowany przybyciem wielkiej karawany króla Mali – Mansa 
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Musy – z setkami wielbłądów niosących, jak na owe czasy, ogromnej ilości złota wydobywanego 
na terenie tego pustynnego kraju2. Po tym wydarzeniu Egipt, wiodące wówczas państwo cywili-
zacji morza śródziemnego, stracił swój impet gospodarczy. Skala dewaluacji złota okazała się nie 
do opanowania przez ówczesnych aktorów życia gospodarczego.

Najbardziej jednak znanym przykładem na to, jak mimo istnienia pieniądza złotego można 
spowodować infl ację i katastrofę gospodarczą jest przypadek Hiszpanii końca XVI i początku 
XVII wieku. Ogromny napływ złota z Nowego Świata przerósł możliwości absorpcyjne gospo-
darki hiszpańskiej i musiał rozlać się po świecie. Pod wpływem tego strumienia na Półwyspie 
Iberyjskim mało co opłacało się produkować. Złoto było dobrem relatywnie zbyt obfi tym. Produ-
kowano więc tam, gdzie było dobrem rzadszym, docierało bowiem dużo cieńszym strumyczkiem. 

Benefi cjentem tej sytuacji były Niderlandy, wówczas pod okupacją hiszpańską. Paradoksal-
nie, przyspieszenie wzrostu gospodarczego tego kraju wynikało z braku udziału w podbojach 
Ameryki. Holendrzy nie byli pierwszymi, którzy zgarniali zrabowane tam złoto. Słynne złote 
galeony płynące do Europy były hiszpańskie, nie holenderskie. Złoto trafi ało więc w pierwszej 
kolejności do portów w Sewilli i Kadyksie. Zgodnie bowiem z ówczesnymi regulacjami królew-
skimi, kolonie mogły prowadzić handel tylko z jednym wyznaczonym portem na półwyspie. 
Ten, jak się potem okazało, wielce szkodliwy monopol, zdołał się utrzymać przez prawie dwa 
wieki3. Przez ten czas kaskada złota demoralizowała producentów hiszpańskich, natomiast re-
latywnie wąski jego strumień, pomniejszany przez licznych pośredników, urzędników i zwy-
kłych rabusiów akuratnie zaspokajał potrzeby systemu cyrkulacji w rozwijającej się gospodarce 
Niderandów. Już wtedy widać było, że nie jest ważne z czego zrobiono pieniądz, a to, by było go 
tyle, ile trzeba.

Najciekawsze pod tym względem wydają się historyczne doświadczenia chińskie, gdzie, jak się 
okazało, pieniądz może być wyłącznie produktem powszechnie akceptowanej konwencji społecz-
nej. Chiny mają najstarszą historię pieniądza papierowego, który funkcjonował tam od X wieku 
naszej ery, a przestał być dominującym środkiem płatniczym w XVII wieku, na niedługo przed 
wejściem gospodarki tego kraju w okres stagnacji. Historia tej formy jednostki płatniczej była 
dość burzliwa, miała swoje wyraźne wzloty i upadki. Być może było to związane z rozmiarami 
kraju. Późniejsze zresztą, po Chinach, europejskie doświadczenia z papierowym pieniądzem nie 
mogły mieć takiego rozmachu. Ze względu na konkurencję walut z innych ośrodków, musiały 
być przeprowadzane znacznie ostrożniej. Na początku było więc mniej spektakularnych porażek. 
Jednak końcowe 200 lat istnienia tej formy pieniądza, w okresie bodajże największego rozkwitu 
Cesarstwa, wskazały, że już wtedy emisja kontrolowanego przez państwo pieniądza papierowego 
może być dla gospodarki bardzo użytecznym rozwiązaniem.

W Europie, do pierwszej wojny światowej, uniknięto w zasadzie większych kryzysów infl acyj-
nych. Późniejsze spektakularne zdarzenia (w Niemczech i Polsce) można raczej tłumaczyć załama-
niem, obiektywnie zbyt przeciążonych, fi nansów publicznych (kontrybucje, zbyt ambitne tempo 
odbudowy kraju). Systemowe niedostatki polityki pieniężnej, jak się wydaje, miały mniejsze zna-
czenie. Między tym, ile rzeczywiście potrzebowała rzeczywista gospodarka a jej wyobrażeniem ist-
niała wielka luka. Odwzorowana była ona przede wszystkim ogromnym defi cytem budżetowym. 

2 Prawdopodobnie w rejonie królestwa Mali wydobywano 2/3 złota Starego Świata. Było to od starożytności podstawowe 
źródło tego metalu. Rejony Afryki Subsaharyjskiej w starożytnym Egipcie zwano Krainą Nub, czy po prostu Krainą 
Złota (zob. Jackson 1970 : 199).
3 Wikipedia, termin: porty hiszpańskie.
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Chiński system pieniądza papierowego przedstawia typową drogę kształtowania się spo-
łecznej konwencji uznającej ten rozdaj pieniądza za miernik wartości, środek płatniczy i śro-
dek cyrkulacji (Jabłecki 2006; htt p://www.opcjanaprawo.pl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=1927:pieniadz-papierowy-made-in-china-&Itemid=10). Jego źródło ma jak naj-
bardziej charakter komercyjny. Mianowicie w X wieku w Chinach zaczęły powstawać fi rmy de-
pozytowe, w których przechowywano kosztowności – złoto i srebro. Jak wiadomo, trzymanie ich 
w domu nie jest bezpieczne, szczególnie wobec dość licznych zamieszek, które panowały w tym 
kraju w średniowieczu i później. 

Instytucje depozytowe wydawały papierowe kwity, które z czasem przeszły do zwykłego obie-
gu. Przypominały więc zunifi kowane listy zastawne, wystawione na okaziciela. Przez kilkadzie-
siąt lat interes funkcjonował zbyt dobrze, by nie zainteresowała się nim władza. Początkowo pań-
stwowe banki depozytowe działały obok prywatnych. Konkurujące ze sobą instytucje musiały 
dbać o reputację solidnych fi rm fi nansowych, co prowadziło do powszechnego zaufania do tej 
formy płatniczej. Już w połowie XI wieku ponad połowę podatków płacono w tej formie, podczas 
gdy pod koniec poprzedniego stulecia – jedną piątą.

W drugiej połowie XIII wieku proceder został całkowicie upaństwowiony, co jednocześnie 
oznaczało przejęcie odpowiedzialności za wielkość pieniądza (tym razem papierowego) w obiegu. 
Istotne jest to, że nie poprzestano tu na ścisłym odwzorowaniu ilości znaków pieniężnych w re-
lacji do depozytów, ale policzono ile ich potrzeba dla całej gospodarki. Już wtedy skonstatowano, 
że nie „obiektywna” wartość pieniądza, ale potrzeby gospodarcze decydują ile powinno go być.

Początkowo wyznaczono wielkość emisji na poziomie 10 mln „sznurków”, co odnosiło się do 
specyfi cznego sposobu noszenia monet, nanizanych na sznurek dzięki otworowi w środku mo-
nety. Zaskoczeniem dla ówczesnych władz było to, że znaczące zwiększenie ilości pieniądza nie 
powoduje perturbacji gospodarczych. Okazało się bowiem, krótko po upaństwowieniu pieniądza, 
że trzykrotne zwiększenie emisji po kilkunastu latach, nie spowodowało żadnych istotnych kło-
potów gospodarczych. Obecnie tłumaczyć to po prostu trzeba wzrostem potrzeb sfery cyrkulacji 
(płynnościowych) związanych z bardzo szybkim rozwojem, wiodącej wówczas zdecydowanie 
w świecie, gospodarki chińskiej. Wtedy jednak wiedza o tym funkcjonalnym aspekcie pieniądza 
była ograniczona, a zwłaszcza – o jego ograniczeniach.

Emisja pieniądza papierowego, jak zresztą i kruszcowego, była prawem suwerena. Jego tro-
ska o stabilność fi nansową konkurowała (i w dalszym ciągu konkuruje) z pragnieniem znale-
zienia źródła pokrycia wydatków, które znacznie łatwiej zaplanować niż przychody podatkowe. 
Powstawanie różnic między jednymi i drugimi, jak się okazuje, ma charakter trwały i niestety 
– jednostronny. Przychody są z reguły mniejsze niż wydatki. W części wynika to ze sztywności 
wydatków (wojsko, urzędnicy), jak również z pojawienia się dodatkowych ich pozycji (najazdy, 
katastrofy żywiołowe). W znaczącej jednak części wynikają z naturalnej presji, by władcy przed-
stawić bardziej optymistyczny obraz rzeczywistości niż jest. 

Wobec tak powstałej luki trudno oprzeć się pokusie sztucznego zwiększania dochodów, któ-
re w przypadku papierowych jednostek pieniężnych jest, początkowo przynajmniej, mało kło-
potliwe. Skorzystano z tego dość szybko, ponieważ poprzednie zwiększenie ilości pieniądza nie 
przyniosło negatywnych skutków. Z rosnącym więc zapałem testowano coraz większe emisje, 
doprowadzając do wielkiej infl acji. W drugim dziesięcioleciu XIII wieku pieniądz stracił 99% swo-
jej wartości realnej. 

Na pewien czas stabilność pieniądza (cały czas papierowego) przywróciły reformy Kubilaj-
-Chana (połowa XIII wieku), polegające na wprowadzeniu jednolitego pieniądza państwowego. 
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Stał się on jedynym środkiem płatniczym, ponieważ wydano zakaz posługiwania się srebrem 
i złotem w obrotach handlowych. System ten funkcjonował nieźle, prawie do końca XIII wieku, 
co tłumaczyć wypada okresem dobrej prosperity chińskiej gospodarki w tym czasie. Trudniejsze 
czasy przyszły pod koniec tego wieku – za czasów dynastii Song, kiedy lekarstwa na niedostatek 
wpływów szukano znowu w drukowaniu pieniędzy.

Następne stulecie zeszło na nierównej walce z infl acją. Umocnieniem waluty zajęto się dopiero 
na początku złotej ery chińskiej cywilizacji, tj. za panowania dynastii Ming. Zamiast, niecieszą-
cych się uznaniem, dotychczasowych znaków pieniężnych, wprowadzono w 1377 roku „Cenny 
Banknot Wielkich Mingów”. Miał on tylko jeden nominał, a późniejsza stała troska o utrzymanie 
jego wartości realnej pozwoliła na utrzymanie stabilności walutowej przez następne dwieście lat.

Przedstawione doświadczenia historyczne wskazują na kilka faktów, nad którymi – nie wiado-
mo dlaczego – dalej toczone są dyskutsje. Można je w skrócie przedstawić następująco:
1) wartość pieniądza jest wielkością umowną; nawet jeśli jednostki monetarne posiadają wartość 

użytkową, realna wartość pieniądza nie zależy od niej, lecz od bieżących potrzeb gospodar-
czych i jego społecznej percepcji;

2) wartość umowna pieniądza kształtuje się w długim okresie i jest wrażliwa na incydenty podwa-
żające w nią wiarę; przekonanie, że jest to walor stabilnej wartości, wypełniający płynnie funkcje 
pieniądza, kształtuje się długo; utrata zaufania następuje natomiast w bardzo krótkim czasie; 

3) nie ma żadnych przeszkód, by koszty produkcji jednostki monetarnej były bliskie zeru (papier); 
istotne jest tylko, by wielkość emisji była podporządkowana odpowiedzialności za gospodarkę, 
a nie chwilowemu stanowi skarbu suwerena;

4) pieniądza ma być tyle, ile potrzeba gospodarce; przekonanie, że trzeba zachować możliwość 
automatycznego przekształcania go w relatywnie trwałe co do wartości użytkowej odpowied-
niki, jest szkodliwa; oznacza bowiem wprowadzenie drugiego, konkurującego z potrzebami 
gospodarki, kryterium.

Anachronizm pieniądza opartego na złocie bądź jakimkolwiek innym materialnym jego od-
powiedniku polega na tym, że potrzeby emisyjne powinny być równe przyrostowi tego ekwi-
walentnego dobra w sejfach emitenta. Jeżeli nawet zgłoszone potrzeby wymiany będą stanowiły 
wielkość marginesową, to nie ma powodów, by malała wartość marginalna takich potrzeb. Zło-
ta czy jego odpowiedników musiałoby przybywać (wartościowo) w sejfach banku centralnego 
w tempie praktycznie takim samym, jak wzrost gospodarki – to nierealne. 

Albo więc pieniądza nie będzie tyle, ile potrzeba w danym momencie w gospodarce, albo two-
rzy się iluzję wymienialności, którą w krytycznych momentach trzeba rozwiać, obniżając podsta-
wowe dla polityki monetarnej zaufanie do krajowego środka płatniczego.

Te „ogólne potrzeby gospodarki” mają oczywiście tę wadę, że w ich obrębie nie ma twardych 
ograniczeń. W zależności od intencji, można manipulować modelami określającymi ich rozmiary. 
Brać pod uwagę trzeba więc nie tylko potrzeby cyrkulacji, charakterystyczne cechy świadomości 
społecznej, lecz także specyfi czne elementy psychologii „grupy trzymającej” władzę. 
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Przyczyny i konsekwencje współczesnego kryzysu 
fi nansowo-ekonomicznego

Słowa kluczowe: kryzys, recesja, PKB, stopa bezrobocia.

Streszczenie: Kryzys fi nansowo-ekonomiczny  zapoczątkowany w końcowych latach pierwszej dekady 
XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, objął swoim zasięgiem gospodarki wszystkich krajów starego kon-
tynentu, w tym również gospodarkę polską. Tak naprawdę, widoczne spowolnienie gospodarcze będące 
konsekwencją światowej recesji dotarło do Polski w 2009 roku. Konsekwencje zjawisk kryzysowych mają 
charakter zarówno mikro- jak i makroekonomiczny. Do podstawowych skutków mikroekonomicznych 
spowolnienia gospodarczego zaliczyć można spadek poziomu konsumpcji i zachowania adaptacyjne kon-
sumentów, do konsekwencji makroekonomicznych zaś – spadek PKB, wzrost bezrobocia (głównie typu ko-
niunkturalnego), wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw z powodu opcji walutowych, problemy w sferze 
fi nansów publicznych, zmiany struktury spożycia, pogorszenie sytuacji materialnej gospodarstw domo-
wych oraz zmiany ich stylów zachowań, a także pogorszenie się nastojów konsumenckich.

Przedmiotem artykułu jest analiza najistotniejszych przyczyn i konsekwencji współczesnego kryzysu 
fi nansowo-ekonomicznego.

Keywords: crisis, depression, GDP, rate of unemployment.

Abstract: The fi nancial and economic crisis which started in the USA toward the end of the fi rst decade of 
the 21st c. aff ected the economies of all countries on the Old Continent, including Poland. In fact, a visible 
economic slowdown driven by global recession reached Poland in 2009. The consequences of the crisis-
related phenomena have both micro and macroeconomic character. Regarding the fi rst group, these are 
mainly a falling level of consumption and consumer adaptive behaviour, while the other group mostly con-
sists of shrinking PKB, rising unemployment (mainly cyclical), more enterprises going bankrupt because 
of forex options, problems aff ecting public fi nances, changes in the consumption structure, deteriorating 
fi nancial situation of households and changes in their living styles, as well as sinking consumer sentiment.

The article analyses major causes and consequences of the present fi nancial and economic crisis.

Wprowadzenie

Pojęcie „kryzys” pochodzi od greckiego rzeczownika krisis i oznacza, w sensie ogólnym, prze-
silenie, wybór, zmaganie się, decydowanie oraz walkę, w której niezbędne jest działanie pod 
presją czasu. Grecka etymologia wspomnianego pojęcia wiąże się także z czasownikiem krinein 
oznaczającym: rozdzielać, odsiewać, rozstrzygać, sądzić i decydować. Według W. Kopalińskiego 
kryzys, zgodnie z jego greckim pochodzeniem, eksponuje moment przełomowy, rozstrzygający, 
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swoisty punkt zwrotny, a także okres załamania gospodarczego (Kopaliński 2002: 285). W potocz-
nym rozumieniu przez kryzys rozumie się najczęściej okres załamania, przesilenia i potencjalne-
go przełomu w funkcjonowaniu danego systemu społecznego i politycznego (Encyklopedia PWN 
1975). Kryzys w sensie przedmiotowym oznacza „zerwanie” istniejącego układu, polegającego 
na zmianie jego struktury lub funkcji albo obu tych elementów łącznie. Zjawisko „zerwania” jest 
rozciągłe w czasie i wkomponowane w proces przejścia od stabilności, poprzez niestabilność, do 
stabilności o jakościowo innych własnościach. Natomiast w sensie ontologicznym stanowić bę-
dzie kulminację nagromadzonych konfl iktów w różnych dziedzinach życia społecznego (Kitler, 
Wiśniewski, Prońko 2000: 43). 

W języku potocznym słowo „kryzys” służy określeniu różnych sytuacji, których wspólnym 
mianownikiem jest aspekt zagrożenia. Tak więc mówi się o kryzysie wartości, rodziny, fi nan-
sów publicznych, terroryzmu, kryzysie takiej czy innej tożsamości – tutaj, w przeciwieństwie 
do oryginalnego greckiego desygnatu pojęcia, wyraźnie pojawia się zagrożenie. Można zatem 
powiedzieć, że kryzys występuje w każdej sferze działalności człowieka, artykułując kulminację 
oddziaływania niekorzystnych determinant objawiającą się gwałtownym załamaniem.

W ujęciu ekonomicznym, przez kryzys rozumie się gwałtowne zmniejszenie aktywności gospo-
darczej (produkcji, zatrudnienia i inwestycji), co w efekcie przyczynia się do naruszenia stanu rów-
nowagi ekonomicznej i osłabienia rozwoju gospodarczego danego kraju bądź regionu. W swym 
klasycznym ujęciu, na gruncie teorii ekonomii, kryzys jest jedną z faz cyklu koniunkturalnego, która 
charakteryzuje się gwałtownym spadkiem aktywności gospodarczej bądź której towarzyszą nega-
tywne trendy, przy założeniu, że stan taki utrzymuje się co najmniej przez pół roku. Klasyczny 
kryzys, będący przejściem z fazy ekspansji do fazy depresji i pojmowany jako załamanie wzrostu 
gospodarczego, czyli zmniejszenie działalności gospodarczej, cechuje się zmniejszeniem wielkości 
produkcji krajowej, nakładów przeznaczonych na inwestycje, spadkiem realnych dochodów lud-
ności, a w konsekwencji także zmianą poziomu i struktury konsumpcji gospodarstw domowych. 
Okresowi kryzysu może również towarzyszyć spadek cen krajowych, co z kolei, może doprowadzić 
do zjawiska defl acji w gospodarce. Ponadto w fazie kryzysu zwiększa się w społeczeństwie odsetek 
osób pozostających bez pracy, a to w istotny sposób przekłada się na utratę dochodów przez jednego 
lub więcej członków gospodarstwa domowego i w efekcie powoduje zmianę zachowań konsump-
cyjnych, czyli zmianę struktury decyzji zakupowych. Można zatem powiedzieć, że kryzys przyczy-
nia się do zmniejszenia wolumenu produkcji krajowej, pogorszenia sytuacji fi nansowej, wywołuje 
falę masowego bezrobocia i obciąża rządy olbrzymimi kosztami fi skalnymi.

Kryzysu nie należy jednak utożsamiać z recesją. Z metodologicznego punktu widzenia, rece-
sja oznacza istotne zmniejszenie dynamiki wzrostu PKB, podczas gdy kryzys nie ogranicza się 
wyłącznie do zmniejszenia ogólnego poziomu aktywności gospodarczej, ale uwzględnia także  
konieczność dokonania jej restrukturyzacji. Jak twierdzi J. Orczyk (2009:4) restrukturyzacja prze-
jawia się w wyeliminowaniu dużej grupy przedsiębiorstw, zmniejszeniu znaczenia innych, przy 
jednoczesnej stabilizacji lub wzroście zatrudnienia w sektorze publicznym. Można zatem powie-
dzieć, że konsekwencją kryzysu są głównie zmiany w wielkości i strukturze zatrudnienia, co po-
średnio rzutuje także na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych i podejmowane 
przez nie zachowania nabywcze na rynku.

Kryzys jest zjawiskiem powszechnym i przebiega według niezmiennych schematów. Można 
zatem powiedzieć, że jest on immanentną cechą gospodarki rynkowej, jednakże w warunkach 
globalizacji nabiera bardziej złożonego charakteru. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku poja-
wiły się pierwsze kryzysy będące konsekwencją postępującego procesu globalizacji i internacjo-
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nalizacji gospodarki światowej. Kluczową przyczyną załamania gospodarczego w tym okresie 
była bez wątpienia liberalizacja międzynarodowych przepływów kapitału. Nie należy jednak 
zapominać, że kryzys jest skutkiem dysproporcji narastających w trakcie rozwoju, powstałych 
z przyczyn o charakterze popytowym i podażowym. 

Kryzys pojmowany jako zmniejszenie działalności gospodarczej jest określany przez ekonomi-
stów mianem kryzysu gospodarczego (ekonomicznego). Jednakże oprócz tego rodzaju kryzysu, 
w teorii ekonomii wyróżnia się także kryzysy walutowe i kryzysy fi nansowe, których pojęcia nie 
są tożsame (szerzej na temat rodzajów kryzysu w gospodarce rynkowej w: Kaminsky, Reinhard 
1999; Mishkin 2002; Rogoff , Husain, Mody, Brooks, Oomes 2003).

Na przestrzeni wieków gospodarka światowa doświadczała różnego typu kryzysów i załamań 
o charakterze fi nansowo-ekonomicznym, które zawsze zmuszały ekonomistów i polityków do ra-
dykalnych zmian w dotychczas prowadzonej polityce oraz wypracowania nowych, bardziej ade-
kwatnych metod i instrumentów realizacji strategicznych zamierzeń dla danego kraju. Według 
W. Morawskiego (2003), przesilenia gospodarcze racjonalizują podejmowane decyzje i projekty 
ekonomiczne, mają swojego rodzaju siłę oczyszczającą, a także redukują „bąble” spekulacyjne 
i uruchamiają procesy naprawcze. 

W artykule, ze względu na ograniczone ramy opracowania i jego temat, po krótkim wstępie, 
w którym wyjaśniono termin „kryzys”, w dalszej jego części skoncentrowano się wyłącznie na 
przeanalizowaniu najistotniejszych przyczyn współczesnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego 
oraz jego przebiegu i kluczowych konsekwencji. 

1. Źródła współczesnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego 

Wybuch obecnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego był poprzedzony długim okresem dobrej 
prosperity nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w większości krajów Unii Europejskiej. 
Stosunkowo dobrą koniunkturę utrzymywał rozwój technologii IT, zwłaszcza w Stanach. Ponadto 
wzrost wydajności pracy oraz import tanich towarów powstrzymywał podwyżkę cen, co z kolei 
pozwoliło utrzymać infl ację na niskim poziomie. Niewielka była również stopa bezrobocia. Deter-
minant przyczyn obecnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego należy upatrywać w wystąpieniu 
fl uktuacji na światowych rynkach fi nansowych i rozprzestrzenieniu się ich na sferę realną gospo-
darek. Czynniki, które doprowadziły do wystąpienia zaburzeń na rynkach fi nansowych mają cha-
rakter mikro- i makroekonomiczny. I tak, do czynników o charakterze stricte mikroekonomicznym 
zaliczyć należy przede wszystkim niedoskonałości systemu regulacyjnego, niewłaściwą strukturę 
nadzoru właścicielskiego, a także błędy w technikach pomiaru, wycenie oraz zarządzaniu ryzykiem 
(Zalega 2012a). Z kolei do najistotniejszych determinant makroekonomicznych obecnego kryzysu 
zaliczyć należy niewątpliwie boom na rynkach nieruchomości i fi nansowym, gwałtowny wzrost 
konsumpcji gospodarstw domowych fi nansowanej w dużym stopniu długiem1 (Minsky 2008: 265) 
oraz długotrwałe utrzymywanie się (realnych) stóp procentowych na niskim poziomie (co w kon-
sekwencji doprowadziło do szybkiego wzrostu kredytu oraz wzrostu cen aktywów – akcji, nieru-

1 Stosunek zadłużenia gospodarstw domowych do ich dochodu nett o wzrósł z 65% w 1981 roku do poziomu 135% 
w 2008 roku. Większość tego zadłużenia miała formę kredytów hipotecznych zaciągniętych na zakupy domów 
i mieszkań, których ceny permanentnie wzrastały i które były kupowane przez gospodarstwa domowe przy coraz 
mniejszym udziale kapitału własnego. W 1981 roku dług amerykańskiego sektora prywatnego osiągnął równowartość 
123% PKB, a w 2008 roku – wzrósł do 290%.
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chomości i niektórych surowców mineralnych). Jak trafnie zauważył J. Stiglitz  (2010: 11), poddany 
deregulacji rynek pławiący się w gotówce i niskich stopach procentowych, globalna bańka speku-
lacyjna w sektorze nieruchomości i kosmiczne ilości kredytów hipotecznych subprime połączyły się 
w toksyczną mieszankę. 

Według J. Stiglitz a (2010), obecny kryzys obnażył wady dominującego modelu gospodarczego, ale 
również wady społeczeństwa amerykańskiego. Autor ten twierdzi ponadto, że kluczową przyczyną 
obecnego kryzysu było przede wszystkim nieracjonalne zachowanie jednego z mocarstw światowych, 
jakim są Stany Zjednoczone. Kryzys był ciosem w fundamentalne wartości i okazał się być bardziej 
szkodliwy niż reżim totalitarny. Obecny kryzys wyraźnie podważył wiarę w kapitalizm, w amery-
kańskim stylu. Ponadto autor ten wyraźnie podkreśla, że ekonomia powinna być nauką zdolną do 
formułowania przewidywań, czego niestety zabrakło w praktyce oraz że model neoklasyczny, model 
doskonałych rynków nie sprawdza się, a obecny kryzys niewątpliwie skłoni wielu ekonomistów i poli-
tyków do przemyśleń (Stiglitz  2010). 

Niewątpliwie obecny kryzys fi nansowo-ekonomiczny jest następstwem spadku popytu mającego 
swe źródła w zakłóceniach i spekulacjach fi nansowych na ogromną i niespotykaną od dawna skalę. 
Pewną oryginalnością w zakresie formułowania przyczyn obecnego kryzysu wykazał się N.N. Ta-
leb, który jest twórcą teorii „czarnego łabędzia”. Argumentuje on w swojej teorii, że „czarny łabędź 
w porządku zdarzeń” jest kluczową okolicznością zmieniającą kierunek gry, która ze względu na 
swoją rzadkość jest praktycznie niemożliwa do przewidzenia (Taleb 2007: 32). We wspomnianej teo-
rii kryzysy fi nansowe utożsamiane z czarnymi łabędziami zostały porównane z katastrofami lotni-
czymi, które ze wzgledu na swoją rzadkość są zdarzeniami zupełnie nieprzewidywalnymi. Ponadto 
zdaniem N.N. Taleba podstawowym problemem obecnie funkcjonującego systemu ekonomicznego 
jest skłonność do „ukrywania” ryzyka w długich końcach rozkładów prawdopodobieństwa. Należy 
w tym miejscu również zaznaczyć, że N.N. Taleb, odwołując się do wcześniejszych analiz, argumen-
tował, że przyczyną współczesnego kryzysu fi nansowego jest pięć czynników powiązanych z błęd-
ną percepcją, brakiem zrozumienia oraz ukrywaniem konsekwencji (i ryzyka) wystąpienia zdarzeń 
o niskim prawdopodobieństwie (wspomnianych „czarnych łabędzi”), do których zaliczył (htt p://www.
pb.pl/Default2.aspex?ArcicleLD=eb3bb6ad-0c3a-4109-9366-01fa61add7b3):
– wzrost ukrytych rodzajów ryzyka pojawiania się zdarzeń mało prawdopodobnych, 
– niewłaściwe i asymetryczne zachęty do ukrywania ryzyka pojawienia się zdarzeń o niskim 

prawdopodobieństwie w analizach,
– promowanie metod analitycznych pomagających ukrywać ryzyko zdarzeń mało prawdopodobnych,
– rosnące znaczenie zdarzeń mało prawdopodobnych w życiu gospodarczym ze względu na jego 

rosnącą złożoność,
– spadek zrozumienia znaczenia zdarzeń mało prawdopodobnych w świecie fi nansów.

Jednakże takie rozumowanie i argumentowanie przyczyn współczesnego kryzysu fi nansowe-
go jest nie tylko nieporozumieniem z ekonomicznego punktu widzenia, ale też i działaniem dosyć 
naiwnym, chociażby z tego prostego powodu, że kryzysy fi nansowe nie należą wcale do zjawisk 
rzadkich i nietypowych, a co za tym idzie – są przewidywalne, ponieważ przebiegają według 
niezmiennych schematów.

Bardzo trafnie i dogłębnie przyczyny obecnego kryzysu zidentyfi kowali N. Roubini i S. Mihm 
(2008; 2010). Według nich kluczową przyczyną załamania gospodarczego było pojawienie się 
nierównowagi na rynku kredytów hipotecznych, która następnie przeniosła się do sfery realnej, 
powodując spadek wolumenu produkcji i lawinowy wzrost bezrobocia. Początkowo zaburzenia 
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wystąpiły w Stanach Zjednoczonych, a następnie objęły swoim zasięgiem kraje rozwinięte oraz 
tz w. kraje wschodzące. N. Roubini i S. Miham (2010) zidentyfi kowali cztery podstawowe determi-
nanty destabilizujące równowagę na rynku fi nansowym i towarowym, do których zaliczyli:
– nierównowagę na rynku aktywów fi nansowych (boom cenowy, który na rynku aktywów fi -

nansowych posiadał wszelkie cechy „bąbla spekulacyjnego”, doprowadził po jego pęknięciu do 
głębokich spadków cen aktywów); 

– sekurytyzację pozwalającą na zamianę kredytów hipotecznych w papiery dłużne zabezpieczone 
spłatami tych kredytów, która w konsekwencji doprowadziła do obniżenia standardów kredy-
towych i wzrostu trudności oraz zaległości w obsłudze kredytów przez gospodarstwa domowe;

– nadużywanie dźwigni fi nansowej polegającej na wykorzystaniu kredytu dla zwiększenia środ-
ków inwestycyjnych w określone przedsięwzięcia fi nansowe, co pozwoliło zwielokrotnić po-
tencjalne zyski, a także rozwój rynku instrumentów pochodnych (derywatywów), a zwłaszcza 
rynku kontraktów terminowych;

– rozwój inżynierii fi nansowej polegającej na tworzeniu wyrafi nowanych instrumentów stwarza-
jących iluzję eliminacji lub znaczącego ograniczenia ryzyka, w postaci sekurytyzacji wierzytel-
ności i szybkiego rozwoju segmentu rynku papierów o podwyższonym ryzyku (ang. subprime 
securities).

Można zatem powiedzieć, że N. Roubini i S. Miham upatrują głębokich strukturalnych źródeł 
obecnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego w doprowadzeniu do powstania tz w. alternatyw-
nego systemu bankowego, czyli parabanków. Banki alternatywne rozmnażały się, jak piszą auto-
rzy, we wszelkich możliwych postaciach, jako: 
– instytucje udzielające kredytów hipotecznych i zaciągające pożyczki krótkoterminowe na ryn-

kach płynnych, które następnie inwestowały w długoterminowe niepłynne aktywa; 
– fundusze hedgingowe i fundusze inwestycyjne lokujące środki wyłącznie w papierach warto-
ściowych nienotowanych na rynkach regulowanych; 

– banki inwestycyjne i fi rmy maklerskie, które zarabiały na jednodniowych operacjach warunko-
wego odkupu; 

– fundusze rynku pieniężnego, które żyły z krótkoterminowych funduszy od inwestorów;
– inne instytucje, które wyglądały jak banki, działały jak banki, udzielały pożyczek i same zapo-
życzały się jak banki i pod każdym względem były bankami – ale nigdy nie podlegały banko-
wym regulacjom prawnym.

Cechą wspólną większości banków alternatywnych była głęboka rozbieżność w czasie zobo-
wiązań fi nansowych. 

Bardzo trafnie źródła obecnego kryzysu zdiagnozowali także G. De Nicolo, D. Dell’Ariccia, 
L. Laeven i F. Valencia (2010) oraz J. Taylor (2010). Dowodzą oni, że obecny kryzys jest bezpośred-
nią konsekwencją ekspansywnej polityki pieniężnej, która doprowadziła do podejmowania nad-
miernego ryzyka, budowania nadmiernej stopy lewarowania, nadmiernej ekspansji kredytowej 
oraz boomu na rynku aktywów fi nansowych.

Zdaniem P. Kuczyńskiego (2009: 29–34) na współczesny kryzys złożyły się trzy podstawowe 
elementy, do których zaliczył nieregulowany rynek derywatów, sektor funduszy hedgingowych 
i proces carry trade. 

Nieregulowany rynek derywatywów w 2002 roku szacowano na ok. 100 bilionów dolarów, na-
tomiast w 2008 roku już na 600 bilionów dolarów, czyli 10 rocznych PKB całego świata. Zdaniem 
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wielu ekonomistów, wystarczy 2% nietrafi onych inwestycji w tym segmencie, aby doprowadzić 
do załamania na rynku.

Sektor funduszy hedgingowych to synonim dozwolonego, ale nieregulowanego „szarego” syste-
mu bankowego, inwestującego na wszystkich możliwych rynkach. Olbrzymie zyski są tutaj osiąga-
ne za pomocą kredytowania i gry na rynkach instrumentów pochodnych. Z kolei fundusze stosują 
często tz w. metodę automatycznego inwestowania, gdzie program komputerowy wybiera rynki do 
inwestowania, opierając się głównie na danych historycznych. Powoduje to bardzo duże wahania 
cen i indeksów, które nie są w żaden sposób usprawiedliwione. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 
że fundusze stosują bardzo często podobne strategie, koncentrując ryzyko w niewielu obszarach.

Proces carry trade to natomiast proces, w wyniku którego inwestorzy pożyczają „skazaną na 
osłabienie” walutę, aby ją dalej inwestować. Ceny kupowanych aktywów rosną, natomiast wartość 
kredytu maleje. Kiedy jednak inwestorzy chcieli się wycofać z funduszy, te zaczęły pospiesznie 
wyprzedawać majątek, który szybko tracił na wartości przy jednoczesnym wzroście ceny walut. 

Niekwestionowany znawca problematyki koniunktury gospodarczej R.G. Rajan (2010), iden-
tyfi kując źródła obecnego kryzysu, odwołuje się do porównania strukturalnych zagrożeń dla 
stabilności systemu fi nansowego do procesu ścierania się płyt tektonicznych powodującego po-
wstanie ogromnych napięć, a w efekcie – nagłych i potężnych zjawisk sejsmicznych. Pierwsza 
wyróżniona przez niego sfera napięć ma charakter polityczny i dotyczy wzrostu nierówności 
w zakresie podziału dochodów, głównie między wyższymi i niższymi warstwami klasy śred-
niej. Jak pisze autor, odpowiedź świata polityki na wynikające stąd niezadowolenie polegała 
na wywieraniu presji na istnienie taniego kredytu, pozwalającego utrzymać w krótkim okresie 
wysoki poziom konsumpcji przy stałych lub malejących dochodach nominalnych. Dodatkową 
zachętę do długoterminowego stymulowania gospodarki tanim kredytem stanowiła stabilność 
amerykańskiego systemu zabezpieczenia społecznego i wynikająca stąd waga szybkiego two-
rzenia przez gospodarkę nowych miejsc pracy po okresie pogorszenia koniunktury. Drugą 
niewątpliwą przyczyną wystąpienia kryzysu w 2008 roku była sfera napięć wynikająca z róż-
nic w zakresie sposobów podtrzymywania wzrostu gospodarczego w świecie. Z kolei trzecie 
źródło przyczyn zjawisk kryzysowych, zdaniem R.G. Rajana, związane jest z różnicami w klu-
czowych zasadach funkcjonowania systemów fi nansowych w świecie, a wręcz ich niekom-
patybilnością. W krajach anglosaskich systemy fi nansowe opierają się na otwartych rynkach 
fi nansowych, dobrym dostępie do informacji oraz ochronie praw wierzycieli i akcjonariuszy 
mniejszościowych. Z kolei, w większości krajów Azji, podstawową rolę w systemie fi nanso-
wym odgrywają banki, jednakże o znacznie większym znaczeniu informacji poufnej i relacji 
z klientami. Dlatego też, w początkowym okresie lat dziewięćdziesiątych XX wieku zagra-
niczni inwestorzy fi nansowali szybki rozwój azjatyckich tygrysów. W celu ochrony swoich 
interesów, preferowali udzielanie krótkoterminowych pożyczek denominowanych w walutach 
obcych lokalnym bankom, zamiast bezpośredniego fi nansowania rozwijających się przedsię-
biorstw. Dzięki temu minimalizowali ryzyko inwestycji w nie do końca przejrzystym otocze-
niu fi nansowym oraz uzyskiwali gwarancje implicite dla swoich środków w postaci potencjal-
nej pomocy rządowej dla banków krajowych, w przypadku zaistnienia kryzysu. Jednakże, jak 
twierdzi R.G. Rajan (2010: 186), szybkość i skala ucieczki zagranicznych kapitałów pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku uświadomiła rozwijającym się krajom azjatyckim, na jakie 
narażają się niebezpieczeństwa, fi nansując wzrost na międzynarodowych rynkach fi nanso-
wych. W efekcie, światowe napięcia będące konsekwencją nadmiernej zależności od eksportu 
jednych krajów i nadmiernej konsumpcji drugich jedynie się pogłębiły. 
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Analizując kluczowe źródła obecnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego V. Kothari (2006) 
wyróżnia kilka przyczyn, wśród których do najistotniejszych zalicza: słabość nadzoru fi nansowe-
go, sekurytyzację2, aktywną politykę monetarną realizowaną przez Urząd Rezerwy Federalnej, 
spekulacje na rynku nieruchomości oraz wzrost cen nieruchomości, cykliczne metody wyceny 
aktywów, słabość nadzoru właścicielskiego i specyfi kę rynków fi nansowych oraz związaną z tym 
asymetrię informacji, niepewność i ryzyko, stadne zachowanie uczestników rynku i skłonność 
do paniki (Rosati 2009). Do istotnych przyczyn obecnego kryzysu zaliczyć należy także znaczny 
przepływ siły roboczej z krajów azjatyckich oraz nowoczesne technologie komputerowe, które 
nie są przystosowane do szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej (Rybiński 2009, Orłowski 
2008).

Należy również pamiętać, że dużą winę za wybuch kryzysu fi nansowo-ekonomicznego po-
noszą agencje ratingowe, które często w sposób nieuzasadniony, z punktu widzenia ekonomicz-
nego, wystawiały wysokie oceny instrumentom fi nansowym zabezpieczanym należnościami 
z tytułu zaciągniętych kredytów hipotecznych. Dzięki wysokim ocenom ratingowym, instru-
menty te mogły być praktycznie nabywane przez instytucje fi nansowe z całego świata. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że przez długie lata agencje zawyżały ratingi poszczególnych krajów, 
dość liberalnie traktując kwestie związane z wysokimi defi cytami budżetowymi i rosnącym za-
dłużeniem państw. Dopiero w 2011 roku agencje zaczęły obniżać poziomy ratingów na masową 
skalę.

W odniesieniu do drugiej fali kryzysu, ekonomiści najczęściej wyróżniają dwa podstawowe czyn-
niki, które ich zdaniem są główną przyczyną spowolnienia gospodarczego. A mianowicie, z jednej 
strony jest to kryzys zadłużenia w strefi e euro, z drugiej zaś – ograniczenia zaciągania kredytów 
przez duże państwa tz w. rozwijające się (jak Brazylia czy Indie), które w ten sposób chcą zapobiec 
przegrzaniu się gospodarek i wzrostowi infl acji. Kanadyjski ekonomista i ekspert Banku Światowe-
go, A. Burns (2011), w swoich wystąpieniach podkreśla jednak, że choć działania są korzystne, to 
w połączeniu z kłopotami fi nansowymi strefy euro, mogą „stworzyć niebezpieczną sytuację, w któ-
rej oba te trendy wzajemnie się podsycają”. Ponadto należy mieć na uwadze i to, że kraje rozwijające 
się mogą ucierpieć na światowym spowolnieniu gospodarczym bardziej niż podczas kryzysu fi nan-
sowego w 2008 roku i dlatego też powinny przygotować się na kolejne wstrząsy. Zdaniem głównego 
ekonomisty Banku Światowego, Justina Yifu Lina, kraje te powinny skoncentrować się na podjęciu 
działań zaradczych polegających m.in. na gromadzeniu środków na pokrycie zwiększonego zadłu-
żenia i defi cytu budżetowego, zadbaniu o kondycję krajowych banków, a także zwiększaniu fundu-
szy na programy socjalne (www.pb.pl/2545917).

2. Przebieg i konsekwencje współczesnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego

 Końcowe lata pierwszej dekady XXI wieku zapoczątkowały wystąpienie kryzysu fi nansowo-
-ekonomicznego na skalę światową. Nie można jednak traktować tego kryzysu wyłącznie przez 
pryzmat przejściowych turbulencji o charakterze koniunkturalnym, spowodowanych przyczy-
nami natury technicznej. Nie jest to bowiem kryzys wywołany niewłaściwym ustawieniem stóp 

2 Rozpowszechnienie się sekurytyzacji w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI wieku 
spowodowało, że pośrednicy kredytowi, banki inwestycyjne, rzeczoznawcy majątkowi oraz takie instytucje, jak Fannie 
Mae i Fredi Mac, przestały dokładnie sprawdzać wiarygodność swoich potencjalnych klientów (szerzej w: Kothari 2006). 
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procentowych czy niezbilansowaniem budżetów. Jest to kryzys systemowy współczesnego kapi-
talizmu, który dał się zwieść ułudzie neoliberalizmu (Stiglitz  2010; Cassidy 2010). 

Za ofi cjalną datę wybuchu kryzysu fi nansowo-ekonomicznego przyjmuje się dzień 15 wrze-
śnia 2008 roku. Początków pierwszej fazy współczesnego kryzysu fi nansowego i gospodarcze-
go należy niewątpliwie doszukiwać się w pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku mieszkanio-
wym w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 2007 roku (później także w niektórych gospodar-
kach europejskich) oraz w gwałtownym spadku cen nieruchomości. Niewątpliwie przyczyną 
pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości było pojawienie się na amerykańskim 
rynku specyfi cznego rodzaju kredytów – tz w. subprime3, czyli kredytów hipotecznych wysokie-
go ryzyka, a także kredytów typu Ninja (No Income, No Job, No Assets4). Wolumen kredytów sub-
prime w Stanach Zjednoczonych w latach 1996–2006 gwałtownie wzrósł, stanowiąc w 2006 roku 
ponad 5% wartości wszystkich amerykańskich kredytów hipotecznych (z czego co piąty kredyt 
hipoteczny gorszej jakości nadawał się do windykacji). Według szacunków, rynek kredytów 
subprime w Stanach w 2009 roku stanowił ok. 10–14% wszystkich kredytów, co wynosiło około 
1,2–15,5 bln dolarów (Zalega 2012b). To właśnie kredyty subprime, zdaniem wielu ekonomistów, 
zainfekowały zdrowy skądinąd system fi nansowy. Zdaniem G. Sorosa (2008), mechanizm bańki 
spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych wzmacniały trzy trendy, 
do których zaliczył: tendencje do zwiększania ekspansji kredytowej w długiej perspektywie 
czasowej, globalizację rynków fi nansowych oraz deregulację rynków fi nansowych i wzrost in-
żynierii fi nansowej. 

W marcu 2008 roku JP Morgan wykupił amerykański bank Bear Sterns, który był na grani-
cy bankructwa. Z kolei w lipcu 2008 roku zbankrutował bank Indy Mac. Przez cały rok 2008 
w Stanach Zjednoczonych zbankrutowały łącznie 22 banki. Natomiast zadłużenie z tytułu 
kredytów hipotecznych wyniosło prawie 100% PKB, wartość udzielanych kredytów nie była 
zaś adekwatna do środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych (Taylor 
2010: 104). 

Obecny kryzys dotknął także inne segmenty sektora fi nansowego gospodarki amerykańskiej, 
a następnie objął swoim zasięgiem sektor realny, powodując spadki absolutnego PKB oraz gwał-
towny wzrost stopy bezrobocia. Negatywne impulsy koniunkturalne przeniosły się bardzo szyb-
ko, za pośrednictwem handlu zagranicznego i przepływu kapitałów,  z gospodarki amerykańskiej 
do krajów rozwiniętych i tz w. krajów wschodzących. Gospodarki krajów rozwiniętych weszły 
wówczas w fazę ostrej recesji przejawiającej się spadkiem PKB. W 2009 roku PKB spadł o 3,2% 
w stosunku do roku poprzedniego, przy czym w krajach w strefi e euro aż o 4,1%, natomiast w Sta-
nach Zjednoczonych o 2,6%. Z kolei w krajach wschodzących nastąpiło gwałtowane wyhamowa-
nie wzrostu gospodarczego do 2,4% w 2009 roku wobec 7,4% średniorocznie w latach 2004–2008. 
Kształtowanie się realnego wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 
w latach 2007–2011 ilustruje tabela 1.

3 Kredytów subprime udzielano osobom na pograniczu zdolności kredytowej oraz naciągaczom, którzy w formularzach 
zawyżali swe dochody i nie dostarczali pisemnego zaświadczenia o zarobkach.
4 Kredyty typu Ninja przyznawane były osobom bez dochodów, bez pracy i bez majątku.
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Kraje 2007 2008 2009 2010 2011
UE (27) 3,2 0,3 -4,3 1,9 1,6P
Belgia 2,9 1,0 -2,8 2,3 2,2P

Bułgaria 6,4 6,2 -5,5 0,2 2,2P
Czechy 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,8P
Dania 1,6 -0,8 -5,8 1,3 1,2P

Niemcy 3,3 1,1 -5,1 3,7 2,9P
Estonia 7,5 -3,7 -14,3 2,3 8,0P
Irlandia 5,2 -3,0 -7,0 -0,4 1,1P
Grecja 3,0 -0,2 -3,3 -3,5 -5,5P

Hiszpania 3,5 0,9 -3,7 -0,1 0,7P
Francja 2,3 -0,1 -2,7 1,5 1,6P
Włochy 1,7 -1,2 -5,1 1,5 0,5P

Cypr 5,1 3,6 -1,9 1,1 0,3P
Łotwa 9,6 -3,3 -17,7 -0,3 4,5P
Litwa 9,8 2,9 -14,8 1,4 6,1P

Luxemburg 6,6 0,8 -5,3 2,7 1,6P
Węgry 0,1 0,9 -6,8 1,3 1,4P
Malta 4,3 4,4 -2,7 2,7 2,1P

Holandia 3,9 1,8 -3,5 1,7 1,8P
Austria 3,7 1,4 -3,8 2,3 2,9P
Polska 6,8 5,1 1,6 3,9 4,0P

Portugalia 2,4 0,0 -2,5 1,4 1,9P
Rumunia 6,3 7,3 -6,6 -1,9 1,7P
Słowenia 6,9 3,6 -8,0 1,4 1,1P
Słowacja 10,5 5,9 -4,9 4,2 2,9P
Finlandia 5,3 1,0 -8,2 3,6 3,1P
Szwecja 3,3 -0,6 -5,2 5,6 4,0P

Wielka Brytania 3,5 -1,1 -4,4 1,8 0,7P
USA 1,9 -0,3 -3,5 3,0 1,6P

Tabela 1. Realny wzrost PKB w krajach UE i w Stanach Zjednoczonych w latach 2007–2011 (zmia-
ny procentowe do roku poprzedniego)
Legenda: P - prognoza
Źródło: htt p://epp.eurostat.ec.europa.eu

W 2008 roku tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE (27) kształtowało się zaledwie na po-
ziomie 0,3%, podczas gdy w USA odnotowano ujemny wzrost gospodarczy. Należy jednak nadmie-
nić, że w krajach UE w dziewięciu krajach odnotowano obniżenie się PKB. Natomiast już w 2009 
roku spadek PKB wystąpił nie tylko w Stanach, lecz także w krajach członkowskich UE. Wśród 
krajów UE największy spadek PKB miał miejsce na Litwie, a także w Estonii i Łotwie. Dodatnie 
tempo wzrostu rzędu 1,6% odnotowano tylko w Polsce. W 2010 roku już w większości krajów UE 
odnotowano dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. Średnioroczne tempo wzrostu PKB w tymże 
roku w UE (27) wyniosło 1,9%. Najwyższe tempo odnotowały cztery kraje (Szwecja, Słowacja, Polska 
i Niemcy), a cztery inne miały jeszcze ujemne tempo wzrostu (Grecja, Rumunia, Irlandia i Łotwa). 
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Z kolei w 2011 roku tempo wzrostu gospodarczego było już niższe i kształtowało się na poziomie 
1,6%.

Bank Światowy w swoich prognozach z początku 2012 roku przestrzegał przed znacznym spo-
wolnieniem gospodarczym, przewidując, że w 2012 roku światowa gospodarka wzrośnie zaled-
wie o 2,5%, a gospodarka krajów UE (27) o 0,6%, w 2013 roku zaś odpowiednio  o: 3,1% i 1,5%.

Jak już wcześniej wspominano, spadającemu poziomowi produkcji w 2008 roku towarzyszyło 
mniej efektywne wykorzystanie czynników wytwórczych angażowanych w procesie produkcji, przy-
czyniając się tym samym do mniej efektywnego wykorzystania czynnika pracy w gospodarce, a co za 
tym idzie, do wzrostu stopy bezrobocia. Według danych Eurostatu, w czerwcu 2009 roku w UE (27) 
bez pracy było 21,526 mln osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 9,0% (tabela 2).

Kraje 2007 2008 2009 2010
UE (27) 7,2 7,1 9,0 9,7
Belgia 7,5 7,0 7,9 8,3

Bułgaria 6,9 5,6 6,8 10,2
Czechy 5,3 4,4 6,7 7,3
Dania 3,8 3,3 6,0 7,4

Niemcy 8,7 7,5 7,8 7,1
Estonia 4,7 5,5 13,8 16,9
Irlandia 4,6 6,3 11,9 13,7
Grecja 8,3 7,7 9,5 12,6

Hiszpania 8,3 11,3 18,0 20,1
Francja 8,4 7,8 9,5 9,8
Włochy 6,1 6,7 7,8 8,4

Cypr 3,9 3,7 5,3 6,2
Łotwa 6,0 7,5 17,1 18,7
Litwa 4,3 5,8 13,7 17,8

Luxemburg 4,2 4,9 5,1 4,6
Węgry 7,4 7,8 10,0 11,2
Malta 6,5 6,0 6,9 6,9

Holandia 3,6 3,1 3,7 4,5
Austria 4,4 3,8 4,8 4,4
Polska 9,6 7,1 8,2 9,6

Portugalia 8,9 8,5 10,6 12,0
Rumunia 6,4 5,8 6,9 7,3
Słowenia 4,9 4,4 5,9 7,3
Słowacja 11,1 9,5 12,0 14,4
Finlandia 6,9 6,4 8,2 8,4
Szwecja 6,1 6,2 8,3 8,4

Wielka Brytania 5,3 5,6 7,6 7,8
USA 4,6 5,8 9,3 9,6

Tabela 2. Średnioroczna stopa bezrobocia w krajach UE (27) i Stanach Zjednoczonych w latach 
2007–2010 (w %)
Źródło: htt p://epp.eurostat.ec.europa.eu
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W 2008 roku najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Holandii (3,1%) i Danii (3,3%), naj-
wyższą zaś w Hiszpanii (11,3%) i Słowacji (9,5%). Z kolei w roku 2010 najwyższa stopa bezrobocia 
w dalszym ciągu występowała w Hiszpanii (w stosunku do 2008 roku wzrosła o 8,8 punktu pro-
centowego), a także na Łotwie (18,7%) i Litwie (17,8%), najniższa zaś w Austrii (4,4%) i Holandii 
(4,5%).

Należy również pamiętać, że kryzys fi nansowo-ekonomiczny przyczynił się do zwiększenia 
defi cytu budżetowego i powstania niebezpiecznego długu publicznego zarówno w krajach UE 
(27), jak i Stanach Zjednoczonych (tabela 3). 

Kraje Defi cyt/nadwyżka 
budżetowa

Dług publiczny

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
UE (27) -0,9 -2,4 -6,9 -6,6 59,0 62,5 74,7 80,1
Belgia -0,3 -1,3 -5,8 -4,1 84,1 89,3 95,9 96,2

Bułgaria 1,2 1,7 -4,3 -3,1 17,2 13,7 14,6 16,3
Czechy -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 27,9 28,7 34,4 37,6
Dania 4,8 3,2 -2,7 -2,6 27,5 34,5 41,8 43,7

Niemcy 0,2 -0,1 -3,2 -4,3 65,2 66,7 74,4 83,2
Estonia 2,4 -2,9 -2,0 0,2 3,7 4,5 7,2 6,7
Irlandia 0,1 -7,3 -14,2 -31,3 24,8 44,2 65,2 92,5
Grecja -6,5 -9,8 -15,8 -10,6 107,4 113,0 129,3 144,9

Hiszpania 1,9 -4,5 -11,2 -9,3 36,2 40,1 53,8 61,0
Francja -2,7 -3,3 -7,5 -7,1 64,2 68,2 79,0 82,3
Włochy -1,6 -2,7 -5,4 -4,6 103,1 105,8 115,5 118,4

Cypr 3,5 0,9 -6,1 -5,3 58,8 48,9 58,5 61,5
Łotwa -0,4 -4,2 -9,7 -8,3 9,0 19,8 36,7 44,7
Litwa -1,0 -3,3 -9.5 -7,0 16,8 15,5 29,4 38,0

Luxemburg 3,7 3,0 -0,9 -1,1 6,7 13,7 14,8 19,1
Węgry -5,1 -3,7 -4,6 -4,2 67,0 72,9 79,7 81,3
Malta -2,4 -4,6 -3,7 -3,6 62,1 62,2 67,8 69,0

Holandia 0,2 0,5 -5,6 -5,1 45,3 58,5 60,8 62,9
Austria -0,9 -0,9 -4,1 -4,4 60,2 63,8 69,5 71,8
Polska -1,9 -3,7 -7,3 -7,8 45,0 47,1 50,9 54,9

Portugalia -3,1 -3,6 -10,1 -9,8 68,3 71,6 83,0 93,3
Rumunia -2,9 -5,7 -9,0 -6,9 12,8 13,4 23,6 31,0
Słowenia 0,0 -1,9 -6,9 -5,8 23,1 21,9 35,5 38,8
Słowacja -1,8 -2,1 -8,0 -7,7 29,6 27,8 35,5 41,0
Finlandia 5,3 4,3 -2,5 -2,5 35,2 33,9 43,3 48,3
Szwecja 3,6 2,2 -0,7 0,2 40,2 38,8 42,7 39,7

Wielka Brytania -2,7 -5,0 -11,5 -10,3 44,4 54,8 69,6 79,9
USA -2,9 -6,6 -11,6 -10,7 62,1 71,4 85,0 94,2

Tabela 3. Defi cyt budżetowy i dług publiczny (w % PKB) w krajach UE (27) i w Stanach Zjedno-
czonych w latach 2007–2010
Źródło: htt p://epp.eurostat.ec.europa.eu
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W ciągu ostatnich lat, wiele krajów europejskich prowadziło niezrównoważoną politykę fi nan-
sów publicznych, ponieważ ich wydatki były dużo wyższe niż wynosiły dochody budżetowe. 
W latach 2008 i 2009 zarówno w krajach UE (27), jak i w Stanach Zjednoczonych, w stosunku do 
roku poprzedniego, defi cyt budżetowy zwiększył się prawie trzykrotnie. W początkowym okre-
sie kryzysu nadwyżkę budżetową odnotowano w siedmiu krajach UE (Bułgarii, Danii, Cyprze, 
Luxemburgu, Holandii, Finlandii i Szwecji), natomiast już w 2009 roku we wszystkich krajach UE 
(27) i USA wystąpił defi cyt budżetowy. I tak, w 2009 roku największy defi cyt budżetowy wystąpił 
w Grecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii, najniższy zaś – w: Szwecji, Luxembur-
gu, Estonii, Finlandii i Danii. W 2010 roku defi cyt budżetowy w stosunku do roku poprzedniego 
zmniejszył się w krajach UE (27) o 4,3%, a w USA o 7,7%. 

Zgodnie z szacunkami Eurostatu i MFW, w 2011 roku jedynie cztery kraje strefy euro prze-
strzegały 3% limitu relacji defi cytu do PKB (Estonia, Luxemburg, Finlandia i Niemcy).

Wielkość środków fi nansowych uruchomionych w programach antykryzysowych jest trudna 
do oszacowania. Strumienie dolarów i euro przeznaczane na ratowanie i pobudzanie gospodarek 
borykających się z kryzysem były kierowane do upadających banków i dużych fi rm – co spowo-
dowało w efekcie wzrost długu publicznego w wielu krajach. 

Temat poziomu długu publicznego w poszczególnych krajach stał się jednym z ważniejszych 
tematów ekonomicznych współczesnego świata. Troska o jego redukcję spowodowała nasilenie 
debaty o naprawie fi nansów publicznych. Koszyk proponowanych reform z reguły obejmuje ogra-
niczanie wydatków budżetowych poprzez: cięcia w wydatkach socjalnych, podnoszenie podat-
ków, wydłużanie czasu pracy i zmniejszenie zatrudnienia w sektorze budżetowym (Bocian 2011: 
10). Dług publiczny w wielu krajach przekracza PKB, a prognozy jego wzrostu są niepokojące. 

Gospodarka polska z relacją długu publicznego do PKB sięgającą 50,9% w 2009 roku, znalazła się 
na 37. miejscu wśród 124 krajów świata. Według agencji Economist Intelligence Unit (2010), relacja 
długu publicznego do PKB w Polsce w 2009 roku wzrosła o 14,4 punktu procentowego w porów-
naniu z rokiem 2000. Z kolei kraje BRIC – tym skrótem określa się kraje z rynków wschodzących: 
Brazylię, Rosję, Indie i Chiny – zajmują dalekie pozycje na tej liście, jedynie w Indiach w 2009 roku 
zanotowano wskaźnik na poziomie 61,4%, co jest wielkością mniejszą niż średni wskaźnik zadłuże-
nia gospodarki światowej (64,8%). Spektakularnie zmniejszyła się relacja długu publicznego do PKB 
w Rosji, aż o 40 punktów procentowych, z 54,5% w 2000 roku do 14,5% w roku 2009. 

W latach 2007–2010 dług publiczny zwiększył się o 35,8% w krajach UE (27) i o 51,7% w Stanach 
Zjednoczonych. Należy również zaznaczyć, że w krajach UE (27) dług publiczny w 2010 roku 
przekroczył 80%. Największy poziom defi cytu budżetowego wystąpił w Grecji i we Włoszech, 
najniższy zaś – w: Estonii, Bułgarii i Luxemburgu. Należy także odnotować, że w USA rozmiary 
długu publicznego są jeszcze większe aniżeli w krajach UE (27).

Zgodnie z szacunkami Eurostatu i MFW w 2011 roku zaledwie pięć krajów strefy euro (Esto-
nia, Luxemburg, Słowacja, Słowenia i Finlandia) przestrzegało 60% limitu relacji zadłużenia do 
PKB. Poziomy te okazały się jednak trudne do zaakceptowania dla inwestorów. W konsekwencji 
ceny obligacji skarbowych niektórych państw strefy euro załamały się, a rentowności, oznaczają-
ce de facto koszt fi nansowania, wzrosły do poziomów niepozwalających na funkcjonowanie tych 
państw bez pomocy międzynarodowej, czego najlepszym przykładem była Grecja. 

Zwiększający się w latach 2007–2010 defi cyt budżetowy i dług publiczny jest ściśle skorelowany 
ze spadkiem dochodów budżetowych oraz koniecznością zwiększania wydatków na cele zmniej-
szania jego negatywnych konsekwencji i to zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak 
i przedsiębiorstw (Zagóra-Jonszta, Swadźba 2010).
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Bardziej do wyobraźni przemawia wielkość długu publicznego przypadającego na 1 miesz-
kańca w poszczególnych krajach. Wskaźnik ten pokazuje obciążenie każdego obywatela długiem 
publicznym powstałym w wyniku niewłaściwej polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd. 
Z największym zadłużeniem przypadającym na 1 mieszkańca boryka się Japonia – w 2009 roku 
wyniosło ono 74,7 tys. USD. Jest ono 14 razy większe niż kwota zadłużenia notowana w tym roku 
w Polsce, która wyniosła 5,3 tys. USD. Należy jednak w tym miejscu nadmienić, że w stosunku 
do roku 2000 dług publiczny przypadający na 1 mieszkańca wzrósł w Japonii o 60%, a w Polsce 
aż trzykrotnie. Wśród krajów UE najsilniej wzrósł dług publiczny per capita na Łotwie (ponad 
10-krotnie w stosunku do 2000 roku), jednakże sama kwota długu na 1 mieszkańca w 2009 r. była 
na Łotwie mniejsza o 23% niż w Polsce. Natomiast we wszystkich krajach BRIC był notowany re-
latywnie niski wskaźnik długu publicznego per capita – dużo niższy od średniego w gospodarce 
światowej. Z jednej strony był on wynikiem dużej liczby ludności (np. w Indiach), z drugiej zaś 
– wynikał z polityki niskiego zadłużenia gospodarki narodowej (przykładem może być Rosja).

Z teoretycznego punktu widzenia, większość kryzysów ma swoje źródło w bańce spekulacyj-
nej polegającej na tym, że cena określonego dobra przekracza jego faktyczną wartość. W obecnym 
kryzysie, jak już wcześniej wspomniano, pierwszą jego fazą było pęknięcie bańki spekulacyjnej 
na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i gwałtowny spadek cen mieszkań i domów. 
Należy jednak pamiętać, że w okresie przedkryzysowym, na skutek boomu mieszkaniowego 
i towarzyszącego mu wzrostu ilości i wartości udzielanych kredytów hipotecznych, gwałtownie 
wzrosło zadłużenie gospodarstw domowych. W Stanach Zjednoczonych w latach 2000–2007 za-
dłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych zwiększyło się ponad dwu-
krotnie, z 4 821 do 10 540 mld dolarów. Natomiast w relacji do PKB oznaczało to wzrost z 48,6 
do 75,7%. Widać wyraźnie, że w sektorze gospodarstw domowych, we wspomnianym okresie, 
zadłużenie z tytułu kredytów rosło szybciej niż PKB. Powstał w ten sposób efekt dźwigni kre-
dytowej, który spowodował, że przy tym samym poziomie dochodu, zwiększały się zdolności 
nabywcze gospodarstw domowych. 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku tradycyjny model fi nansowania zakupu 
nieruchomości został zastąpiony przez swego rodzaju „nową inżynierię fi nansową”, która pole-
gała na tworzeniu, sprzedaży i obrocie fi nansowych produktów pochodnych, konstruowanych 
na podstawie kredytów i pożyczek. Doprowadziło to do sekurytyzacji kredytów hipotecznych, 
polegającej na ich sprzedaży oraz emitowaniu na ich podstawie nowych walorów fi nansowych, 
których zabezpieczeniem były nieruchomości fi nansowane kredytem hipotecznym (Minton, San-
ders, Strahan 2004; Carmen, Reinhart, Kenneth, Rogoff  2009). Można zatem powiedzieć, że ban-
ki utrzymywały płynność swoich kredytów hipotecznych, zamieniając zadłużenie w obligacje, 
sprzedawane następnie innym inwestorom z całego świata, którzy nie byli tak naprawdę w sta-
nie ocenić ryzyka wynikającego z pierwotnych kredytów. Mało tego, za przeniesienie ryzyka na 
niezorientowanych inwestorów, banki i inne instytucje fi nansowe pobierały wysokie opłaty. Na 
podstawie nabywanych od banków pakietów kredytów hipotecznych Freddie Mac i Fannie Mae 
emitowały papiery wartościowe MBS (ang. mortgage–based securities), które były jedną z kategorii 
papierów wartościowych zabezpieczanych aktywami kredytowi (tz w. asset–based securities – ABS), 
aby następnie sprzedać je bankom inwestycyjnym, towarzystwom ubezpieczeniowym i fundu-
szom powierniczym, gwarantując jednocześnie obsługę zadłużenia (Ashcraft Schuermann 2008). 
Ponieważ papiery wartościowe MBS były emitowane na podstawie pierwotnie udzielonych kre-
dytów hipotecznych, nazywano je produktami syntetycznymi lub kredytowymi instrumentami 
pochodnymi (Rosati 2009: 320). Wzrost złych długów wymuszał w pewien sposób konieczność 
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żądania większych zabezpieczeń lub kupowania gwarancji kogoś innego w postaci swapów typu 
defaulut bądź ubezpieczenia kredytu. W 2008 roku wartość swapów na ryzyko kredytowe przekro-
czyła 54 bln dolarów, a zatem była większa niż wartość rocznego PKB całego świata. Chciwość 
banków była niepohamowana i polegała na tym, że banki i fundusze inwestycyjne wystawiły 
i kupowały swapy na ryzyko kredytowe także dla ubezpieczenia swapów wystawionych przez 
siebie. Transakcje swapami na ryzyko kredytowe były całkowicie nieregulowane, a ponadto nie 
było informacji o zaangażowaniu poszczególnych banków i innych instytucji fi nansowych w te 
transakcje oraz o zagrożeniu niewypłacalności z tego tytułu (Bubb, Kauff man 2009; Krainier, La-
derman 2009; Siwiński 2011).  

Na przełomie XX i XXI wieku banki, w celu powiększenia zysków, zaczęły sprzedawać pakiety 
kredytów hipotecznych, przerzucając tym samym ryzyko kredytowe na inne instytucje, dzięki 
czemu mogły udzielać kolejnych kredytów. Model ten, określony mianem OTD (ang. orginate–to–
distribute), umożliwił wielokrotne zwiększenie skali kredytów przez wielokrotną sekurytyzację 
(Angelino 2009). Jak twierdzą B. Keys, T. Mukherjee, A. Seru i K. Vig (2010) panowało wówczas 
przekonanie, że choć OTD zmniejsza przejrzystość systemu i utrudnia wycenę ryzyka, to jednak 
poprawia alokację ryzyka i dzięki temu zapewnia większą efektywność systemu fi nansowego 
oraz wzmacnia jego odporność na szoki.

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowane 
w 2007 roku spowodowało lawinowy wzrost bezrobocia, co w konsekwencji przełożyło się na 
trudności gospodarstw domowych w spłacie kredytów hipotecznych. W tym samym okresie za-
częły spadać ceny nieruchomości. Mechanizm ten nabrał tempa w 2008 roku. Zjawiska te dopro-
wadziły w efekcie do obniżenia się wartości zabezpieczeń dla walorów dłużnych związanych 
z rynkami nieruchomości (tz w. ABS i MBS). Spowodowało to jednocześnie obniżenie się cen tych 
walorów oraz powiązanych z nimi instrumentów pochodnych, głównie dłużnych instrumentów 
fi nansowych (ang. collateralized debt obligations – CDO), które są dzielone na trzy transze: kapitało-
we, antresolowe i uprzywilejowane, w zależności od związanego z nim ryzyka (Clementi, Cooley, 
Richardson i Walter 2009: 45; Lucas, Goldman i Fabozzi 2007: 49; Zandi 2008: 117-119). Takie dzia-
łanie wywołało panikę w alternatywnym systemie bankowym. Upadło wówczas ponad 300 para-
bankowych spółek hipotecznych, a następnie, ku upadkowi zaczęły się chylić banki inwestycyjne. 
Ogłoszenie 15 września 2008 roku upadłości banku inwestycyjnego Lehmann Brothers oraz prze-
jęcie Meryl Lynch przez Bank of America spowodowało eskalację kryzysu fi nansowego na sferę 
realną gospodarki światowej. Wydarzenie to uświadomiło uczestnikom rynku, iż straty instytucji 
fi nansowych związane z załamaniem się cen na rynkach nieruchomości idą w biliony dolarów, 
grożąc upadkiem wielu globalnych instytucji. Następstwem tego była utrata zaufania pomiędzy 
uczestnikami rynku, prowadząca do niemal całkowitego paraliżu rynku międzybankowego. Po-
nadto, pogorszenie się nastojów podmiotów gospodarczych oraz ograniczenia w dostępie do kre-
dytu (spowodowane działaniem efektu majątkowego), doprowadziły do głębokiej recesji nie tylko 
w krajach rozwiniętych, lecz także w krajach rozwijających się. Z kolei konsekwencją tych wszyst-
kich procesów było wyraźne obniżenie się cen większości surowców na rynkach światowych.

Załamanie wzrostu gospodarczego w większości krajów świata spowodowane było ujemnym 
szokiem popytowym, którego naturalną konsekwencją był spadek globalnego popytu na pro-
dukty, zmniejszenie się rozmiarów produkcji, a następnie redukcja popytu na pracę i liczby pra-
cujących oraz spadek płac realnych. Negatywny szok popytowy przenoszący zakłócenia rynku 
fi nansowego do sfery realnej polegał na spadku popytu wydatków inwestycyjnych sektora gospo-
darstw domowych i sektora przedsiębiorstw. Innymi słowy, we wszystkich krajach dotkniętych 
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kryzysem obniżyła się konsumpcja prywatna i inwestycje, a wraz z rozszerzeniem kryzysu na 
większą część świata, nastąpił także spadek eksportu. W obecnym kryzysie szczególną rolę ode-
grał sektor gospodarstw domowych, który w pierwszym rzędzie został dotknięty zaburzeniami 
fi nansowymi, a także zmuszony do drastycznej redukcji wydatków o charakterze inwestycyj-
nym (mieszkania, samochody i dobra trwałego użytku). Jest to widoczne zwłaszcza w krajach, 
w których gospodarstwa domowe były silnie zadłużone. W takim przypadku, spadek wydatków 
konsumpcyjnych przyczynił się do głębokiej recesji powodującej obniżenie dynamiki wzrostu 
PKB i w efekcie doprowadził do pogorszenia sytuacji materialnej wielu gospodarstw domowych, 
zwłaszcza tych, których członkowie tracą pracę lub uzyskują niższe dochody rozporządzalne 
(np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii). Duży spadek wydatków konsumpcyj-
nych wystąpił także w krajach bałtyckich takich, jak Litwa, Łotwa i Estonia.

Natomiast w Polsce nie zaobserwowano kryzysu, a jedynie spowolnienie gospodarcze. Można 
to tłumaczyć z jednej strony stabilnym systemem bankowym, w którym duże znaczenie przy-
wiązuje się do depozytów jako źródeł fi nansowania działalności kredytowej banków, a także 
niepozyskiwania funduszy w procesach sekurytyzacji ani dokonywania przez banki inwestycji 
w papiery wartościowe powstałe w wyniku tych procesów. Z drugiej zaś – niższym, aniżeli 
w gospodarkach rozwiniętych, stopniem zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.  

W 2009 roku Polska, jako jedyny kraj w Europie, osiągnęła dodatni wzrost gospodarczy. 
W pewnym sensie był to wynik korzystnego splotu okoliczności, takich jak: osłabienie złotego, 
brak problemów w sektorze budowlanym oraz stosunkowo duży elastyczny rynek pracy. Istotną 
rolę odegrał także napływ funduszy europejskich (i ich lepsza absorpcja) oraz niemiecki plan 
wsparcia rodzimego sektora motoryzacyjnego, zakładający przyznawanie premii przy złomowa-
niu starego auta i zakupie nowego. Do tego dochodzi stosunkowo mała zależność od eksportu. 
Polska jest w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej  gospodarką mało otwartą. Sto-
sunek obrotów handlowych do PKB w Polsce to około 80%. Załamanie się globalnego handlu 
w wyniku światowej recesji, dotknęło polską gospodarkę w znacznie mniejszym stopniu. Nie bez 
znaczenia okazała się silna konsumpcja wewnętrzna. Wkład popytu krajowego we wzrost PKB 
w 2010 roku wyniósł 4,4 punkty procentowe, podczas gdy wkład eksportu nett o był ujemny i wy-
niósł 0,6 punktu procentowego. Ponadto wzrost dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach 
domowych i poprawa sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw, wpływały pozytywnie na wydatki 
konsumpcyjne gospodarstw domowych.

Do zwiększenia popytu wewnętrznego w Polsce w 2010 roku przyczyniło się także spożycie 
oraz przyrost zapasów. Natomiast kolejne dobre informacje gospodarcze uruchamiały mecha-
nizm samosprawdzającej się prognozy: banki, przedsiębiorstwa i konsumenci zaczęli wierzyć, 
że recesji da się uniknąć, co stało się samoczynnym elementem wzrostu gospodarczego (www.
nietakikryzysstraszny.pl/images/Raport_Otwarcia.pdf).  

Podsumowanie

Obecny kryzys fi nansowo-ekonomiczny udowodnił, że załamania gospodarki mogą występować 
w każdym momencie i to bez wyraźnych sygnałów ostrzegawczych. Dzieje się tak, ponieważ w wy-
niku giełdyzacji gospodarki i dynamicznego rozwoju rynku papierów wartościowych, dochodzi do 
powstawania i nadmuchiwania baniek. Pęknięcie bańki na rynku nieruchomości, walutowym czy 
giełdowym, zawsze będzie wprowadzało gospodarkę w stan destabilizacji. Ponadto współczesny kry-
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zys wyraźnie unaocznił narastającą od prawie 20 lat nierównowagę w światowej gospodarce i brak 
konkretnych działań w celu niwelowania tej nierównowagi. Jak twierdzi Żakowski (2009: 8) doraźne 
reakcje rządów, a więc głównie plany symulacyjne, czasowo łagodzą konsekwencje kryzysu, ale gdy 
plany te się zakończą, bardzo szybko mogą powrócić problemy nierównowagi gospodarki.

Współczesny kryzys fi nansowo-ekonomiczny ma wymiar globalny, dlatego też indywidual-
ne wysiłki poszczególnych państw i banków nie pozwolą na całkowite rozwiązanie problemu. 
Chaos jaki zapanował na narodowych i międzynarodowych rynkach fi nansowych, uzmysłowił 
ekonomistom oraz politykom konieczność wprowadzenia odpowiedzialnego i kompetentnego 
nadzoru bankowego nad instytucjami fi nansowymi. Z tego powodu 15 listopada 2008 roku w Wa-
szyngtonie, przywódcy państw OECD zastanawiali się nad zbudowaniem fundamentów pod glo-
balny bank centralny, który pełniłby wiele ważnych funkcji (Kaczmarek 2009: 186–187). Jednakże 
główną trudnością i słabością tworzenia instytucji ponadnarodowych, które mogłyby i chciały 
narzucić rynkowi globalnemu warunki brzegowe działania, jest trudność z egzekwowaniem 
wprowadzonych rozwiązań. Państwa powinny zatem działać łącznie z innymi, a przynajmniej 
w ramach większości państw, w sposób jednolity (Szymański 2009). Najpilniejszą kwestią jest 
w tym momencie solidarność działań. Jak twierdzi R. Prodi, kryzys gospodarczy można rozwią-
zać wyłącznie dzięki woli politycznej krajów i wyjściu poza narodowy egoizm (Baj, Bielecki 2010: 
22). Aby zapobiec szybkim nawrotom kryzysów, poszczególne kraje powinny złagodzić indywi-
dualne dążenia do realizacji partykularnych interesów. Jeżeli wielkie mocarstwa gospodarcze 
nie zechcą włączyć się w spójne działania na rzecz likwidowania nierównowagi gospodarczej, 
rynkom grożą ponownie bardzo poważne zapaści. Należy również nadmienić, że mocarstwa go-
spodarcze powinny bezwzględnie wypracować nową politykę, opartą na hojności wobec krajów 
biednych i ludzi wykluczonych społecznie (Marek, Wieczorek-Szymańska 2010: 235). Jak twierdzi 
P. Sloterdijk, jeśli zmianie nie ulegnie postawa ekonomiczna i poszczególne kraje nie przejdą od 
„ekonomii chciwości” do polityki dzielenia się, XXI wiek będzie niewątpliwie cechował się per-
manentnymi napięciami politycznymi i gospodarczymi (Szymański  2009:191).

Współczesny kryzys uzmysłowił także, że nie ma sensu ucieczka od koncepcji J.M. Keynesa – 
zwolennika silnej obecności państwa w gospodarce. Neoliberalne koncepcje gospodarki nie spraw-
dziły się, dowodząc jednocześnie, że niewidzialna ręka rynku nie poradziła sobie z kryzysem glo-
balnym i dlatego też potrzebne jest ręczne sterowanie gospodarką przez rządy państw. Zdaniem 
J. Sachsa, ludzie żyjący w społeczeństwie kapitalistycznym nie uświadamiają sobie, jak wielu regu-
lacji i instytucji potrzeba, by kapitalizm sprawnie funkcjonował. Nadeszła więc pora, aby zerwać 
z mitem samoregulującego się rynku, w przeciwnym razie gospodarki będą wywoływać coraz po-
ważniejsze kryzysy (Żakowski 2009). Jednakże we współczesnych warunkach gospodarki globalnej 
nie sprawdzi się proste zastosowanie keynesizmu. W dzisiejszych czasach trzeba wypracować mo-
del partycypacyjny, w którym nowe społeczeństwo potrzebuje zarówno państwa, jak i rynku, ale 
działających na zasadach współuczestnictwa. Jak twierdzi J.E. Stiglitz  (2005), aby zwiększyć koordy-
nacyjną i kontrolną rolę państwa, nie należy ograniczyć się wyłącznie do zmiany samych doktryn 
ekonomicznych, ale trzeba umiejętnie skorygować mechanizmy globalizacji.
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Polityka gospodarcza po kryzysie

Słowa kluczowe: polityka sektorowa, polityka liberalna, polityka społeczna, sektor publiczny, bezrobocie, zatrud-
nienie, państwo opiekuńcze, państwo przyjazne, dług publiczny, oszczędności, fi nansjeryzacja gospodarki.

Streszczenie: Anemiczny wzrost gospodarczy w krajach zaawansowanych w rozwoju, który następuje 
po obecnym kryzysie stwarza potrzebę zmiany polityki gospodarczej. Metody pobudzenia gospodarki 
typowe dla doktryny liberalnej nie sprawdzają się. Zachodzi konieczność powrotu polityki sektorowej, 
wspierania przez państwa sektorów, które umożliwią wzrost zatrudnienia. Jest to przede wszystkim sektor 
publiczny fi nansowany ze środków budżetowych.
Obecnie fi nanse publiczne są w złym stanie ze względu na wielkie środki przeznaczone na ratowanie ban-
ków i instytucji fi nansowych. Wiele krajów w ramach oszczędności przeprowadza cięcia wydatków pu-
blicznych. Podyktowane jest to nie tyle rozmiarami długu publicznego, co niską oceną poszczególnych rzą-
dów przez rynki fi nansowe. Dyktat rynków trafi a na oportunizm rządów, którym ten dyktat odpowiada.
Taki stan nazwany jest złotym kaftanem bezpieczeństwa, który usprawiedliwia uległość rządów suweren-
nego państw, ale też utrudnia powrót  do polityki sektorowej. Zmianę postępowania rządów może wymu-
sić utrzymujący się wysoki stopień bezrobocia.

Keywords: sector policy, liberal policy, social policy, public sector,  unemployment, employment, welfare state, frien-
dly state, public debt, savings, fi nancial economy.

Abstract: Feeble economic growth in developed countries, experienced in the wake of the present crisis 
calls for a change in economic policy. Methods to stimulate the economy originating from liberal doctrine 
occur inadequate. The need becomes obvious to restore sector-specifi c policy and State support for sectors 
that enable employment growth. This mainly includes public sector, fi nanced out of budgetary resources. 
At present public fi nance suff er bad condition due to enormous funds allocated to rescuing banks and fi -
nancial institutions. Several countries achieve savings through cuts in public spending. This actually stems 
from low assessment of respective governments on the part of fi nancial markets, rather than just by the size 
of public debt. Thus, the dictate of markets matches opportunism of governments as this really suits them. 
Such a condition, known as golden straitjacket, justifi es submission of governments of sovereign States, but 
at the same time it makes return to sector-specifi c policy more diffi  cult. What might compel a change in the 
way governments behave, instead, is a high rate of un employment.
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Wprowadzenie

Końca turbulencji, wzmożonych obecnym kryzysem, jeszcze w gospodarce światowej nie 
widać, jednak nieuchronnie nasuwa się pytanie: jaka nauka dla polityki gospodarczej wynika 
z tego dramatu gospodarki światowej. W literaturze ekonomicznej i społeczno-politycznej to-
czą się spory, co do źródeł kryzysu, jego następstw i dróg wychodzenia. Więcej też dziś wiemy 
o istocie tego kryzysu, przyczynach i następstwach. Chociaż spadek produktu krajowego brutt o 
w obecnym kryzysie nie był tak wielki, jak w kryzysie z przełomu lat dwudziestych i trzydzie-
stych ubiegłego wieku, co zawdzięczamy silnym przeciwdziałaniom rządów i banków central-
nych, to jednak jego dotkliwe następstwa trwają nadal.

Utrzymuje się wysokie bezrobocie, mówi się o drugim dnie kryzysu, jak też o wielu przyszłych 
latach perturbacji gospodarczych i stagnacji.

Dużo miejsca w tych dyskusjach zajmują społeczne następstwa kryzysu. W artykule zajmiemy 
się aspektami społecznymi polityki gospodarczej, a dokładniej społecznymi następstwami neoli-
beralnego modelu tej polityki, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia i podziału dochodu narodo-
wego. 

1. Dwie fazy przedkryzysowego rozwoju

Po latach wielkiego kryzysu 1929–1933, trzydziestu pięciu latach napięć i konfl iktów okresu 
międzywojennego i po tragicznej II wojnie światowej system kapitalistyczny przechodził dwie 
fazy w miarę spokojnego rozwoju. Bezpośrednio po wojnie, w latach 1945–1975, kraje wysokoro-
zwinięte z kręgu OECD Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, przeżyły okres dynamiczne-
go wszechstronnego rozwoju. Gospodarkę w tej fazie charakteryzowało wysokie tempo rozwoju 
PKB, praktycznie pełne zatrudnienie, czyli brak wymuszonego bezrobocia, niska, sprowadzona 
do poziomu pełzającej, infl acja i praktyczne ustąpienie cyklicznego charakteru wzrostu.

Wzrastał dobrobyt społeczeństw Zachodu, a co za tym idzie realne wynagrodzenia pracowni-
ków również rosły. Rozpiętości wynagrodzeń pracowników szeregowych i kadr kierowniczych 
pozostawały umiarkowanie niskie. Utrwalało się bezpieczeństwo socjalne pracowników zarów-
no w zakresie trwałości stosunku pracy, jak i świadczeń socjalnych. Kooperacja świata pracy 
i kapitału znajdowała wyraz w różnych formach partycypacji pracowniczej w zarządzaniu czy też 
udziału pracowników we własności przedsiębiorstwa, czy krajowego kapitału akcyjnego. Kapita-
lizm tej fazy rozwoju nazywano różnie: państwem opiekuńczym, społeczną gospodarką rynko-
wą, państwem dobrobytu lub też nadreńskim modelem kapitalizmu itp.

Ten typ rozwoju systemu kapitalistycznego załamał się w połowie lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku. Przyczynami tego załamania były zarówno czynniki zewnętrzne, jak i kłopoty 
gospodarki amerykańskiej, próbującej łączyć budowę wielkiego społeczeństwa z kosztowną 
wojną i wyścigiem zbrojeń. Doprowadziło to do uchylenia wymienialności dolara amerykańskie-
go na złoto, a w konsekwencji – rozpadu systemu Brett on Woods, co z kolei zrodziło napięcia, 
perturbacje i niepewność na rynkach pieniężnych. 

Wojny i napięcia na Bliskim Wschodzie oraz słabość dolara wyzwoliły aktywność międzyna-
rodowego kartelu naftowego OPEC, który zdecydował się na zwielokrotnienie ceny ropy nafto-
wej. Wzrost tych cen, perturbacje na rynkach pieniężnych i wyścig płacowo-cenowy wywołały 
silną infl ację, głównie o charakterze kosztowym, tym razem jednak towarzyszyło jej duże bez-
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robocie. Infl acja plus bezrobocie nie mieściły się w doktrynie keynesowskiej, która dominowała 
w tej fazie rozwoju kapitalizmu. Nastąpiła rewizja doktryny polityki gospodarczej, opartej na 
teorii J.M. Keynesa. Istotne znaczenie miały też liczne wypaczenia praktyki państwa opiekuń-
czego, jak nadmierna biurokratyzacja, zbytnia rozrzutność wydatków publicznych, mała sku-
teczność tej polityki w warunkach wysokiego długu publicznego czy osłabiona motywacja do 
pracy.  

W miejsce keynesizmu nastała doktryna neoliberalna, której wzorcem stała się polityka w Wiel-
kiej Brytanii nazywana thatcheryzmem, a w Stanach Zjednoczonych reaganomiką. W polityce tej 
stawiano na swobodne działanie mechanizmu rynkowego, deregulacje, małe państwo i oszczęd-
ny budżet, niskie podatki i liberalizację rynku pracy. Doktryna z czasem przybrała kształt nazy-
wany konsensusem waszyngtońskim, zalecanym wszystkim krajom, zwłaszcza tym, które zabie-
gały o pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Nowa polityka 
dała impuls rozwojowi. Udało się pokonać infl ację, podtrzymać tempo wzrostu gospodarczego, 
choć niższe od tempa w poprzedniej fazie, które jest zrozumiałe w przypadku krajów OECD ze 
względu na wysoki stopień osiągniętego wcześniej zaawansowania w rozwoju. Z kolei silnym im-
pulsem rozwojowym, zwłaszcza na początku tej drugiej fazy, stała się liberalizacja przepływów 
kapitałowych i globalizacja, która zapoczątkowała szybki rozwój krajów nazywanych niegdyś 
trzecim światem. Krajom OECD dało to rynki zbytu i pole ekspansji kapitałowej, ale zarazem 
z biegiem czasu doprowadziło do napięć i nierównowagi będących zarzewiem obecnego kryzysu. 
Wiązało się to przede wszystkim ze skutkami przenoszenia produkcji korporacji przemysłowych 
z krajów wysoko rozwiniętych do państw o niskich kosztach pracy. Działanie to przyniosło wzrost 
łącznej efektywności produkcji zarówno tych korporacji, jak i gospodarki światowej jako całości, 
lecz jednocześnie zmieniło światowy podział pracy. Spowodowało deindustrializację na Zacho-
dzie i wzrost gospodarczy krajów Wschodu. Stało się też źródłem nierównowagi finansowej, która 
przyczyniła się do kryzysu.  

2. Okoliczności wybuchu kryzysu

Obecnie powstała już obszerna literatura na temat źródeł kryzysu. Wielu autorów szczyci się 
tym, że widzieli wcześniej jak kryzys narasta, zapowiadali jego nadejście i ostrzegali przed nim. 
Ktoś słusznie napisał, iż byli i tacy, którzy przewidzieli aż siedem z ostatnich trzech kryzysów.

Obecny kryzys zaskoczył zarówno przedstawicieli głównego nurtu ekonomii, jak i polityków. 
W świetle dzisiejszych dyskusji można wymienić wiele przyczyn narastających napięć, które pro-
wadziły do kryzysu.
1. Narastanie rozpiętości dochodowych między szeregowymi pracownikami a kadrą kierowniczą 

korporacji. Rozpiętości te w poprzedniej fazie były dużo mniejsze. Szef fi rmy zarabiał 20 razy 
więcej niż zwykły pracownik, teraz w stu wielkich przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczo-
nych szef zarabia 320 razy więcej (Buras 2012). Pogłębiły się różnice pomiędzy dobrobytem 
klasy średniej, którego wzrost w czołowych krajach kapitalistycznych zatrzymał się na pozio-
mie sprzed trzydziestu kilku lat, a dochodami elit fi nansowych, które w istocie zawłaszczyły 
rezultaty wzrostu produktu krajowego. 

2. Silny proces fi nansjeryzacji gospodarki. Postępuje proces odrywania się sektora fi nansów od 
sektorów realnej gospodarki: przemysłu, rolnictwa, handlu i innych. Samoistny byt procesów 
fi nansowych, a więc operacji fi nansowych bez udziału realnej gospodarki umożliwiały rosnące 
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zasoby płynnych środków pieniężnych zasilanych wysokimi dochodami elit gospodarczych 
i fi nansowych. Gra fi nansowa nazywana casino kapitalizmem rozwija się ze szkodą dla inwe-
stycji w sferze realnej. 

3. Przenoszenie miejsc pracy z krajów zaawansowanych w rozwoju do krajów zaliczanych do 
kategorii wyłaniających się rynków, co osłabiało pozycję negocjacyjną pracowników w krajach 
zamożnych i hamowało wzrost płac realnych. Stagnację dochodów realnych łagodził tani kre-
dyt, który do czasu umożliwiał wzrost konsumpcji fi nansowanej długiem. W Stanach Zjedno-
czonych dług hipoteczny stał się dla wielu rodzin sposobem na finansowanie dodatkowych 
wydatków. Nieruchomości kupione na kredyt i zastawione hipotecznie mogły stanowić zabez-
pieczenie dalszego kredytu, jeżeli ich ceny, a zatem i wartość rynkowa, wzrastały. Dom, nawet 
kupiony na kredyt, stawał się swoistym bankomatem, np. przy zakupie samochodu i innych. 
Tak rodziły się toksyczne aktywa banków.

4. Niskie stopy procentowe. Nadmiar wolnego kapitału w wyniku wysokich oszczędności 
mieszkańców Chin, które tylko w latach 2000–2006 wzrosły z 38 do 54% PKB i mogły być 
transferowane na zakup obligacji amerykańskich, podnosząc ich ceny i obniżając rentow-
ność. Do tego doszły wysokie oszczędności innych, szybko rozwijających się krajów Azji 
Południowo-Wschodniej, ciężko doświadczonych kryzysem fi nansowym 1997 roku, które-
go przyczyną była zbyt mała płynność zasobu aktywów, obnażona przez ucieczkę kapita-
łów. Wolne kapitały państw naftowych, mieszczące się w suwerennych funduszach inwe-
stycyjnych zostały więc powiększone o oszczędności Azjatów. Obfi tość kapitału przyniosła 
w efekcie niskie stopy procentowe i łatwą dostępność kredytu. Stworzone zatem zostały 
warunki do powstania nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
w wielu krajach, najbardziej widoczne w sektorze budownictwa mieszkaniowego i pozo-
stałych nieruchomości oraz na rynku dóbr trwałego użytku. Zachęcały też do fi nansowania 
kredytem wydatków sektora publicznego w wielu państwach. Koszty obsługi długu były 
bardzo niskie.

5. Ustąpienie niebezpieczeństwa infl acji. Przesuwanie produkcji przemysłowej z krajów zamoż-
nych do krajów taniej siły roboczej powodowało spadek kosztów i cen towarów będących przed-
miotem wymiany międzynarodowej, towarów globalnych. Odnosi się to także do części usług, 
które mogą być świadczone drogą elektroniczną. Spadek wskaźnika cen towarów globalnych 
i usług hamował wzrost ogólnego wskaźnika infl acji w krajach wysokorozwiniętych. Sytuacja 
ta sprzyjała prowadzeniu łagodnej polityki pieniężnej i ekspansywnej polityki budżetowej 
w wielu krajach. W dyskusji o bezpośrednich przyczynach kryzysu wymienia się je zresztą na 
samym początku. 

6. Brak regulacji i kontroli ze strony rządów i banków centralnych nad tworzeniem i wykorzysty-
waniem nowych instrumentów fi nansowych. Chodzi o instrumenty fi nansowe pozwalające roz-
wodnić ryzyko i utrudnić jego ocenę. Brak regulacji i kontroli pozwalał też na wysokie lewaro-
wanie aktywów banków i instytucji fi nansowych. Powstałe w wyniku tego tak zwane toksyczne 
aktywa podważyły wiarygodność i instytucji fi nansowych, doprowadziły do bankructwa lub na 
próg bankructwa wiele renomowanych banków i ubezpieczycieli, zatrzymały przepływy pie-
niężne i kredyt. Państwa krajów OECD przeznaczyły setki miliardów dolarów na ratowanie ban-
ków przed upadłością. Rządy krajów Europy Zachodniej na ratowanie banków, które nabyły tok-
syczne aktywa amerykańskie, wydały sumy powiększające dług publiczny. Według szacunków 
dla tych krajów, działania ratunkowe spowodowały powiększenie długu publicznego ze średnio 
60 do 80% PKB (Rzeczpospolita 2012). 
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3. Kryzys fi nansów publicznych

Nie jest wielką przesadą stwierdzenie, że w wyniku kryzysu zadłużenie prywatne zamieniło 
się w zadłużenie publiczne. Ponad to spadek produkcji spowodowany przemieszczeniem kryzy-
su bankowego na sferę realną gospodarki spowodował zmniejszenie wpływów podatkowych do 
budżetów państw przy zwiększonych wydatkach. Wzrost defi cytów budżetowych i długu pu-
blicznego wywołał niepokój rynków fi nansowych. Nastąpiło zmniejszenie zaufania rynków do 
zadłużonych krajów i spadek popytu na ich obligacje rządowe, obniżenie ceny obligacji i wzrost 
kosztów obsługi długu. Przyniosło to w rezultacie kryzys lub zagrożenie kryzysem fi nansów 
publicznych w wielu krajach. Powstała więc sytuacja mało komfortowa dla ekonomistów neolibe-
ralnych i przywiązanych do ich idei polityków. Mechanizmy rynkowe zawiodły, rynek zawinił, 
pod pręgież postawiono państwo. Czarny PR roztaczany przez publicystów i ekonomistów z krę-
gu bankowego trafi ł więc w państwo opiekuńcze, które winne jest nadmiernemu zadłużeniu. Tak 
się jednak składa, że państwa typowo opiekuńcze, jak na przykład kraje skandynawskie, nie prze-
żywają kryzysu fi nansów publicznych. Dotyczy to państw nie tyle opiekuńczych, co nadmiernie 
„przyjaznych” dla współobywateli, które gotowe są ponosić duże wydatki publiczne i jednocze-
śnie utrzymywać niskie ciężary podatkowe. Takim państwem przyjaznym była Grecja, w której 
trudno znaleźć nadmierną opiekuńczość i rozbudowane przywileje socjalne, a jednak zgromadzi-
ła wielki dług publiczny. Niskie stopy procentowe zachęcają do pożyczania i fi nansowania świad-
czeń społecznych, a także rozbudowy struktur administracyjnych dających atrakcyjne miejsca 
pracy, a jednocześnie łaskawego traktowania podatników. Obligacje rządowe natomiast fi nansu-
jące te wydatki, mogą trafi ać do rąk zamożnej części społeczeństwa. Obligacje są dobrą inwestycją 
ważoną niskim ryzykiem. Zyskują więc jednocześnie zarówno ubodzy, jak i bogaci.

Pomińmy więc kwestię źródła długu publicznego. Stał się on nadmierny w wielu krajach nie 
tyle ze względu na rozmiary długu, co z powodu niechęci rynków do jego fi nansowania. Powsta-
ją trudności ze sprzedażą kolejnych transz emisji rządowych papierów. Na fakt, że jest to spra-
wa oceny rynków, a nie rozmiarów długu publicznego, wskazuje przykład Japonii, która mimo 
iż posiada rekordowy dług publiczny, przewyższający ponad dwukrotność poziom japońskiego 
PKB, nie ma problemów z jego tanim finansowaniem i obsługą. Jest to bowiem dług zaciągnięty 
głównie wewnątrz kraju, a więc mniej podatny na działanie kapitału spekulacyjnego. Nadmierne 
zadłużenie państw wymusza oszczędności tym większe i bardziej dla społeczeństw bolesne, im 
zadłużenie to jest w ocenie rynków gorsze, to znaczy obciążone większym ryzykiem dla inwesto-
rów.

Oszczędności redukujące popyt wewnętrzny zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny, gdy 
jednocześnie oszczędności podejmuje wiele krajów będących partnerami handlowymi, osłabia-
ją również eksport. Spadek tempa wzrostu PKB w wyniku malejącego popytu wewnętrznego 
i zewnętrznego, a tym bardziej spadek rozmiarów PKB, zmniejsza wpływy podatkowe, co niwe-
czy wysiłki bądź zmniejsza skutki wysiłków na rzecz osiągania równowagi fi nansów państwa. Ta 
przyczynowość okrężna sprawia, że długi nie maleją, lecz często nadal rosną. W rezultacie może 
tylko powstawać opinia, że robi się wiele, aby opanować narastanie długu. Opinia ta ma przekonać 
rynki o pomyślnych perspektywach uzdrowienia fi nansów i zachęcić międzynarodowe fundusze 
inwestycyjne do nabywania papierów dłużnych po cenie w miarę korzystnej dla emitenta. Opinia 
rynków, mówiąc oględnie, a w istocie opinia międzynarodowych spekulantów fi nansowych, sta-
je się ważniejsza od celów rozwojowych państw i aspiracji ich obywateli. Polityka oszczędzania 
i ograniczania defi cytów budżetowych w wielu krajach równocześnie prowadzi nieuchronnie 
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w jednych – do spowolnienia tempa wzrostu, a w innych, szczególnie silnie ograniczających wy-
datki, jak Grecja, Włochy, Hiszpania – do recesji. Zapowiada się więc kilkuletnie spowolnienie 
rozwoju gospodarki krajów najbardziej rozwiniętych. Nie są w stanie temu zaradzić banki central-
ne, luzujące politykę pieniężną. Popyt na kredyt ze strony zarówno gospodarstw domowych, jak 
i przedsiębiorstw słabnie. Te pierwsze, często już silnie zadłużone, liczą się z niepewnością pra-
cy i płac, w warunkach słabnącej koniunktury, a te drugie nie podejmują ważnych inwestycji 
ze względu na niski popyt i niezbyt zachęcające perspektywy jego wzrostu. Anemiczny wzrost 
gospodarczy nie przynosi więc wzrostu zatrudnienia i zmniejszania bezrobocia. 

4. Mechanizm rynkowy a potrzeba zmniejszenia bezrobocia

 Gdy wzrost gospodarczy nie jest w stanie zapewnić możliwie pełnego zatrudnienia, nie moż-
na stosować bez końca zasad gospodarki liberalnej, podtrzymywać reguły konsensusu waszyng-
tońskiego, a więc rygorystycznej polityki pieniężnej, niewielkiego rządu i niskich podatków, 
elastycznego prawodawstwa pracy, deregulacji, prywatyzacji i całkowitego otwarcia rynków. Nie 
ma jednego cudownego środka na każdy stan gospodarki. Ekonomiści neoliberalni, do niedawna 
głównego dominującego nurtu makroekonomii, powtarzają jak mantrę: „aby ożywić gospodarkę 
trzeba zmniejszyć podatki i uelastycznić zatrudnienie”. Powtarzają to zarówno w sytuacji dobrej 
koniunktury sprzed kryzysu, jak i w czasie kryzysu i w warunkach pokryzysowego spowol-
nienia rozwoju, czy wręcz depresji. Oczekują w odmiennych warunkach rozwoju zawsze tych 
samych pożądanych rezultatów. Oznacza to nie tylko wierność regułom konsensusu waszyngtoń-
skiego, lecz także jego pogłębienie, a więc więcej umów potocznie nazywanych śmieciowymi dla 
pracowników, niższe koszty pracy, niższe wynagrodzenia minimalne, bo przecież płace to koszty, 
które należy obniżać. Wynagrodzenia menedżerów są natomiast ceną zarządzania aktywami i są 
uzależnione od ich wartości rynkowych (Ratajczak 2012). 

A więc w przypadku menedżerów obowiązuje dobra cena za dobry towar. Płace pracowników 
są tylko kosztem i, jak każdy rodzaj kosztów, muszą być ograniczane nawet wtedy, gdy marże 
zysku rosną a akumulacja fi nansowa nie jest wydawana na inwestycje, lecz gromadzona w for-
mie płynnych aktywów. Premie menedżerów nie są wydane na konsumpcję, a niepodzielone 
zyski korporacji na inwestycje uszczuplają popyt wewnętrzny. Wzrost aktywów płynnych pogłę-
bia proces fi nansjeryzacji gospodarki, odrywa sferę fi nansów od sfery realnej.

Mówiąc o potrzebie działania wychodzącej poza zasady wynikające z konsensusu waszyng-
tońskiego, nie chcemy sugerować odstępstwa od zasad gospodarki rynkowej.

Doświadczenie historyczne dowodzi, że działanie „niewidzialnej ręki” rynku jest najlepszym 
sposobem na zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Ceny kształtujące się na rynku odzwiercie-
dlają zarówno wartość dobra czy usługi dla nabywcy (społeczeństwa), jak i koszt tego dobra lub 
usługi dla producenta-dostawcy (również społeczeństwa). Kierując się ceną rynkową bierzemy 
pod uwagę korzyści i koszty swych działań. Cytując popularny podręcznik: „…cena tak wpływa 
na decyzje pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, że zachowują się one w spo-
sób, który w wielu przypadkach oznacza maksymalizacje dobrobytu społeczeństwa jako całości” 
(Mankin, Taylor 2009: 40).

Ważne jest tu podkreślenie słów „w wielu przypadkach”. Mechanizm rynkowy wpływa na 
wielkość PKB, a tym samym na dobrobyt społeczeństwa w takim stopniu, w jakim jest on zależny 
od produktu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zgodnie z logiką wywodu, jeżeli więc naru-
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szamy działania mechanizmu rynkowego, choćby przykładowo przez nakładanie podatków, to 
działamy szkodliwie na rynkową alokacje zasobów. Zakłócając mechanizm tworzenia cen równo-
wagi, niweczymy tym samym przynajmniej w części efekty działania „niewidzialnej ręki”. Tym 
bardziej gdybyśmy zechcieli regulować ceny, np. żywności czy czynszów.

Jest tu pewna niekonsekwencja w założeniu. Niewidzialna ręka może być skuteczna tylko wte-
dy, gdy działa państwo i pobiera podatki. Państwo bowiem tworzy prawo, wymusza jego prze-
strzeganie i zapewnia bezpieczeństwo, a to jest głównym warunkiem działania rynku. Na samym 
początku doktryny wolnego rynku istenieje potrzeba oddzielenia maksimum produktu, którą 
umożliwia rynkowa wycena dóbr i rynkowa alokacja, od dobrobytu, w którym mieści się nie 
tylko wartość produktów, lecz także bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny osiągany kosztem 
podatków.

Ponadto, jak wiadomo, trzeba uwzględniać:
– niedoskonałość alokacji rynkowej zasobów, zwłaszcza w zakresie infrastruktury materialnej 

i społecznej (zdrowie, nauka);
– nieuwzględnianie efektów zewnętrznych, a więc uboczne skutki działania jednych osób 

wpływające ujemnie na dobrobyt osób postronnych;
– niekorzystne następstwa przewag monopolowych na wycenę zasobów i dobrobyt innych.

    
Nie wymaga szerokiego wywodu twierdzenie, że dobrobyt nie jest tożsamy z wysokością 

PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, choć jest zależny od wielkości PKB. Wymienio-
ne wyżej niedoskonałości działania rynku pośrednio to potwierdzają. Trzeba tylko podkreślić 
duże inne okoliczności pogłębienia tej różnicy między wielkością produktu a dobrobytem czy 
jakością życia.

Po pierwsze, zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych na wysokim poziomie – 
współczesny masowy konsument ma takie potrzeby, jakie wymyśli producent, a następnie je 
w konsumencie rozbudzi. Takie działanie nie jest złe, ponieważ najczęściej poprawia komfort 
życia człowieka i konsumenta. Rośnie jednak ilość nadużyć wynikających z przewagi producenta 
nad konsumentem. Ta nierówność pogłębia różnicę między wielkością produktu na mieszkańca 
a dobrobytem, przyczyniając się zarazem do niepotrzebnie wysokiego zużycia zasobów nieodna-
wialnych i szkód środowiska naturalnego. 

Po drugie mechanizm rynkowy może stwarzać i pogłębiać nierówności społeczne, prowadzić 
do głębokiej stratyfi kacji dochodowej. Problem ten od dawna jest szeroko dyskutowany i budzi 
liczne kontrowersje. Jedni przeciwstawiają efektywność egalitaryzmowi społecznemu, inni z ko-
lei dowodzą potrzebę szerszego rozumienia efektywności systemu społecznego, w którym nie-
równość szans jest kumulatywnie zwiększana przez nierówność dochodów o ujemnych skutkach 
dla rozwoju, również w rozumieniu ekonomicznym.

Przykładem nieefektywności rynku jest też bezrobocie, choć ekonomiści neoliberalni są gotowi 
widzieć tu winnych po stronie działań państwa czy związków zawodowych.

Wzrost gospodarczy, a zwłaszcza anemiczny, w warunkach wolnego rynku nie musi prowa-
dzić do zmniejszenia bezrobocia, a wręcz przeciwnie nawet do jego zwiększenia. Nie chodzi tu 
bynajmniej jedynie o wpływ postępu technicznego na wielkość zatrudnienia, jak choćby nagło-
śniony przed laty przez Jeremy Rifk ina (2003) problem wzrostu bezrobocia wywołanego przez 
szybki wzrost produktywności pracy. Chodzi również o wspomnianą wcześniej dezindustria-
lizację krajów wysokorozwiniętych na rzecz nowych rynków, nieprzystosowania zasobów siły 
roboczej w krajach zachodnich do nowej pracy w sektorach wysoko zaawansowanych.
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Nieuchronnie narasta więc problem ludzi zbędnych w świetle reguł gospodarki rynkowej. Lu-
dzie zbędni nie tworzą produktu krajowego. Osoby tracące pracę czasowo w wyniku procesu 
histerezy pozostają w znacznej liczbie bez pracy na trwałe. Zbędne maszyny przeznacza się na 
złom. Zbędna siła robocza powinna być zagospodarowana i wykorzystana dla poprawy dobroby-
tu w sposób poza rynkowy, jeśli rynek nie potrafi  jej włączyć w proces tworzenia PKB.

5. Konieczność przywrócenia polityki sektorowej

Aby osiągnąć stan zbliżony do pełnego zatrudnienia należy postawić w polityce gospodarczej 
państwa na sektory tworzące miejsca pracy, nawet wtedy, gdy efekt rynkowy jest ujemny. Dzieje 
się tak gdy przychody nie pokrywają kosztów, czy wręcz występuje nawet brak przychodów, ale 
zatrudnieni przyczyniają jednak się do wzrostu dobrobytu niewymiernego w kategoriach rynko-
wych.

Jest już zapewne zbyt późno na przywrócenie polityki przemysłowej i tworzenie miejsc pracy 
przez protekcyjne wspieranie rozwoju przemysłu. Nie pozwalają na to wysoki stopień integracji 
gospodarki narodowej z gospodarką światową, przynależność do Światowej Organizacji Handlu 
(WTO), Unii Europejskiej oraz zobowiązania wynikające z innych porozumień międzynarodo-
wych. W tych okolicznościach należy wykorzystać sektory niekomercyjne, jak oświata, zdrowie, 
nauka i kultura. Ważna jest także polityka prorodzinna i rozwój sektora opieki nad małymi dzieć-
mi.

Polityka sektorowa jest trwałym elementem gospodarek rynkowych zaawansowanych w roz-
woju. Przykładem jest polityka rolna doceniana w większości państw. Dynamiczny rozwój sekto-
ra drugiego, tj. przemysłu i budownictwa pozwalał na pozostawienie nieefektywnego rolnictwa. 
Wymowny przykład pod tym względem stanowiła Japonia w fazie najbardziej dynamicznego 
rozwoju, rozwijająca silny sektor eksportowy przemysłu z pozostawieniem wielkich obszarów 
nieefektywności w rolnictwie i usługach.

Obecnie głośna jest sprawa sektora handlu wewnętrznego w Indiach. Planowane przez rząd 
otwarcie handlu dla hipermarketów zagraża drobnemu handlowi, który daje miejsca pracy dla 
220 mln Hindusów, stąd silne protesty w jego obronie.

Sektory niekomercyjne gospodarki, które wymieniliśmy jako miejsca dodatkowego zatrud-
nienia dla rozładowania napięć na rynku pracy związanych z bezrobociem nie są reliktem gos-
podarki tradycyjnej. Mogą one stać się elementem trwałym, czy nawet wiodącym, w gospodar-
ce. Powstała obszerna literatura poświęcona znaczeniu oświaty, nauki, ochrony zdrowia czy też 
zdrowych proporcji demografi cznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w długim okre-
sie. Problemem jest, że obecnie wysiłki na rzecz oszczędzania, związane z kryzysem fi nansów 
publicznych, przynoszą działania rządów dokładnie w odwrotnym kierunku. Są to przede 
wszystkim cięcia wydatków budżetowych. Dotyczy to również tej części, która jest przeznaczona 
m.in. na zdrowie, oświatę, naukę i kulturę, przyczyniając się do zwiększenia bezrobocia.

Rządy w niewielkim tylko stopniu i nie wszystkie decydują się na podwyższenie podatków dla 
zrównoważenia budżetu, zwłaszcza podatków od dochodów. Odwrócenie obecnej polityki jest 
możliwe i pożądane choć nie będzie łatwe i szybkie. Przesądzić o tym mogą czynniki polityczne, 
zachodzi konieczność zdjęcia „złotego kaftana bezpieczeństwa”.

„Złotym kaftanem bezpieczeństwa” Thomas Friedman nazwał strategię rządów, które rygo-
rystycznie wdrażają strategię zgodną z konsensusem waszyngtońskim, a więc zdrowy pieniądz, 
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niskie podatki, elastyczne prawodawstwo pracy, prywatny i wolny handel, licząc na zaufanie ryn-
ków, które pozwoli na przyciągnięcie kapitału, pozyskanie łaskawości funduszy inwestycyjnych 
i dobrych opinii agencji ratingowych (za: Riodrick 2011). Kaftan zawęża tym samym obszar dzia-
łania rządów w dziedzinie polityki gospodarczej.

Wierność tym zasadom, dobra opinia i zaufanie rynków są rekomendacją polityczną dla rzą-
dów. Z tych zasad nie będzie też rezygnować opozycja gdy dojdzie do władzy. W związku z tym 
polityka jest zgodna z oczekiwaniami rynków oraz własnych elit fi nansowych, a niekoniecznie 
– o czym wspomnieliśmy wyżej – z celami i aspiracjami całego społeczeństwa. Rządy mają wy-
starczająco mocne argumenty (a może dokładniej: alibi), aby taką politykę kontynuować.

Polityka sektorowa stawiająca na rozwój niekomercyjnych usług publicznych, fi nansowanych 
z budżetu państwa i to ze środków uzyskanych z podatków, a nie metodą „państwa przyjaznego” 
oznacza rezygnację z tego stroju obronnego.

Za odstąpieniem od tej jednostronnej i w istocie oportunistycznej polityki na rzecz polityki uwzględ-
niającej rozwój sektora usług publicznych przemawiają – w naszym przekonaniu – ważne argumenty.

1. Nie ma dowodów na to, że obniżka podatków od dochodu, zwłaszcza zmniejszenie pro-
gresji podatkowej przyniesie wzrost zatrudnienia. Tak samo jak nie ma dowodów na to, że wyż-
sze podatki dochodowe i większa progresja hamuje przedsiębiorczość i innowacyjność. Badania 
statystyczne tych zależności w obu przypadkach dają wyniki niejednoznaczne. Oznacza to, że 
w przypadku kryzysu fi nansów publicznych najlepszym sposobem ich uzdrowienia nie jest cięcie 
wydatków na usługi publiczne, które zmniejszą popyt krajowy i pogłębią recesję. Lepszą drogą 
jest wzrost wpływów podatkowych, zwłaszcza z podatku od dochodów. Nie znaczy to oczywi-
ście, że można zaniedbywać racjonalizację wydatków na usługi publiczne.

2. Nakłady na rozwój i odpowiednią jakość żłobków, przedszkoli, szkół, a także na pomoc mat-
kom pracującym zawodowo i rodzinom wielodzietnym są lepszą inwestycją niż inwestowanie na 
giełdzie środków funduszy emerytalnych. Duża liczba zdrowych i dobrze wykształconych przy-
szłych pracowników jest bardzo dobrym zabezpieczeniem przyszłych emerytur.

3. Podobnie jak za polityką pronatalną, wiele argumentów przemawia za działaniem na rzecz 
rozwoju i zmian jakościowych w szkolnictwie publicznym. Podniesienie poziomu szkół publicz-
nych jest warunkiem lepszego wyrównywania szans młodzieży. Szkoły wszystkich szczebli, w 
tym również szkoły wyższe formują najważniejszy czynnik przyszłego rozwoju: kapitał ludzki. 
Oczywiście zwiększone nakłady na ten cel muszą być wsparte przemyślaną organizacją i zarzą-
dzaniem.

4. Nakłady na ochronę zdrowia i opiekę nad osobami starymi rosną wydatnie we wszystkich 
krajach, również tych, które kierują się w polityce gospodarczej zasadami neoliberalnymi. Zmu-
sza do tego proces starzenia się społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, jak też i postęp tech-
nologii medycznych, wdrażany w służbie zdrowia i z reguły kosztowny. System ochrony zdrowia 
i opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi stwarza wyjątkowo duże pole dla uzasadnionego spo-
łecznie wzrostu zatrudnienia.

5. Dużym polem aktywności zawodowej może być także animacja kultury, rekreacji i spor-
tu. Większe i mądrze wydawane środki publiczne na ten cel mogą przynieść efekty podobne, 
jak nakłady na szkolnictwo, naukę i ochronę zdrowia w dłuższym okresie. Wywierać będą one 
korzystny wpływ na kształtowanie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. 

6. Nakłady na usługi i świadczenia ze środków publicznych przyczyniają się, jak twierdzimy, do 
dobrobytu i jakości życia społeczeństwa nieznajdującego wyrazu we wskaźniku produktu krajowe-
go. Przyczyniają się one w długim okresie również do wzrostu produktu krajowego. Niestety, efekty 
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w sensie wąsko ekonomicznym pojawią się w przyszłości, a nakłady trzeba ponosić obecnie. Nakła-
dy te są jednak konieczne zarówno dla poprawy dobrobytu, jak i dla uniknięcia napięć społecznych 
i konfl iktów, które może zrodzić utrzymujące się wielkie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, 
jak również z powodu niebezpiecznego wzrostu nierówności społecznych. Bieda i wykluczenie nie 
będzie bezpiecznie koegzystować z rosnącym bogactwem i ostentacyjną konsumpcją elit. Z tych 
też powodów niezbędne jest zmniejszenie rozpiętości dochodowych przez system progresji podat-
kowej. Środki uzyskane z podwyższonych podatków powinny fi nansować zwiększone wydatki 
publiczne.

6. Szanse polityki sektorowej i trylemat Daniego Rodrika

Postulat sfi nansowania programów aktywizacji zawodowej przez sektor publiczny gospodarki 
do niedawna był przedmiotem drwin ekonomistów głównego nurtu i wyznających ich poglądy 
polityków oraz opiniotwórczych środków masowego przekazu. Epitet głoszenia socjalizmu nie 
był tu epitetem najcięższym.

Sytuacja się zmienia po wybuchu obecnego kryzysu. Do świadomości publicznej dociera skala 
rozpiętości dochodowych i wzrost tych rozpiętości w całym okresie neoliberalnej fazy rozwoju 
kapitalizmu, począwszy od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wzrost tych rozpię-
tości nie ustał w okresie kryzysu. Społeczeństwa coraz bardziej zdają sobie sprawę ze skutków 
symbiozy elit politycznych i fi nansowych, zamienności karier w biznesie i w polityce, roli lobby-
stów w stanowieniu prawa itp. Związki polityki i biznesu sprzyjają ochronie wysokich dochodów 
przed redystrybucją w imię wspierania wzrostu gospodarczego, co mija się z rzeczywistością.
Świadomość takiego stanu jest warunkiem niezbędnym do jego zmian, lecz tylko pierwszym 

krokiem w tym kierunku. Świadomość ta zrodziła ruch oburzonych, który w tym wypadku nie 
ma większego znaczenia, poza efektem medialnym. Największy problem ewentualnych zmian 
wynika ze skali międzynarodowej integracji gospodarczej z i fi nansjeryzacji gospodarki świato-
wej oraz owego „złotego kaftana bezpieczeństwa”.

W warunkach swobody przepływu kapitału wyegzekwowanie płatności podwyższonych po-
datków dochodowych dla płatników o najwyższych dochodach może spowodować ucieczkę po-
datników. Nie jest to niestety tylko sprawa ucieczki podatników, czy przenoszenia strat zysku 
z powodu płaconego podatku, na klientów w przypadku podmiotów będących w pozycji mono-
polistycznej. Szerzej tę sprawę ilustruje trylemat Daniego Rodrika, który przedstawiamy z nieco 
zmieniony opisem.

Rysunek 1. Trylemat Daniego Rodrika
Źródło: opracowane na podstawie: Rodrik (2011: 265).
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Podobnie jak w przypadku trylematu gospodarki otwartej w terminologii Obstfelda i Taylo-
ra występuje tz w. niemożliwa trójca: (1) międzynarodowa mobilność kapitału; (2) sztywny kurs 
walutowy regulowany przez państwo; (3) autonomiczna polityka pieniężna rządu. Możliwa jest 
koegzystencja dwu z trzech okoliczności. Jeśli mamy do czynienia z międzynarodową mobilno-
ścią kapitału, w której kraj uczestniczy (1) to może posiadać tylko jedną z dwu swobód: swobodę 
kształtowania kursu walutowego (2) lub swobodę polityki pieniężnej (3). Jeśli natomiast chcemy 
mieć zarówno swobodę stanowienia kursu walut, jak i swobodę polityki monetarnej musimy po-
łożyć kres swobodzie przepływu kapitału.

Podobnie jest w trylemacie Rodrika. Jeśli przynależymy do zintegrowanej gospodarki świato-
wej (1) i posiadamy suwerenne państwo narodowe (2) to nie możemy oczekiwać, że decyzje w go-
spodarce będą podejmowane w następstwie procedur demokratycznego wyboru w tym państwie 
(3). Wybór następuje pod dyktando „światowej federacji”, która formalnie nie istnieje, lecz tworzą 
ją międzynarodowe instytucje, w których uczestniczymy (jak np. Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy czy Bank Światowy), a przede wszystkim rynki kapitałowe.

W świetle tego trylematu swoboda ucieczki podatkowej przed „pazernym rządem” nie jest 
jedyną i najważniejszą przeszkodą przy podnoszeniu podatków dla najbogatszych. Ważna jest 
także opinia owej „federacji”, a więc rynków finansowych o rządzie, który podejmuje tego typu 
decyzje. Rządy mogą być i są karane za „złe obyczaje” w stosunku do elit fi nansowych, tak samo 
jak za rozrzutność i niewystarczające oszczędności. Dotkliwą karą jest odmowa funduszy inwe-
stycyjnych fi nansowania długu publicznego, wymuszająca w konsekwencji ustąpienie rządów. 
Odnosi się to również i do państw nie nazbyt silnie zadłużonych. Tego typu zależność suwe-
rennych państw narodowych od zachowań rynków sprzyja utrwalaniu silnego zróżnicowania 
dochodów i wzrostowi fi nansjeryzacji gospodarki i przyczynia się do pogłębiania nierówności 
dochodowych wewnątrz państw.

Interpretacja trylematu Rodrika pozwala jednak na dostrzeżenie szans na zmiany. „Złoty kaftan 
bezpieczeństwa” będzie zapewne z czasem stawał się zbyt ciasny, a wyroki międzynarodowych 
rynków nie będą przyjmowane z taką jak teraz pokorą przez rządzące elity.

Dani Rodrik pisząc o ograniczeniu dostępu do decyzji politycznych na poziomie narodowym, 
powołuje się na analogię poprzedniej integracji gospodarczej z okresu standardu złota w syste-
mie monetarnym państw. „W szczytowych czasach standardu złota ograniczona domena polityki 
narodowej (i charakterystyczne dla niej oparcie się na elitach) zapewniała, że wewnętrzne poli-
tyka monetarna mogła być całkowicie podporządkowana potrzebom utrzymania parytetu złota. 
W okresie międzywojennym, gdy prawa wyborze zostały rozszerzone na wszystkich, a robotnicy 
się zorganizowali, rządy narodowe odkryły, że nie mogą już dłużej utrzymywać ekonomicznej 
ortodoksji standardu złota. Kiedy potrzeby pełnego zatrudnienia zderzyły się z potrzebami stan-
dardu złota, ten ostatni ustąpił miejsca” (Rodrick 2011:268).

Ten cytowany przykład jest groźnym ostrzeżeniem dla losów międzynarodowej integracji 
i zglobalizowanej gospodarki. Wiemy bowiem co nastąpiło po rozpadzie standardu złota. Rozpad 
częściowy systemu Brett on Woods nie był tak groźny, dzięki zapewne „dobroczynnej hegemonii” 
Stanów Zjednoczonych Ameryki i dolara amerykańskiego (za: Hellainer 2011: 268). Nowy porzą-
dek został oparty już nie na złocie, lecz na zaufaniu rynków do Ameryki i jej waluty. Podobnie 
i w tym wypadku można mieć nadzieję, że wyrwanie się z więzów trylematu nie będzie następ-
stwem buntu robotniczego, czy też protestów oburzonych, lecz buntem elit rządowych, który po-
zwoli na wprowadzenie międzynarodowych ustaleń i rozsądnego kompromisu dla okiełznania 
dyktatu rynków.
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Jeśli progresywny system podatkowy przyczyni się do wzmocnienia fi nansów publicznych 
i jednocześnie zmniejszenia rozpiętości dochodów, wtedy mogą wziąć górę zalety podatków po-
średnich. Dzięki podatkom nakładanym na konsumpcję, można będzie podnosić poziom życiowy 
społeczeństw przy mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby nieodnawialne przyrody i mniejszej 
degradacji środowiska naturalnego.

Obecne podwyżki VAT i innych podatków pośrednich w poszczególnych krajach są demon-
stracją owego „złotego kaftana bezpieczeństwa”, a mówiąc kolokwialnie wyrazem oportunizmu 
rządzących. Podatek ten jest łatwiejszy do wprowadzenia ze względów politycznych. Jednak 
zmniejszanie realnych dochodów i popytu konsumpcyjnego części mniej zamożnej społeczeństw, 
osłabia ożywienie gospodarki i przyczynia się do pogłębiania stratyfi kacji dochodowej. 

Sprawą najbardziej kontrowersyjną jest rola państwa narodowego i jego polityki. Powyższe 
rozważania wskazują na potrzebę zwiększenia roli państwa w gospodarce. Zdajemy sobie sprawę 
zarówno z zalet, jak i wad „małego” państwa tak samo, jak z zalet i wad wolnego rynku. Zbiuro-
kratyzowane wszechmogące państwo jest tak samo nie do przyjęcia, jak całkowicie wolny rynek.

Nikt dotychczas nie skodyfi kował reguł państwa złotego środka. Francis Fukuyama (Stasiński 
2012) z reguły śmiało wypowiadający się o teraźniejszości i przyszłości mówi, że istnieje potrzeba 
wymyślenia państwa na nowo, lecz on jest za mało bystry, aby przewidzieć jak ma to państwo 
wyglądać.

Przed obecnym kryzysem zbyt wiele władzy pozostawiono rynkowi. Obecnie widać, że proces 
wycofywania się państwa i rosnącej dominacji rynku należy odwrócić, ale też powrót państwa 
uważnie kontrolować. Jest to zadanie dla opinii publicznej w tym także, a może przede wszyst-
kim, dla nauk ekonomicznych i zarządzania.
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Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i instytucjonalnych 
na ryzyko wypłacalności i płynności w bankach europejskich

Słowa kluczowe: dźwignia, luka fi nansowania, wypłacalność, płynność, cykl koniunkturalny, ryzyko systemowe.

Streszczenie: Celem badania jest określenie w jakim stopniu uwarunkowania makroekonomiczne i instytucjo-
nalne wpływają na poziom dźwigni oraz luki fi nansowej w bankach wybranych krajów UE. Analiza została prze-
prowadzona w dwóch próbach dla małych i dużych banków, aby uchwycić różnorodność wpływu czynników 
ekonomicznych w każdej grupie. Z badania wynika, że wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na poziom 
dźwigni fi nansowej jest ujemny w przypadku banków dużych i dodatni w przypadku banków małych. Uwarun-
kowania makroekonomiczne są ważnym wyznacznikiem luki fi nansowania małych banków. 

Keywords: leverage, funding gap, solvency, liquidity, business cycle, systemic risk. 

Abstract: The paper aims to fi nd out to what extent the business cycle and institutional factors aff ect the 
solvency and liquidity risk of selected EU banks. The analysis is conducted in small and large bank samples 
to capture the diversity of the impact of economic factors in each group.  The research suggests that the 
impact of business cycle on leverage, as a measure of solvency risk, is negative in large banks and positive 
in small banks. Business cycle is an important determinant of funding gap of large banks. Our analysis 
suggests asymmetry in the relationship between leverage and funding gap. Whereas funding gap does 
have an impact on leverage of large banks, it is statistically insignifi cant determinant of leverage in small 
banks sample. Leverage aff ects positively and signifi cantly funding gap of small banks, but such infl uence 
is not found in large banks sample. 

Wprowadzenie

Stabilność fi nansowa jest stanem, w którym system fi nansowy przechodzi pozytywnie próbę 
radzenia sobie z nierównowagą i szokami rynkowymi. Sytuacja taka zmniejsza również praw-
dopodobieństwo problemów płynnościowych i upadłościowych instytucji pośrednictwa fi nan-
sowego. Ale ochrona stabilności fi nansowej wymaga identyfi kacji głównych źródeł ryzyka, 
tj. nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku i kanałów ich rozprzestrzeniania w systemie fi -
nansowym i gospodarce realnej. Niedoskonałości rynku są głównie spowodowane przez trzy 
grupy czynników (BoE, 2009:12): 
– źródła niestabilności, 
– asymetrię informacji,
– koordynację systemu. 
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Ostatni kryzys fi nansowy pokazuje, że bodźce zachęcające, takie jak pokusy nadużycia, mogą poja-
wić się również jako niezamierzony skutek polityki państwa lub chęci osiągnięcia ponadprzeciętnego 
zysku przez banki. Ryzyko kryzysu systemowego, czyli prowadzącego do załamania systemu fi nan-
sowego gospodarek na całym świecie, mającego istotny wpływ na stan realnej sfery gospodarki, było 
przez długi okres traktowane jako zdarzenie nierealistyczne. Podejmując próbę defi nicji tego ryzyka, 
należy zauważyć, że jest ono bardzo złożone i dynamiczne, że jego badania wymagają wyjścia poza 
ugruntowany w nauce podział. Ryzyko systemowe występuje wówczas, gdy  niestabilność pojedyn-
czego podmiotu lub całego systemu fi nansowego prowadzi do kryzysu upadłości wielu instytucji fi -
nansowych. W przypadku ryzyka systemowego mechanizm eskalacji problemów płatniczych narasta 
nieprawdopodobnie szybko. Warto zauważyć, że ryzyko to charakteryzuje się niskim prawdopodo-
bieństwem wystąpienia, natomiast straty jakie powoduje w skali całego systemu są znaczące, dlatego 
często określane jest jako LFHS (ang. Low Frequency High Severity) (Karkowska 2012: 160).

Wydaje się, że makroostrożnościowy aspekt ograniczania ryzyka systemowego należy rozwa-
żać w czterech wymiarach (tabela 1):
1) dwóch potencjalnych problemach ryzyka systemowego: 

– zagregowanego poziomu ryzyka (które zmienia się w czasie) oraz 
– ryzyka sieci (które różni się w poszczególnych instytucjach);

2) dwóch potencjalnych kanałach ryzyka systemowego: 
– płynności (luka fi nansowania) i 
– wypłacalności (dźwigni fi nansowej). 

Ryzyko sieci Zaagregowane ryzyko

Dźwignia
fi nansowa

ograniczenie efektów zarażania

niższe prawdopodobieństwo 
bankructwa instytucji ważnych 

systemowo

wpływ cykli koniunkturalnych 
na poziom dźwigni fi nansowej w 

systemie. 

zachęty do ograniczania akcji 
kredytowej

Luka
fi nansowania

niższe ryzyko braku płynności na 
rynku międzybankowym

zachęty do stabilizowania płynności 
w kontekście sieciowym 

działania ograniczające nadmierne 
ryzyko transformacji terminów

dostosowanie ryzyka transformacji 
terminów do cykli koniunkturalnych 

Tabela 1. Makroostrożnościowa matryca ryzyka systemowego
Źródło: Bank of England (2009:16).

Podstawowym źródłem fi nansowania banków komercyjnych są depozyty krótkoterminowe, 
rynek międzybankowy i kapitałowy, dlatego problemy z płynnością, jakie dotykają banki, są spo-
wodowane głównie kryzysami na tych rynkach. Zdarza się jednak, że źródłem problemów mogą 
byc również podstawy fundamentalne całej gospodarki i wówczas zrozumienie mechanizmu 
dźwigni fi nansowej oraz luki płynności w bankach komercyjnych staje się utrudnione. Inną rze-
czą jest fakt, że cykl koniunkturalny jest stałym elementem funkcjonowania gospodarek świato-
wych. Dodatkowo, cechą cykli koniunkturalnych jest ich różnorodność dla gospodarek zarówno 
w perspektywie czasowej, jak i pomiędzy nimi. Regularność cykli zależy od różnic w gospodar-
kach narodowych (ich struktury, wielkości i liczby czynników międzynarodowych).
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Niniejsza analiza wyróżnia dwa podstawowe kanały rozprzestrzeniania ww. problemów kry-
zysowych w ramach systemu fi nansowego i gospodarki realnej: 
– dźwignię fi nansową,
– transformację terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. 

Dźwignia jest zwykle defi niowana jako stosunek wielkości aktywów do kapitału własnego 
banku, natomiast transformacja terminów określa stopień, w jakim zobowiązania krótkotermi-
nowe są wykorzystywane do fi nansowania długoterminowych aktywów, co w rzeczywistości 
oznacza miarę płynności (określaną dalej jako luka fi nansowania). Zarówno nadmierna dźwig-
nia, jak i luka fi nansowania mogą być przyczyną nadmiernej wrażliwości gospodarki realnej na 
niekorzystne zewnętrzne wstrząsy. Obydwa kanały działają jak mechanizmy stymulujące skut-
ki kryzysu wypłacalności i płynności w całej gospodarce (zob. BoE 2009:14, 16; Brunnermeier, 
Pedersen 2009). Jak pokazuje ostatni kryzys fi nansowy, dźwignia jako miara ryzyka wypłacalnoś-
ci banku i luka fi nansowania jako miara ryzyka płynności mogą wymknąć się spod kontroli. Jest 
to zazwyczaj wynikiem błędnego postrzegania ryzyka lub złej odpowiedzi banków na ryzyko 
podczas całego cyklu koniunkturalnego (Borio i in. 2001; BoE 2009).

Przegląd literatury przedmiotu sugeruje pozytywny wpływ cyklu koniunkturalnego na po-
ziom dźwigni fi nansowej i luki fi nansowania w dużych bankach. Pokazuje, że zarówno dźwi-
gnia, jak i luka fi nansowania w największych brytyjskich bankach mają tendencję do wzrostu 
w okresie ożywienia gospodarczego i spadku w okresie dekoniunktury (BoE 2009). Natomiast 
badania przedstawione przez Borio (2001:15) podkreślają, że prosta analiza korelacji pomiędzy 
luką popytową i kapitałem własnym banku wskazuje, że w niektórych krajach cykl koniunktu-
ralny jest dodatnio skorelowany z kapitałem banku, podczas gdy w innych krajach ten związek 
jest negatywny. Brewer i inni (2008) uważają, iż dźwignia fi nansowa największych banków świata 
zależy nie tylko od warunków makroekonomicznych, lecz także od czynników politycznych kra-
ju, do których należą m.in.: szybkości działań naprawczych w stosunku do zagrożonych banków, 
podejmowanych przez nadzorców; restrykcyjności regulacji bankowych; restrykcyjności stan-
dardów kapitałowych i niezależności nadzoru. Z kolei Fonseca i González (2008; 2010) wskazali, 
że regulacje bankowe i nadzór, jak również poziom rozwoju sektora fi nansowego mogą istotnie 
zmniejszać poziom ryzyka podejmowanego przez banki. Powinno to prowadzić do stabilności 
kapitałów i zysków banków oraz dźwigni fi nansowej.  Z badań przeprowadzonych do tej pory 
wynika również, że charakter związku między ryzykiem banku i uwarunkowaniami makroeko-
nomicznymi może być pochodną skali działalności banku (por. Olszak 2012).

W artykule podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na trzy pytania. Po pierwsze, w jakim stop-
niu dźwignia fi nansowa i płynność bankowa są uzależnione od uwarunkowań makroekonomicz-
nych. Po drugie, czy  czynniki instytucjonalne typowe dla gospodarki mają wpływ na poziom 
ryzyka płynności i wypłacalności banków? Po trzecie, czy między ryzykiem wypłacalności i ry-
zykiem płynności występuje istotny statystycznie związek? Badanie zostało przeprowadzone w 
14 krajach Unii Europejskiej. Próbę badawczą podzielono na dwie części, z których jedna obejmuje 
banki duże, a druga – małe. Według najlepszej wiedzy autorów badania w sformułowanych po-
wyżej obszarach nie zostały do tej pory przeprowadzone. 

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich zaprezentowano metodologię badania wraz z opi-
sem danych. W drugiej przedstawiono wyniki badania, obejmujące wstępną analizę korelacji oraz analizę 
wpływu zmiennych makroekonomicznych i zmiennych instytucjonalnych na dźwignię i lukę fi nanso-
wania przy zastosowaniu systemowego estymatora UMM. Ostatnia część zawiera najważniejsze wnioski. 
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1. Metodologia badania i opis danych

Analiza została oparta na danych z poszczególnych banków, dostępnych w bazie Bankscope. 
Z próbki banków działających w każdym z 14 krajów (wybranych ze względu na ograniczoną do-
stępność danych za okres co najmniej 7 lat) zostały wybrane największe i najmniejsze banki, we-
dług kryterium aktywów bankowych – 30% z największych i 30% z najmniejszych (zob. tabela 2). 
Do obliczeń w każdej próbie, pochodzącej z poszczególnych krajów wykorzystano medianę dźwi-
gni fi nansowej, jako odwrotność kapitałów do aktywów banku, i medianę luki fi nansowania, jako 
stosunku wielkości: (kredyty udzielone podmiotom sektora niefi nansowego – zobowiązania wobec podmio-
tów sektora niefi nansowego)/ kredyty udzielone podmiotom sektora niefi nansowego. Zmienna luki fi nan-
sowej jest miarą niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów bankowych.

Decyzja o podziale próby badawczej na dwie kategorie wynika z faktu, że duże banki mają więk-
szą szansę na dywersyfi kację swoich inwestycji, a więc mogą lepiej zmniejszyć ogólną ekspozycję 
na ryzyko w porównaniu z mniejszymi bankami, które nie mają wiele okazji do dywersyfi kacji 
swojego portfela kredytowego (zob. Berger 1995; Zhou 2008). W konsekwencji duże banki mogą być 
w niższym stopniu narażone na ryzyko specyfi czne i ewentualnie być mniej zależne od koniunktu-
ry. W przeciwieństwie do dużych, małe banki mogą być narażone na wyższy poziom ryzyka spe-
cyfi cznego i mogą być bardziej podatne na uwarunkowania makroekonomiczne, zwiększając swoje 
ekspozycje na ryzyko w okresie boomu, a zmniejszając w okresach spadków koniunktury. Duże 
banki, które są uważane za zbyt duże by upaść (ang. Too Big to Fail – TBTF) i dlatego w przypadku 
trudnej sytuacji spodziewają się pomocy publicznej, mogą mieć większą pokusę do podejmowania 
ponadprzeciętnego  ryzyka – niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego. W konsekwencji dźwi-
gnia fi nansowa i luka fi nansowa takich banków mogą być mniej zależne od koniunktury gospodar-
ki i rynku kapitałowego lub też mogą maleć podczas ożywienia i rosnąć w okresie recesji.

Kraj Liczba analizo-
wanych banków

Liczba najwięk-
szych banków

Liczba najmniej-
szych banków Przedział czasu

Niemcy 73 18 20 1996–2010
Francja 47 14 14 1996–2010
Włochy 39 11 11 1997–2010

Wielka Brytania 37 11 11 1996–2010
Hiszpania 79 12 10 1996–2010
Portugalia 31 10 9 1999–2010

Finlandia 27 6 7 2001–2010
Irlandia 21 7 5 1996–2010
Szwecja 23 4 8 2001–2010

Republika Czeska 39 12 9 2004–2010
Estonia 11 4 4 2002–2010

Słowacja 16 5 5 2001–2010
Węgry 23 8 7 2002–2010
Polska 52 13 11 2004–2010
Całość 518 135 131  

Tabela 2. Opis danych do modelu
Źródło: Baza Bankscope. 
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W modelu zostały wykorzystane zmienne makroekonomiczne, obrazujące poziom cyklu ko-
niunkturalnego  dla poszczególnych państw (realny wzrost PKB i indeks giełdowy). Dane zostały 
zaczerpnięte odpowiednio z baz Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Thomson Reuters.

Właściwości regulacji bankowych (REGRESTR) w każdym z analizowanych krajów zmierzono 
indeksem określającym zakres czynności, które w świetle przepisów prawa mogą być wykonywa-
ne przez banki. W badaniu zastosowano miarę ogólnej restrykcyjności regulacji bankowych opra-
cowaną przez Barth’a i in. (2006), której wartości znajdują się w przedziale od 4 do 16, z wyższymi 
wartościami wskazującymi na bardziej restrykcyjne regulacje.   

Skuteczność nadzoru bankowego (OFFSUP) zmierzono indeksem opracowanym przez Barth’a 
i in. (2006). Indeks ten przyjmuje wartości dyskretne od 0 do 14 i określa zdolność organów pu-
blicznych nadzorujących banki do podejmowania działań zmierzających do zapobiegania pro-
blemom banków lub korygowania tych problemów, i jeżeli to konieczne, do stwierdzania niewy-
płacalności banku. Wyższe wartości tego wskaźnika świadczą od większym wpływie nadzoru 
bankowego na  funkcjonowanie banku. 

W celu określenia poziomu restrykcyjności regulacji kapitałowych (CAPREG) wykorzystano 
indeks skonstruowany przez Barth’a i in. (2006). Wartości tego indeksu kształtują się w przedziale 
od 0 do 7, przy czym im wyższa wartość, tym bardziej restrykcyjne regulacje kapitałowe. 

Jako miara szybkości interwencji władz nadzorczych (PCA) w funkcjonowanie banku, jeże-
li zaistnieje taka potrzeba, zastosowany został indeks skonstruowany przez Barth’a i in. (2006). 
Wyższe wartości tego wskaźnika sugerują bardziej elastyczny i skuteczny nadzór w podejmowa-
niu takich działań w reakcji na problemy w funkcjonowaniu banku.

Za miarę rozwoju sektora fi nansowego (FINDEV) przyjęty został zagregowany indeks relatyw-
nej wielkości rynku papierów wartościowych i rynku bankowego, skonstruowany przez  Beck’a 
i Levine’a (2002). Wyższe wartości tego wskaźnika oznaczają lepiej rozwinięty sektor fi nansowy. 
W celu oszacowania tego indeksu zastosowano zmienne dostępne w bazie Beck’a  i in. (2009). 

W badaniu zastosowano dwa modele ekonometryczne. Jeden z nich przeznaczono do zbadania wpły-
wu koniunktury i uwarunkowań instytucjonalnych na poziom dźwigni banków. Drugiego natomiast 
użyto w analizie wpływu koniunktury i uwarunkowań instytucjonalnych na lukę fi nansowania ban-
ków. Modele dźwigni (EQ (1)) i luki fi nansowania  (EQ(2)) wyrażono przy użyciu poniższych równań:

      EQ (1)

   
    EQ (2)

gdzie: 
– indeksy i oraz t odnoszą się, odpowiednio, do kraju oraz czasu; 
– Leveragei,t – logarytm wskaźnika dźwigni; 
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– GDP to realny wzrost PKB; 
– Stockindex – logarytm indeksu giełdowego; 
– Fundgap – luka fi nansowania; 
– PolitEconomy to zestaw zmiennych instytucjonalnych, tj. REGRESTR, CAPREG, OFFSUP, PCA 

and FINDEV; 
– – nieobserwowalne efekty specyfi czne dla kraju, które są stałe w czasie, ale różne dla róż-

nych krajów; 
– – błąd pomiaru (ang. white noise).

Do równania dźwigni włączono lukę fi nansowania, a do równania luki fi nansowania włączono 
dźwignię, w celu określenia czy ryzyko wypłacalności i ryzyko płynności są ze sobą powiązane.  

Estymację ocen parametrów strukturalnych modeli przeprowadzono z zastosowaniem dwu-
etapowej systemowej uogólnionej metody momentów (UMM, ang. GMM) wykorzystywanej 
w analizie modeli dynamicznych na danych panelowych (Greene, 2012). W obliczeniach wykorzy-
stane zostało oprogramowanie GRETL.

2. Wyniki badania

2.1. Wstępna analiza korelacji między zmiennymi
W tabeli 3 przedstawione zostały wyniki analizy korelacji, a więc współzależności liniowej, 

między zmiennymi zastosowanymi w badaniu. Ujemna korelacja między dźwignią i tempem 
wzrostu PKB zarówno w populacji banków dużych, jak i małych (jednak z istotnym statystycz-
nie związkiem występującym tylko w przypadku banków dużych) może prowadzić do wniosku, 
że dźwignia maleje podczas ożywienia oraz rośnie podczas recesji. Taki związek między tymi 
zmiennymi może wynikać z faktu, że w czasie rosnącej koniunktury dynamika zyskowności ban-
ków oraz kapitalizacji ich akcji (ze względu na wzrosty na rynku giełdowym) jest wyższa niż 
dynamika aktywów. W konsekwencji wskaźnik dźwigni maleje podczas takiego okresu. W prze-
ciwieństwie do tego, podczas recesji, zarówno dynamika zyskowności, jak i dynamika kapitału 
akcyjnego (m.in. ze względu na spadki na rynku giełdowym) jest słabsza niż dynamika aktywów, 
stąd też wskaźnik dźwigni rośnie – świadcząc jednocześnie o rosnącym ryzyku niewypłacalności 
dużych banków.  

Luka fi nansowania dużych banków jest ujemnie skorelowana z tempem wzrostu PKB. Taki 
charakter współzależności liniowej obu zmiennych, przykładowo podczas ożywienia, może 
świadczyć o występowaniu w tym okresie dwóch zjawisk. Po pierwsze, malejący wskaźnik luki 
fi nansowania może oznaczać, że większa porcja kredytów udzielanych przez banki duże jest fi -
nansowana z tradycyjnych źródeł (tj. depozytów), a więc ryzyko płynności w dużych bankach 
maleje. Po drugie, malejącą lukę fi nansowania można uznać za objaw rosnącej aktywności ban-
ków dużych poza rynkiem kredytów dla sektora niefi nansowego,  która polega na przeznaczaniu 
większej części zgromadzonych środków na transakcje zawierane na rynku międzybankowym 
czy też rynku papierów rządowych. To drugie zjawisko również świadczy o lepszej płynności du-
żych banków w tym okresie, rodzić może jednak ryzyko znacznych problemów płynnościowych 
dużych banków podczas recesji, ze względu na to, że rynki hurtowe (a takim jest rynek lokat 
międzybankowych), zazwyczaj kurczą się podczas pogarszających się uwarunkowań makroeko-
nomicznych (por. Schooner, Taylor 2010:43-44).  
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W odróżnieniu od banków dużych, w grupie banków małych korelacja między luką fi nanso-
wania i tempem wzrostu PKB jest dodatnia. Świadczy to o większej wrażliwości płynności tych 
banków na uwarunkowania makroekonomiczne. Banki te bowiem zmniejszają swoją ekspozy-
cję na ryzyko płynności podczas recesji – gdy rynki fi nansowe cechują się niższą płynnością, 
a zwiększają podczas ożywienia, gdy sytuacja płynnościowa na rynkach fi nansowych poprawia 
się. Zmniejszenie tej ekspozycji podczas recesji może mieć również związek ze spadkiem popytu 
na kredyt bankowy, co przy niezmieniającej się bazie depozytowej banków, prowadzi do spadku 
wskaźnika luki fi nansowania.

Dodatnia i istotna statystycznie korelacja między dźwignią i luką fi nansowania w populacji 
dużych banków prowadzi do wniosku, że wzrost ryzyka wypłacalności współwystępuje ze wzro-
stem ryzyka płynności i vice versa. 

Tabela 3. Macierz korelacji między zmiennymi zastosowanymi w badaniu
Źródło: Karkowska, Olszak (2012: 142). 

2.2. Związek między uwarunkowaniami makroekonomicznymi oraz dźwignią i luką 
fi nansowania

Wyniki badania zaprezentowane w tabeli 4 wskazują, że występuje ujemna istotna statystycz-
nie zależność między dźwignią dużych banków i tempem wzrostu PKB (co jest zgodne z wyni-
kiem uzyskanym w tabeli 3) oraz dodatnia i istotna statystycznie zależność między tymi zmien-
nymi w próbce banków małych. Wynik uzyskany w grupie banków dużych, których ryzyko  nie-
wypłacalności maleje podczas ożywienia i rośnie podczas recesji, świadczyć może o tym, że banki 
te wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku fi nansowym, wynikającą z tego, że są zbyt 
duże, aby upaść (TBTF). Stąd też zamiast ograniczać ryzyko braku wypłacalności podczas recesji, 
banki te powiększają je, na co wskazuje rosnący wskaźnik dźwigni przy malejącym tempie wzro-
stu PKB. Wzrost tego ryzyka w okresie recesji jest następstwem błędnych decyzji podejmowanych 
przez pracowników banków podczas ożywienia (Berger, Udell 2005). Tutaj bowiem warto zwrócić 
uwagę na fakt, że właśnie banki duże bardzo często mają skłonność do podejmowania nadmierne-
go ryzyka, a niejednokrotnie zarządzają nim w sposób wadliwy (por. Stiglitz  2010: 164–168). Taki 

leverlarge leversmall fundgaplarge fundgapsmall Stockindex GDPgrowth REGRESTR CAPREG OFFSUP PCA FINDEV
1 0.0993 0.2836 0.0039 -0.1127 -0.1724 -0.4841 0.0019 -0.2893 -0.4407 0.461 leverlarge

1 -0.1692 -0.0546 0.0445 -0.0114 0.1183 0.0883 -0.4627 0.0451 -0.1618 leversmall
1 -0.0266 0.3157 -0.1261 -0.243 -0.1429 -0.2913 -0.566 0.5489 fundgaplarge

1 0.1292 0.0863 0.1967 -0.0114 0.2525 0.0305 -0.058 fundgapsmall
1 -0.1508 0.2399 0.0933 -0.0271 -0.1261 -0.004 Stockindex

1 -0.0582 -0.0196 0.1908 0.1949 -0.1316 GDPgrowth
1 0.2823 0.133 0.2646 -0.5027 REGRESTR

1 0.204 0.2273 0.0045 CAPREG
1 0.555 -0.247 OFFSUP

1 -0.7273 PCA
1 FINDEV

Wartość krytyczna przy poziomie istotności 5% = 0.1354
Objaśnienia:

leverage - logarytm wskaźnika dźwigni; funding gap - luka finansowania; const - stała; GDPgrowth - realne tempo wzrostu PKB; logStockIndex- logarytm 
indeksu giełdowego; fundgaplagre - luka finansowania w bankach dużych; fundgapsmall - luka finansowania w bankach małych; leverlarge - logarytm dźwigni 
w bankach dużych; leversmall - logarytm dźwigni w bankach małych; REGREST - indeks restrykcyjności regulacji bankowych; CAPREG - indeks 
restrykcyjności regulacji kapitałowych; OFFSUP - indeks skuteczności władz nadzorczych w ograniczaniu ryzyka; PCA - indeks zdolności władz nadzorczych 
do interweniowania w funkcjonowanie banku w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba; FINDEV - indeks stopnia rozwoju sektora finansowego
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rosnący wskaźnik dźwigni tych banków podczas recesji można uznać za symptom wysokiego 
ryzyka niestabilności systemu fi nansowego (tj. ryzyka systemowego). 

O ile cykl koniunkturalny wydaje się oddziaływać na lukę fi nansowania małych banków – na 
co wskazuje istotny statystycznie parametr zależności strukturalnej między luką fi nansowania 
i indeksem giełdowym, o tyle w grupie banków dużych nie zidentyfi kowano w tym obszarze 
istotnej statystycznie zależności. Taka zależność w próbie banków małych może być efektem, 
z jednej strony, wzrostu aktywności kredytowej w okresie ożywienia koniunktury i wzrostów na 
rynku giełdowym oraz lepszego dostępu do fi nansowania na rynku międzybankowym w okresie 
ożywienia.  Z drugiej zaś – w czasie recesji i spadków na rynku giełdowym zależność ta może 
świadczyć o spowolnieniu aktywności kredytowej banków współwystępującej z gorszym dostę-
pem do fi nansowania na rynku międzybankowym.

Zmienna 
zależna

 współczynni wartość p współczynnik wartość p współczynni wartość współczynnik wartość p 
const 6.1512 0.0229 ** -1.4563 0.4466 1.9941 0.3931 -18.2273 0.0000 ***
GDPgrowth -0.0127 0.0461 ** 0.0001 0.9943 0.0123 0.0092 *** -0.0054 0.8239
logStockindex 0.0324 0.6980 0.1229 0.4080 0.0022 0.9786 0.8791 0.0417 **
fundgaplarge 1.1821 0.0309 **

fundgapsmall -0.0386 0.2575

leverlarge 0.0715 0.5356
leversmall 0.2796 0.0039 ***
REGRESTR -0.1209 0.0968 * 0.0337 0.1196 -0.0805 0.0352 ** 0.3635 0.0061 ***
CAPREG 0.1139 0.0090 *** -0.0455 0.4128 0.0784 0.0477 ** -0.3702 0.1198
OFFSUP -0.0036 0.8349 -0.0026 0.8180 0.0061 0.9290 0.5143 <0.00001 ***
PCA 0.0106 0.8981 -0.0092 0.4705 -0.1284 0.1546 0.2114 0.5341
FINDEV 0.4174 0.1469 0.2689 0.4626 -0.6828 0.0419 ** 1.6986 0.0285 **

AR(1) z= 1.2392 [0.2153] 0.1907 [0.8488] -0.4578 [0.6471] -1.7512 [0.0799]
AR(2) z= 1.9989 [0.0456] -0.3174 [0.7509] -2.0222 [0.0432] 0.9629 [0.3356]
Test Sargana 3.0514 [1.0000] 0.2900 [1.0000] 1.5109 [1.0000] 2.3463 [1.0000]
Liczba 
obserwacji

150 152 136 135

Uwagi:

Objaśnienia:
leverage - logarytm wskaźnika dźwigni; funding gap - luka finansowania; const - stała; GDPgrowth - realne tempo wzrostu PKB; logStockIndex- 
logarytm indeksu giełdowego; fundgaplagre - luka finansowania w bankach dużych; fundgapsmall - luka finansowania w bankach małych; 
leverlarge - logarytm dźwigni w bankach dużych; leversmall - logarytm dźwigni w bankach małych; REGREST - indeks restrykcyjności regulacji 
bankowych; CAPREG - indeks restrykcyjności regulacji kapitałowych; OFFSUP - indeks skuteczności władz nadzorczych w ograniczaniu 
ryzyka; PCA - indeks zdolności władz nadzorczych do interweniowania w funkcjonowanie banku w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba; 
FINDEV - indeks stopnia rozwoju sektora finansowego

Test Sargana służy do oceny otrzymanych oszacowań parametrów strukturalnych sys-UMM, poprzez weryfikację hipotezy o zasadności 
wprowadzenia dodatkowych instrumentów (tzw. test restrykcji przeidentyfikujących, ang. overidentifying restrictions test). 

***, **, * oznaczają istotność statystyczną przy poziomie istotności, odpowiednio, 1%, 5% i 10% 

Pierwsze i drugie opóźnienie zmiennej zależnej było uwzględnione budowanych modelach, ale nie zostało zaraportowane w tabeli

AR(1) i AR(2) oznaczają autokorelację reszt pierwszego i drugiego rzędu, oszacowaną dla modelu zbudowanego na pierwszych różnicach; dane 
liczbowe  dla tych wskaźników, służą do weryfikacji hipotezy o braku autokorelacji składnika losowego, odpowiednio, pierszego i drugiego 
rzędu w równaniach dla pierwszych różnic.

Duże banki Małe banki

leverage funding gap leverage funding gap

Tabela 4. Wyniki badania nad wpływem cyklu koniunkturalnego na dźwignię i lukę fi nansowa-
nia
Źródło: Karkowska, Olszak (2012:145). 

Wyniki naszego badania wskazują na występowanie asymetrycznej zależności między dźwi-
gnią i luką fi nansowania w obu grupach banków. W grupie banków dużych zanotowano istotny 
statystycznie dodatni wpływ luki fi nansowania na dźwignię, ale w grupie banków małych wpływ 
ten jest nieistotny statystycznie. Natomiast w grupie banków małych występuje istotny statystycz-
nie dodatni wpływ dźwigni na lukę fi nansowania. W przypadku banków dużych dźwignia nie 
wpływa w sposób istotny statystycznie na lukę fi nansowania.
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Należy podkreślić, że dodatnia zależność między dźwignią i luką fi nansowania została przez 
nas zidentyfi kowana na etapie analizy korelacji między zmiennymi. Stąd też wynik uzyskany 
w tabeli 4 potwierdził wniosek sformułowany przez nas powyżej. Analiza wyników badania 
w populacji banków dużych prowadzi więc do wniosku, że wzrost ryzyka płynności współwy-
stępuje ze wzrostem ryzyka wypłacalności tych banków. W konsekwencji wynik taki można 
zinterpretować jako brak prawidłowego zarządzania ryzykiem płynności przez duże banki, ce-
chujące się nadmierną dźwignią, a w konsekwencji narażone na wysokie ryzyko wypłacalności. 
Wynik ten stanowi argument za wprowadzeniem regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem 
płynności, w tym ujęciu, które sugeruje Komitet Bazylejski w tz w. Bazylei III.  

W przeciwieństwie do banków dużych, w populacji banków małych to dźwignia wpływa 
na poziom luki fi nansowania – co oznaczać może, że wzrost w poziomie ryzyka wypłacalności 
współwystępuje ze wzrostem ryzyka płynności. Taki rezultat wskazuje na donośne znaczenie 
przyjętych przez Komitet Bazylejski nowych standardów płynnościowych i kapitałowych, tj. Ba-
zylei III, których celem jest ograniczenie ryzyka podejmowanego przez banki. 

2.3. Związek między zmiennymi instytucjonalnymi oraz dźwignią i luką fi nansowania 
– wyniki badania

Na poziom dźwigni zarówno banków małych, jak i dużych wpływają restrykcyjność regulacji 
bankowych (REGRESTR) oraz restrykcyjność regulacji kapitałowych (CAPREG). W krajach, które 
cechują się bardziej restrykcyjnymi regulacjami bankowymi, dźwignia jest niższa. Jednakże re-
strykcyjne regulacje kapitałowe nie powodują obniżenia dźwigni, w żadnej z kategorii banków. 
Z badania wynika bowiem, że wraz ze wzrostem restrykcyjności tych regulacji rośnie poziom 
dźwigni. Taki wynik można zinterpretować dwojako. Po pierwsze, może on świadczyć o tym, że 
w krajach o bardziej restrykcyjnych regulacjach kapitałowych banki zarządzają sprawniej ryzy-
kiem (np. w większym zakresie stosują instrumenty transferujące ryzyko), co w efekcie przekła-
da się na konieczność utrzymywania przez nie niższych kapitałów. Rezultat ten można również 
uznać za dowód nieskuteczności standardów kapitałowych, które obowiązywały w analizowa-
nym okresie. Standardy te dawały bankom możliwość włączania do tz w. bazy kapitałowej będącej 
składnikiem współczynnika wypłacalności, takich elementów pasywów, które nie miały stabil-
nego charakteru – co w efekcie prowadziło do obniżenia udziału w tej bazie kapitału własnego 
o podstawowym znaczeniu dla wypłacalności banku (tj. kapitału akcyjnego zwykłego i zysków 
zatrzymanych, które uwzględniono w badaniu do oszacowania wskaźnika dźwigni). W konse-
kwencji wynik ten można potraktować jako kolejny argument za wprowadzeniem bardziej re-
strykcyjnych regulacji kapitałowych, szczególnie w obszarze składu kapitałów własnych banków, 
tak jak postuluje to Komitet Bazylejski w Bazylei III. 

Dodatni związek między restrykcyjnością regulacji bankowych i luką fi nansowania banków 
małych sugerujący, że wraz ze wzrostem restrykcyjności regulacji rośnie luka fi nansowania, 
a więc wyższe jest ryzyko płynności, można zinterpretować jako dowód braku znaczenia tychże 
regulacji w zarządzaniu ryzykiem płynności. Fakt, że regulacje te nie ograniczały tego ryzyka 
może być następstwem braku wyraźnego określenia w przepisach prawa zasad zarządzania ry-
zykiem płynności w analizowanym okresie. 

Związek między skutecznością władz  nadzorczych (OFFSUP) i luką fi nansowania małych 
banków jest dodatni, co  w istocie oznacza, że bardziej restrykcyjny nadzór w danym kraju wiąże 
się z wyższym poziomem ryzyka płynności. Wynik ten należy interpretować podobnie do wy-
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niku uzyskanego przy analizie wpływu regulacji bankowych na lukę fi nansowania, tj. świadczy 
on w istocie o braku wpływu władz nadzorczych na poziom ryzyka płynności banków. Podobnie 
PCA, będąca miarą zdolności władz nadzorczych do skutecznego korygowania problemów poja-
wiających się w bankach nie oddziałuje w sposób istotny statystycznie na ryzyko wypłacalności 
i płynności.

FINDEV, jako indeks mierzący rozwój sektora fi nansowego, jest dodatnio powiązany z luką 
fi nansowania banków. Natomiast w przypadku dźwigni małe banki wykazują związek istotny 
statystycznie, a w grupie banków dużych, jest on istotny tylko przy przyjęciu liberalnego pozio-
mu istotności (tj. 15%).  Wynik ten oznacza, że w krajach, które cechują się lepiej rozwiniętym 
systemem fi nansowym, banki mają łatwiejszy dostęp do nietradycyjnych źródeł fi nansowania 
aktywności kredytowej, stąd też luka fi nansowania w bankach działających na terenie takich kra-
jów jest wyższa. 

Wnioski

Z przeprowadzonego badania wynika, że uwarunkowania makroekonomiczne wpływają na 
dźwignię banków. Charakter tego wpływu jest uzależniony od rozmiaru działalności banku. W 
grupie banków dużych, związek między dźwignią i tempem wzrostu jest ujemny, co sugeruje 
wzrost ryzyka niewypłacalności podczas recesji i jego spadek podczas ożywienia. Natomiast w 
przypadku banków małych wpływ ten jest dodatni. Zależność między indeksem giełdowym i 
luką fi nansowania jest dodatnia, lecz istotna statycznie jedynie w grupie małych banków. 

Zależność między ryzykiem wypłacalności (tj. dźwignią) i płynności (tj. luką fi nansowania) ce-
chuje asymetria. Podczas gdy luka fi nansowania jest istotną statystycznie determinantą dźwigni, 
jej wpływ na lukę fi nansowania małych banków jest nieistotny statystycznie. Z analizy wynika, 
że wzrostowi luki fi nansowania banków dużych towarzyszy wzrost dźwigni.  Dźwignia wpływa 
natomiast na poziom luki fi nansowania małych banków, gdzie ten wpływ jest, w odróżnieniu od 
banków dużych, istotny statystycznie. Stąd też w populacji banków małych wzrostowi dźwigni to-
warzyszy wzrost luki fi nansowania. Powyższe rezultaty prowadzą do wniosku, że wyższe ryzyko 
niewypłacalności współwystępuje z wyższym ryzykiem płynności i stanowią argument za wpro-
wadzeniem bardziej restrykcyjnych standardów kapitałowych i płynnościowych (tj. Bazylei III).

Analiza dotycząca wpływu zmiennych instytucjonalnych na dźwignię i lukę fi nansowania 
wskazuje, że tylko indeks mierzący odpowiednio restrykcyjność regulacji bankowych oraz re-
strykcyjność regulacji kapitałowych  wpływają w sposób istotny statystycznie na badane miary 
ryzyka. Działania władz nadzorczych, których skuteczność została określona miarą OFFSUP and 
PCA, nie miały w okresie poddanym badaniu istotnego statystycznie wpływu na dźwignię i lukę 
fi nansowania. Banki prowadzące działalność na terytorium krajów o lepiej rozwiniętym sektorze 
fi nansowym FINDEV cechowały się wyższą luką fi nansowania niż banki, które działały w sekto-
rach fi nansowych słabiej rozwiniętych. 
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Wyzwanie dla zarządzania edukacją: odmitologizowanie 
przyjmowanych bezrefl eksyjnie założeń

Słowa kluczowe: reforma edukacji, ankiety ewaluacyjne, Roger Scruton.
 
Streszczenie: Aby efektywnie zarządzać czymkolwiek, trzeba dobrze zrozumieć naturę i specyfi kę pro-
cesu będącego obiektem naszych oddziaływań. Od dwudziestu lat system edukacyjny w Polsce jest przed-
miotem nieustających reform. Artykuł jest zbiorem zaniedbywanych w dyskursie społecznym zagadnień – 
obserwacji, poczynionych w trakcie ponad trzydziestoletniej pracy na uczelni dwóch pierwszych autorów, 
wzmocnionych poglądami wybitnego myśliciela Rogera Scrutona i wynikami przeprowadzonych, przez 
trzeciego autora, analiz danych z ponad 30 tysięcy ankiet ewaluacyjnych zajęć edukacyjnych. Tezy zostały 
pogrupowane w opis siedmiu mitów: 1) przewagi nowych technologii informacyjnych; 2) motywacji we-
wnętrznej; 3) swobody wyboru i standaryzacji; 4) wymogu praktyczności wiedzy; 5) indywidualizacji pro-
cesu edukacyjnego; 6) usługi edukacyjnej; 7) możliwości odgórnej reformy systemu edukacji. Przedstawio-
ne analizy danych pokazują, że ten sam wykładowca uczący tego samego przedmiotu uzyskuje odmienne 
oceny od różnych grup studentów, co pokazuje, że proces dydaktyczny nie zależy tylko od umiejętności 
prowadzącego, ale także od wkładu uczącej się grupy. 

Keywords: educational policy, course evaluations, Roger Scruton.

Abstract: To change anything eff ectively, you have to understand the nature and specifi city of the process 
which is the subject of your intervention. For over the past 20 years the educational system in Poland has 
been a subject to ongoing reforms. In this paper we describe the collection of neglected issues in social di-
scourse  on education. Our discussion is based on lessons learned during more than 30 years of university 
teaching by the fi rst two authors as well as by the work of the distinguished philosopher, Roger Scruton 
and, fi nally, on data from over 30,000 course evaluations analyzed by the third author.  We have describe 
7 educational myths  assuming : (1) advantage of new informational technologies, (2) students’ intrinsic 
motivation, (3) importance of students’ freedom in choosing the content and time of their study,  (4) the ne-
cessity of knowledge to be practical, (5) advantages of individualization in education, (6) treating education 
as service given by teacher to  the clients; (7) the possibility of top-down reforms of the education system. 
Finally, our data analysis demonstrates that the same instructor teaching the same course is often evalu-
ated diff erently by diff erent groups of students, which means that teaching eff ectiveness depends both on 
instructor’s  and student’s contribution to the process of learning.
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Wprowadzenie

Uważamy, że potrafi my zarządzać ryzykiem, zaufaniem, procesem edukacyjnym. Czy na pew-
no? Aby efektywnie zarządzać czymkolwiek, trzeba dobrze zrozumieć naturę i specyfi kę procesu 
będącego obiektem naszych oddziaływań. Od dwudziestu lat system edukacyjny w Polsce jest 
przedmiotem nieustających reform1. W samym szkolnictwie wyższym również co i rusz wprowa-
dzane są nowe regulacje (przykładowo najpierw zlikwidowano stanowisko docenta, aby je póź-
niej przywrócić w ustawie, a teraz znów zlikwidować). 

Niniejszy tekst jest zbiorem zaniedbywanych w dyskursie społecznym zagadnień – obserwacji, 
poczynionych w trakcie ponad trzydziestoletniej pracy na uczelni dwóch pierwszych autorów, 
wzmocnionych poglądami wybitnego myśliciela Rogera Scrutona, który jest przez nas obfi cie cy-
towany, i wynikami analiz danych przeprowadzonych przez trzeciego autora w ramach przygo-
towywanej przez niego na Wydziale Zarządzania UW rozprawy doktorskiej. Zestawione zostały 
one w formie siedmiu tez (fałszywych mitów)2. Choć elegancja nakazywałaby, aby długość ich 
opisów była zbliżona, więcej miejsca zajmują te mniej oczywiste.

1. Mit przewagi nowych technologii informacyjnych

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez decydentów jest ignorowanie psychologicz-
nych ograniczeń procesu edukacji. Ulegają oni złudzeniu, że edukacja polega przede wszystkim na 
dostarczaniu wiedzy. Podejrzewano, że udostępnienie przez jedną z najlepszych uczelni na świecie 
Massachusett s Institute of Technology (MIT) materiałów dydaktycznych spowoduje spadek zaintere-
sowania studiami w innych uczelniach, co jednak nie nastąpiło. Powszechna dostępność informacji 
na stronach WWW nie poprawiła też niestety jakości prac pisanych przez studentów. Powodem jest 
oczywista prawidłowość psychologiczna, ładnie zilustrowana w wypowiedzi jednego z dziennika-
rzy: im większa jest liczba dostępnych informacji, tym bardziej powierzchowne jest ich przetwarzanie.

Mówi się, że dzięki internetowi… współcześni wiedzą więcej i szybciej niż minione pokolenia… To praw-
da, liczba informacji krążących w sieci z godziny na godzinę rośnie w geometrycznym tempie, tylko, oba-
wiam się, poznanie, jakie dzięki nim się zyskuje, jest powierzchowne. Mam wrażenie, że stałą cechą nowej 
świadomości jest nieuwaga. Po prostu czyta się szybko, przebiega się wzrokiem po tytułach i zajawkach, 
wciąż szukając tego, co przykuje, złapie, zatrzyma. Nie ma czasu na pogłębienie, na refl eksję nad przeczy-
tanym tekstem. Dotarciu do wiedzy nie towarzyszy wewnętrzny wysiłek jej zrozumienia, przemyślenia, 
krytycznego zgłębienia (Lisicki 2010).

Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie niezmiernie zdemokratyzowały dostęp do wiedzy. 
Coraz częściej się zdarza, że studenci w trakcie wykładu weryfi kują informacje dostarczone przez 
wykładowcę za pomocą wyszukiwarki internetowej. Ale ta weryfi kacja dotyczy zazwyczaj tylko 
nagłówków – przecież w trakcie wykładu nie ma czasu na przemyślenie stwierdzonych różnic. 
Egzemplifi kacją wpływu technologii informacyjnych jest wyparcie autorytetu przez modę, która 
może być traktowana jako przejaw efektu społecznej słuszności (np. Wieczorkowska-Wierzbińska 

1 Wyszukiwarka sejmowa (Internetowy System Aktów Prawnych) znalazła 30 rekordów dotyczacych ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty w ciągu ostatnich 20 lat. 
2 Część argumentów była publikowana wcześniej w 4 rozdziale monografi i: Wieczorkowska-Wierzbińska (2011).
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2011). Wpływ ten pozostaje często przez nas nieuświadomiony, co dobitnie pokazują wyniki opi-
sanego poniżej badania. 

W badaniu wzięło udział ponad 14 tys. internautów, których poproszono o wysłuchanie i ocenienie 48 
piosenek nieznanych zespołów. Następnie, jeśli zechcieli, mogli ściągnąć wybrane utwory na swój dysk. Ba-
dani byli podzieleni losowo na dziewięć grup. W ośmiu grupach badani widzieli, ile razy dany utwór został 
ściągnięty w danej grupie. Grupa dziewiąta nie miała takich informacji. Okazało się, że ranking popularno-
ści piosenek w poszczególnych grupach wyglądał bardzo różnie. Przykładowo piosenka będąca hitem w jednej 
grupie zajmowała bardzo daleką pozycję w rankingu innej grupy. Można było zaobserwować efekt lawiny 
– niewielka losowa przewaga jakiegoś utworu na początku powodowała lawinowy przyrost popularności. 
Efekt zarażania się preferencjami innych był bardzo silny (Mlodinow 2007). 

Autorytetem stała się opinia większości – nawet odpowiedzialni za losy państwa kierują się 
wynikami badań opinii publicznej. Gorzej, jeśli to samo kryterium stosuje się w edukacji. Ładną 
ilustracją tego zjawiska może być zachowanie jednego z naszych współpracowników, który, mając 
wątpliwości dotyczące poprawnej pisowni (łącznie vs rozdzielnie) wyrażenia „za granicą”, nie szu-
kał podpowiedzi w słownikach, lecz uznał, że należy to sprawdzić w wyszukiwarce internetowej. 
Opcja występująca na stronach internetowych częściej została przez niego uznana za poprawną.

Zagrożeniem dla rozwoju poznawczego jest fakt, że młodzież mało czyta, ponieważ to słowa 
– w odróżnieniu od obrazów – wymagają przetwarzania abstrakcyjnych pojęć, uruchomienia wy-
obraźni. Zagrożeni są jednak też ci, którzy czytają bardzo dużo, nie pozostawiając sobie czasu na 
przemyślenie tego, co przeczytali. Powszechnie obowiązująca zasada „więcej, szybciej” przekłada 
się na „bardziej powierzchownie”. Trafnie puentuje to Scruton: „Technologia informacyjna spra-
wia, że obrazy mają pierwszeństwo przed myślami oraz tysiąc razy zwielokrotniany jest szum 
wypełniający przestrzeń, w której tworzone są i propagowane idee. I dlatego, kiedy trzeba podej-
mować wielkie decyzje, szum zagłusza cichy głosik zrozumienia”.

W świecie przeładowanym informacjami zinstytucjonalizowany system edukacji nie jest nam 
potrzebny do dostarczania wiedzy, ale ma nas zmuszać do przejścia przez następne etapy proce-
su uczenia się (krytyczna analiza informacji, niezniekształcone zapamiętywanie, umiejętność 
połączenia nowych informacji w całość, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy). Należy 
pamiętać, że proces ten jest żmudny i skomplikowany – zapoznanie się z nowymi informacjami to 
zaledwie wierzchołek góry lodowej, aby przejść przez wszystkie etapy, konieczne jest utrzymanie 
odpowiedniego poziomu motywacji. 

2. Mit motywacji wewnętrznej 

Z książek Scrutona (2010, 2012) można wypunktować, poddane przez niego druzgocącej kry-
tyce, fałszywe założenia przyjmowane przez osoby odpowiedzialne za rewolucje edukacyjne 
XX wieku:
− edukacja jest procesem swobodnej eksploracji i samorozwoju, w którym nauczyciel nie odgry-

wa roli eksperta, wzorca do naśladowania czy autorytetu, lecz doradcy, towarzysza zabawy 
i przyjaciela;
− wystarczy uwolnić uczniów od ograniczeń tradycyjnego programu nauczania, aby zdobywali 

wiedzę poprzez eksperymentowanie i odkrywanie, a nie „wkuwanie na pamięć”;
− dyscyplina, uczenie się i nauczanie nie mają zbyt wielkiej wartości, bo zniechęcają uczniów do 

samodzielnych odkryć; 
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− obowiązkiem nauczyciela jest stać i patrzeć, jak uczeń wyraża siebie, wydobywać odpowiedzi, 
które nie powinny być jednak krytykowane; 
− jeśli coś pójdzie nie tak, ucznia nie wolno obwiniać, a tym bardziej karać; winą należy obciążyć 

innych, a zwłaszcza najbliższych ucznia, ponieważ to oni mieli najwięcej możliwości hamowa-
nia jego rozwoju.

Wszyscy doceniają rolę inteligencji, ale w ostatnich rozpsychologizowanych (w negatywnym 
tego słowa znaczeniu) dziesięcioleciach celem wielu oddziaływań edukacyjnych stały się nie kom-
petencje czy poziom wiedzy, ale – samoocena. W Stanach Zjednoczonych powstał nawet Ruch na 
Rzecz Samooceny, którego zadaniem było podnoszenie przekonania uczniów o swoich walorach. 
Uważano, że skoro ludzie wysoko się oceniający osiągają lepsze wyniki, są aktywni, bardziej 
otwarci i zadowoleni, to podnosząc uczniom samoocenę, sprawimy, że będą odnosić sukcesy. 
Niestety sztuczne podnoszenie wiary w siebie (w sferze werbalnej, a nie poprzez doświadczanie 
realnych sukcesów) prowadzi jedynie do dysonansu poznawczego, przejawiającego się w formie 
niezrozumiałego dla osoby niepokoju (Wieczorkowska-Wierzbińska 2011). To może tłumaczyć 
wysyp w ostatnich latach różnego rodzaju uzależnień od substancji i czynności, które uspokajają.

Ostatnio coraz dobitniej (Baumeister, Tierney 2012) podkreśla się rolę samodyscypliny jako 
drugiego obok inteligencji wyznacznika sukcesu. Przykładowo, w badaniach pokazano, że oso-
by charakteryzujące się wysoką kontrolą własnych działań (przejawiającą się łatwością do zmo-
bilizowania się do wykonywania nawet niezbyt przyjemnych zadań czy kończenia rozpoczętych 
projektów) charakteryzują się wyższą samooceną (Wieczorkowska 2007). O tym, że to samokon-
trola wpływa na samoocenę, a nie odwrotnie, świadczy fakt, że siła związku rośnie z wiekiem 
badanych. Im jesteśmy starsi, tym większa część naszej samooceny jest wyjaśniana poziomem 
samodyscypliny. Ten związek wynika zapewne z rosnącej wraz ze wzrostem samokontroli sku-
teczności w realizacji celów. Brak samodyscypliny obniża szanse na osiągnięcie postawionych 
celów, a to niewątpliwie może obniżać samoocenę. Na naszych uczelniach jednak nadal króluje 
fałszywy psychologizm – unikamy krytykowania prac studentów. Średnie ocen stale rosną i to nie 
tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie postawienie doktorantowi oceny C wiąże się z olbrzymim 
dyskomfortem dla… wykładowcy (!). W Polsce również coraz częściej zdarzają się wykładowcy 
stawiający same piątki (np. w analizowanych przez nas danych pojawiły się egzaminy ze śred-
nią oceną powyżej 4,8 dla 169 studentów – na skali zawierającej ocenę celującą). Można oczywi-
ście sądzić, że wykładowca tak świetnie uczy, ale znajomość ograniczeń jakim podlegają studenci 
(różne zdolności, fl uktuacja poziomu motywacji, wydarzenia losowe) nakazuje przewidywać, że 
egzamin był nieadekwatnie łatwy. Stawiając zawyżone stopnie, możemy studentów wyposażać 
w samozadowolenie, które będzie potem boleśnie konfrontowane z wymaganiami rynku pra-
cy. Minimalizujemy oczekiwania, pozwalając na unikanie wysiłku mentalnego. Wielu studen-
tów oczekuje, że dostanie wszystkie informacje w postaci gotowych slajdów i tylko z tego będą 
egzaminowani. Obrazowo ujął to profesor fi zyki wykładający na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
pisząc w liście otwartym do absolwentów wyższych uczelni, że wcale nie są dobrze wykształceni, 
ponieważ otrzymując dyplomy, zostali oszukani najpierw przez nauczycieli, a potem przez wy-
kładowców, którzy „z szafarzy wiedzy stali się handlarzami marzeń” (Stanek 2012).

Trzeba pamiętać, że rola samodyscypliny wzrosła niepomiernie wraz ze wzrostem liczby dys-
traktorów (np. atakujące nas przez cały dzień, rozpraszające uwagę, reklamy, dźwięki muzyki 
z radia w miejscach publicznych, telefonów, przychodzących wiadomości SMS). Dlatego w pełni 
podpisujemy się pod hasłem (Terlikowski 2012): Wychowywać do wysiłku.



Wyzwanie dla zarządzania edukacją: odmitologizowanie przyjmowanych bezrefl eksyjnie założeń 67

3. Mit swobody wyboru i standaryzacji 

W każdym procesie uczenia się zdarzają się także chwile zniechęcenia. Nawet jeżeli rozpoczy-
naliśmy naukę z entuzjazmem, po pewnym czasie bywamy zmęczeni lub znudzeni. Fakt posiada-
nia wewnętrznej motywacji do zdobycia wyksztalcenia nie przekłada się na codzienne zachowa-
nia. Jedną z podstawowych różnic między samokształceniem a zorganizowaną edukacją jest to, 
że ta druga forma narzuca strukturę procesu uczenia. Bez systemu przymusu w postaci testów, 
zaliczeń i egzaminów nie ma postępów w uczeniu się. 

Dążenie do zapewnienia studentowi komfortu związanego z poczuciem swobody wyboru 
powoduje, że zakłada się, że to on – jako konsument – najlepiej wie, czego potrzebuje (czego i kie-
dy chce się uczyć), naszym zaś zadaniem jest dostarczenie mu pożądanego towaru w dogodnym 
dla niego czasie. 

W badaniach psychologicznych pokazano jednak, że zbyt duża wolność jest zabójcza dla moty-
wacji. Realizacji celu sprzyja sformułowanie intencji implementacyjnych, a więc określenie, kiedy 
i gdzie będziemy się uczyć. Ograniczona dostępność w czasie stanowi doskonałą motywację do 
podjęcia działań. W reklamach różnych produktów często pojawia się informacja, że promocja 
obowiązuje tylko do danego dnia, co ma zmobilizować odbiorców do nieodkładania zakupu. Tak 
też dzieje się w edukacji stacjonarnej – wykład odbywa się w określone dni i o określonej godzinie, 
a jeśli student nie zmobilizuje się i nie pojawi się na nim, traci możliwość wysłuchania wykła-
dowcy. Obecnie, wraz z coraz łatwiejszym dostępem do różnego typu urządzeń umożliwiających 
utrwalanie treści, mobilizacja ta spada, a studentom wydaje się, że ważniejsze jest gromadzenie 
informacji, z których „kiedyś” skorzystają. Niestety – choć wykorzystujemy coraz więcej coraz 
bardziej zaawansowanych środków audiowizualnych, jakość uczenia się nie poprawiła, a efekty 
nauczania nie są coraz lepsze. To dobrze opisany w psychologii mechanizm – jeśli coś jest do-
stępne w sposób nieograniczony, ma dla nas mniejszą wartość niż to, co ulotne. To dlatego nadal 
częściej oglądamy programy telewizyjne w czasie ich nadawania, zamiast nagrywać je i oglądać 
w dogodnym dla nas czasie. Edukację zdalną reklamuje się, mówiąc: „Możesz się uczyć w dowol-
nym miejscu i czasie”. Ci, którzy traktują tę reklamę dosłownie, szybko przekonują się, że „zawsze 
i wszędzie” przekształca się w „nigdy i nigdzie”. O zbawiennym wpływie narzuconych przez 
wykładowcę terminów przekonują, opisane poniżej wyniki badania Ariely’ego. 

Studentów Harvardu, którzy w czasie kursu mieli wykonać trzy prace domowe, podzielono losowo na 
trzy grupy. Pierwsza grupa miała narzucone przez wykładowcę terminy wykonania. Grupa druga mo-
gła dowolnie zadeklarować własne terminy oddawania prac, ale ich przekroczenie groziło punktami kar-
nymi. Trzecia mogła dostarczyć prace w wygodnym dla nich terminie w czasie trwania kursu. Porównanie 
wyników egzaminów w trzech grupach pokazało, że najlepiej wypadła pierwsza grupa (sztywne terminy), 
a najgorzej ci, którym pozostawiono najwięcej swobody (za: Tyszka 2010). 

Powszechnie wzrasta liczba przedmiotów fakultatywnych. Studentom pierwszego roku psy-
chologii oferuje się atrakcyjne zajęcia, np. z psychologii miłości, psychologii reklamy czy psychologii 
uzależnień. Prowadzący takie przedmioty nierzadko mają na kursie zarówno studentów pierw-
szego roku, jak i piątego. Sytuacja ta dotyczy oczywiście przedmiotów humanistycznych, trudno 
sobie bowiem wyobrazić, aby pierwszoroczny student matematyki wybrał zajęcia fakultatywne z 
łańcuchów Markowa. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami przerzucania na studentów odpo-
wiedzialności za ustalanie ścieżek kształcenia. Potrzeba bowiem wiedzy i pewnej dojrzałości, aby 
zdawać sobie sprawę z tego, że przed studiowaniem, przykładowo psychologii reklamy, trzeba zdo-
być porządną i skomplikowaną wiedzę podstawową z psychologii poznawczej. Posiadanie wyboru 
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pozytywnie wpływa na motywację, ale nie wtedy, gdy jest on nadmierny. Warto pozostawić stu-
dentom decyzję dotyczącą poziomu trudności, ale wyboru treści powinni dokonywać specjaliści. 
W wielu badaniach z psychologii zachowań konsumenckich (np. Schwartz  2004) pokazano już, że 
nadmiar oferowanych towarów zniechęca do zakupu – powoduje wycofanie z przetwarzania infor-
macji. 

Aby ułatwić studentowi wybór zajęć, żąda się od prowadzących tworzenia rozbudowanych 
standaryzowanych sylabusów, warunków zaliczenia. Przypomina to standaryzowanie wielkości 
ogórków, porcji w restauracji… Na szczęście jeszcze nikt nie oczekuje, że będziemy używali tych 
samych metod nauczania, choć i tu można zauważyć negatywną standaryzację „spontaniczną”, 
przejawiającą się w stanowczo zbyt dużej popularności stylu wykładowego, który zakłada trans-
misję wiedzy od wykładowcy do studenta. Od lat wiadomo, że nie jest to forma efektywna, na-
wet gdy wykład jest bogato multimedialnie ilustrowany. Najważniejsza jest bowiem aktywność 
poznawcza studenta, a nie wykładowcy. W sytuacji ograniczonego dostępu do informacji forma 
wykładowa miała przez dziesięciolecia swoje uzasadnienie. Obecnie, gdy jesteśmy zalewani in-
formacjami, wykładowcy tłumaczą swoje przywiązanie do wykładu koniecznością przekazania 
studentom informacji wyselekcjonowanych.

Jesteśmy przeciwni nadmiernej standaryzacji. Zakłada ona wyrównanie poziomu wiedzy 
i motywacji studentów. A nawet gdyby selekcja odbywająca się przy zapisach na zajęcia taką stan-
daryzację zapewniała (a jest wręcz przeciwnie, bo wraz z nadmiernie rozbudowanym zbiorem 
zajęć fakultatywnych mamy do czynienia z olbrzymią wariancją poziomu przygotowania słu-
chaczy tej samej grupy), musimy jeszcze pamiętać o dynamice w czasie. Dobry wykładowca jest 
elastyczny i potrafi  dostosować kurs do możliwości i aspiracji studentów – ustawia poprzeczkę 
na tyle wysoko, aby wyciągnąć studentów ze strefy komfortu (uczenie bezwysiłkowe), ale nie na 
tyle, by ich zdemotywować. Możliwość przyswajania wiedzy nie jest cechą stałą, ale zmienną w 
czasie. Dobry wykładowca rozpoznaje, kiedy może „podkręcić” tempo zajęć, wprowadzając trud-
niejsze zagadnienia, kiedy powinien powiedzieć anegdotę, a kiedy zrobić przerwę. Standaryzacja 
przebiegu kursu wymagałaby przechodzenia do trzeciego tematu nawet wtedy, gdy wiemy, że 
studenci nie opanowali jeszcze treści tematu drugiego. Oczekiwanie standaryzacji, wiążące się 
z brakiem zaufania do nauczycieli, wynika także z ignorowania wyników badań (Spitz er 2007) 
pokazujących, że dla optymalnego uczenia się istotna jest nie absolutna wartość nagrody, ale 
to, że jest ona nieoczekiwana. Zbyt duża przewidywalność obniża czujność umysłu konieczną 
do sprawnego przetwarzania informacji.

Nie zdając sobie z tego sprawy, niektórzy studenci już na początku zajęć chcieliby otrzymać 
precyzyjną rozpiskę dotyczącą tego, co wydarzy się na czwartym wykładzie, na ile pytań te-
stu zaliczeniowego będą musieli odpowiedzieć, aby go zaliczyć. W regulaminach niektórych 
szkół wyższych pojawia się nawet zapis, że aby ukończyć kurs, słuchacz musi odpowiedzieć 
prawidłowo na 50% pytań testu końcowego. Oczekuje się też, że egzamin będzie składał się 
z 40 pytań z 4 odpowiedziami do wyboru i trwać będzie 40 minut. Nikt jednak nie precyzuje (bo 
nie sposób tego zrobić), jak trudne mają być te pytania. Pełna standaryzacja zaliczeń (choć wy-
magana przez komisje akredytacyjne) jest niemożliwa ze względu na konieczność elastyczne-
go dopasowywania progów zaliczeń do poziomu grupy studenckiej. Często zamiast wcześniej 
ustalonych progów absolutnych wykładowca jest zmuszony zastosować progi oparte na rozkła-
dzie empirycznym. Informowanie o tym w sylabusie zajęć mogłoby negatywnie wpływać na 
motywację studentów, dlatego – biorąc pod uwagę jakość procesu dydaktycznego – lepsze są 
bardziej ogólne zapisy w sylabusach.
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4. Mit wymogu praktyczności wiedzy

Scruton (2010) krytykuje dosadnie dążenie do praktyczności i aktualności wiedzy, uważając je 
za „wszystkie recepty na katastrofę, które dominują w naszych systemach edukacyjnych: mnoże-
nie się efemerycznych przedmiotów, unikanie trudnych tematów, metody nauczania, które dążą 
do utrzymania zainteresowania uczniów za wszelką cenę”. Jako źródła tej szkodliwej wizji edu-
kacji wskazuje zarówno Rousseau, jak i Deweya z jego niechęcią do „uczenia się na pamięć” i sta-
roświeckiej dyscypliny, czy też „egalitarne idee, które musiały przetoczyć się przez szkoły, kiedy 
nauczyciele przestali być odpowiednio wynagradzani”. Jego zdaniem „nie ulega wątpliwości, 
że weszliśmy w okres pogłębiającej się zapaści systemu edukacyjnego, w wyniku której część 
uczniów przyswaja sobie masę wiedzy, ale masy przyswajają sobie niewiele lub nic”. I nie pisze 
on przecież o Polsce. Kolejny cytat – ze względu na jego wagę – pozwoliliśmy sobie umieścić wy-
odrębniony poniżej. 

Aktualny program nauczania to taki, z którego usunięto trudny trzon wiedzy. Aktualność w tym wypadku 
rozciąga się najwyżej na kilka lat. Z kolei wiedza, która wydaje się niepraktyczna, nie tylko może zostać zaadap-
towana i zastosowana, ale prawdopodobnie okaże się właśnie tym, co jest potrzebne w okolicznościach, których 
nikt nie przewidział. „Niepraktyczna” algebra Boolè a i logika Fregego z czasem zrodziły komputer cyfrowy, 
„niepraktyczne” uczenie się greki, łaciny i historii starożytnej umożliwiło mikroskopijnej liczbie brytyjskich 
absolwentów wyższych uczelni zarządzanie imperium ogarniającym cały świat, a dzięki „niepraktycznym” 
paradoksom z „Krytyki czystego rozumu” w umyśle Alberta Einsteina zaświtała teoria względności.

Zdecydowanie uważamy, że celem edukacji jest kształcenie umysłów – „mentalnych mięśni” . 
To, na jakim materiale jest to wykonywane, ma znaczenie drugorzędne. Dobór interesujących ma-
teriałów może jednak wspomagać motywację uczącego się do ćwiczenia, więc na przykład ucząc 
statystyki, staramy się dobierać pobudzające wyobraźnię treści – choć przecież ćwiczymy przede 
wszystkim dyscyplinę mentalną i umiejętność logicznego myślenia. 

5. Mit indywidualizacji procesu edukacyjnego

Indywidualizacja programów sprawia, że tracimy wsparcie motywacyjne, którego dostarczają 
inni ludzie. Edukacja jest aktywnością społeczną i zmienić się tego nie da. Masa pieniędzy in-
westowanych – bez uwzględnienia ograniczeń psychologicznych – w tworzenie szkoleń elektro-
nicznych czy pakietów multimedialnych przywodzi na myśl olbrzymie ilości pokrytego kurzem 
sprzętu treningowego lub płyt do nauki języków, które zalegają w prywatnych domach. Ludzie 
bowiem, gdy chcą się czegoś nauczyć, poszukują nauczyciela czy trenera, który przejmie kontrolę/
odpowiedzialność za przebieg procesu edukacji, i grupy, która będzie punktem odniesienia dla 
czynionych postępów.

Entuzjaści nowych technologii, którzy chcieliby zastąpić niedoskonałych nauczycieli nieżą-
dającymi podwyżek komputerami pomyślą zapewne, że wystarczy by program komputerowy 
miał wpisane terminy, o których będzie nam ciągle przypominał – niestety to iluzja. Programowi 
możemy z łatwością „powiedzieć”, aby zresetował swoje oczekiwania, tymczasem zlekceważyć 
innego człowieka jest dużo trudniej. Ewolucja ukształtowała w nas wrażliwość na akceptację in-
nych. Przeżycie zależało (a zdarza się, że i teraz zależy) od pomocy udzielonej przez innych ludzi, 
często zupełnie obcych. Stąd lekceważenie tego, co pomyślą sobie o nas inni, jest obarczone po-
czuciem dyskomfortu. Te same słowa pochwały lub nagany „wypowiedziane” przez komputer 
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mają o wiele słabsze znaczenie niż ta sama ocena wypowiedziana przez człowieka. Jesteśmy ewo-
lucyjnie nastawieni na interakcję z innymi ludźmi. Zdecydowana większość tego, co robimy, jest 
motywowana (pośrednio lub bezpośrednio) społecznie. Jesteśmy istotami społecznymi (lub, jak 
dowodzi Baumeister (2011), zwierzętami kulturowymi) i uczenie się w grupie zostało wymyślone 
przed tysiącami lat nie dlatego, aby oszczędzić czas nauczyciela, lecz aby wykorzystać prawidło-
wości psychologiczne do wzmacniania motywacji. Obecność innych podnosi poziom naszego 
pobudzenia – trudniej nam zasnąć nad książką w czytelni niż w pustym pokoju. Spektakular-
nym przykładem roli obecności innych jest uczenie się medytacji w klasztorach w milczących 
grupach. Mimo że interakcja ogranicza się do 15-minutowej rozmowy z mistrzem w ciągu dnia, 
uczenie się w milczącej obecności innych przebiega dużo sprawniej niż w samotności. Interakcja 
z człowiekiem będzie zawsze dla większości ludzi wzbudzała dużo większe zainteresowanie niż 
interakcja z komputerem udającym nauczyciela. Nieraz na początku komputer może być bardziej 
atrakcyjny, ale szybko odkryjemy zasady jego działania. Ludzie są dużo mniej przewidywalni. 
Poniżej znajduje się opinia badacza procesów mózgowych, który wykazał, że spojrzenie innej 
osoby może uaktywniać nasz mózgowy ośrodek nagrody jak kokaina, czekolada czy ulubiona 
melodia w przypadku muzyków. 

Osoba nauczyciela jest najważniejszym środkiem przekazu! Nie rzutnik folii, tablica, kserokopie czy na-
wet prezentacja w Power Poincie. Nie te przekaźniki, ale zafascynowany przedmiotem nauczyciel, który od 
czasu do czasu pochwali i czasem rzuci w stronę uczniów przyjazne spojrzenie, sprawi, że ich układ nagrody 
będzie sprawnie działał (Spitz er 2007).

Chociaż relacja jeden nauczyciel – jeden uczeń z punktu widzenia ucznia wydaje się być 
optymalna, to jednak od wieków ludzie uczą się w grupach. Wbrew pozorom nie jest to wy-
muszone rachunkiem ekonomicznym, ale koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu 
motywacji. Edukacja to nie tylko przyswojenie zestawu umiejętności i wiadomości, ale także 
nabycie nowych postaw, wartości. Rola grupy jest w tym procesie bardzo ważna. Pokazano, że 
efektywność terapii grupowej bywa wyższa niż indywidualnej. Zostało to ładnie spuentowane 
w nigeryjskim przysłowiu, które mówi, że „do wychowania dziecka potrzeba całej wioski”. 

Coraz częściej próbuje się minimalizować koszty przez zwiększanie liczebności grup wykłado-
wych, ćwiczeniowych… Tu też zapomina się o psychologicznych ograniczeniach. Podczas wiel-
kiego koncertu jeden artysta może oddziaływać na tłumy, a bycie członkiem takiego tłumu może 
być dla odbiorców formą nagrody. Jednak edukacja rządzi się innymi prawami – nie chodzi w niej 
o zapewnianie poczucia bycia w grupie, ale o zwiększanie motywacji do wysiłku poznawcze-
go. Celem wykładu nie jest przekazanie informacji – często lepszym źródłem są podręczniki czy 
multimedialne programy. Zadaniem prowadzącego jest zainteresowanie słuchaczy przedmiotem, 
wzbudzenie i utrzymanie motywacji do nauki, skłonienie do wysiłku intelektualnego, co wyma-
ga – szczególnie w edukacji nieobwarowanej przymusem zaliczenia (jak kursy dla osób pracu-
jących, pragnących z własnej inicjatywy zdobywać nowe kwalifi kacje) – zdobycia ich zaufania. 
Wykładowca powinien móc nawiązać w czasie zajęć kontakt z salą. Pojawia się więc pytanie, z 
iloma osobami w licznej grupie może nawiązać kontakt wzrokowy? Szukając odpowiedzi, można 
posłużyć się wynikami badań, w których porównywano rozmiar mózgu zwierząt (relatywny do 
masy ciała) i wielkość grup, które tworzą. Okazało się, że na podstawie wielkości mózgu można 
przewidywać maksymalną dla danego gatunku wielkość stada – dla człowieka ta liczba została 
określona na 150 osób. Z naszego doświadczenia wynika, że wolimy nawet mniejsze grupy. Wy-
kład dla 300 słuchaczy powoduje poczucie alienacji – studenci przestają być jednostkami, a stają 
się tłumem, nie sposób już zapamiętać ich twarzy, a i brak kontaktu wzrokowego z wykładowcą 
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może zniechęcać do uczestniczenia w zajęciach. Dążenie do minimalizowania kosztów edukacji 
powoduje właśnie poczucie alienacji – zarówno wśród wykładowców, jak i studentów. Prowa-
dzący wykłady semestralne dla wielkich grup czują się bardziej zmęczeni, choć wydawać by się 
mogło, że nie ma znaczenia, czy mówi się do 150 czy 300 osób. Odpowiedzialni za organizację 
procesu nauczania posługują się nieraz argumentem, że przecież na wykładach i tak nie będzie 
100% frekwencji, ale tu należałoby zastanowić się, co jest tego przyczyną. Kontakt wykładowcy z 
bardzo liczną grupą nie sprzyja nawiązaniu więzi, a warto pamiętać, że z grupą tą nie spotykamy 
się raz, ale przez cały semestr, zatem nawiązanie więzi jest ważnym elementem procesu edukacji. 

O roli bezpośredniego kontaktu przekonani są biznesmeni, którzy mając do dyspozycji dosko-
nały sprzęt wideokonferencyjny, wolą prowadzić negocjacje w realu i ponoszą koszty wielogo-
dzinnych podróży tylko po to, aby w wynajętej na lotnisku sali spojrzeć partnerowi biznesowemu 
w oczy. Na ten niedoceniany aspekt interakcji zwracał uwagę już Sartre. 

Sartre pisał o doświadczeniu patrzenia na kogoś i uświadamiania sobie, że ten ktoś patrzy na nas. Gdy 
spotykają się oczy dwóch osób, każda z nich natychmiast zdaje sobie sprawę, że doszło do pewnego połączenia 
dwóch umysłów. Jak można nie czuć się onieśmielonym, gdy uzmysławiamy sobie, że inny człowiek patrzy 
na nas i uświadamia sobie nasze istnienie (za: Baumeister 2011).

Ten bezpośredni kontakt z wykładowcą jest ceniony przez studentów, o czym mogłam się prze-
konać, czytając opinie studentów. Fakt, że w czasie wykładu ze statystyki, gdy studenci rozwiązu-
ją proste przykłady, ja i moi asystenci chodzimy po sali, pomagając tym, którzy się „zgubili”, czyni 
ich zdaniem wykład bardziej motywującym (przyp. – autor GW). 

6. Mit usługi edukacyjnej

Edukacja to proces przebiegający w relacji między nauczycielem a studentami. Próba stan-
daryzacji zachowań nauczyciela (tak, jak zachowań kasjera) uniemożliwia elastyczność tej relacji, 
a więc obniża efektywność procesu edukacji. Musimy jednak ze smutkiem zauważyć, że coraz 
częściej zdarzają się studenci, którzy wchodzą w rolę klientów oczekujących obsługi. Poniżej 
znajduje się fragment petycji niezadowolonych słuchaczy studiów podyplomowych prowadzo-
nych przez jedną z renomowanych szkół wyższych. 

Usługa edukacyjna jest umową cywilnoprawną o wykonanie usług, które w tym przypadku wykonywane 
są przez Usługodawcę nierzetelnie. W związku z tym nieuwzględnienie naszych wniosków skutkować może 
dochodzeniem roszczeń z tytułu nierzetelnego wykonania umowy przez…

 Zarzuty dotyczyły zbyt małej – w ocenie studentów – praktycznej przydatności treści zajęć. 
Uczyłam tych studentów i mój przedmiot został oceniony wysoko, ale niestety nie mogę zrewanżo-
wać się podobną oceną pracy studentów. Prace zaliczeniowe, które czytałam, pokazały bardzo niski 
poziom wysiłku wkładanego w pracę poza zajęciami (przyp. – autor GW). Zapisywanie się na kolej-
ne studia podyplomowe jest coraz częściej przejawem chęci kolekcjonowania dyplomów i ciekawe-
go sposobu spędzania weekendów. I niestety coraz częściej zdarzają się studenci, którzy zachowują 
się tak, jakby byli klientami zakładu fryzjerskiego („Płacę, więc wymagam”), a zapominają o tym, 
że edukacja wymaga współpracy obu stron i nigdy nie uda nam się nauczyć kogoś, kto nie jest 
skłonny do wysiłku. Traktowanie tego procesu jako usługi jest nieporozumieniem. 

Odpowiedzialność za wybór treści i metod nauczania spoczywa na prowadzącym, ale nie 
oznacza to, że nie warto pytać o opinie studentów. Trzeba jednak pamiętać, że studenci nie mają 
wystarczającej wiedzy, aby docenić wagę zajęć dla dalszych etapów edukacji. Także pytanie 



Grażyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński, Bartłomiej Michałowicz72

o ocenę kompetencji wykładowcy występujące w niektórych ankietach wydaje się być kuriozalne. 
Trzeba pamiętać, że ankieta jest formą konwersacji między pytającym (wykładowcą, przełożonym 
itp.) a odpowiadającym (studentem, pracownikiem). Odpowiadający musi rozumieć nie tylko o co, 
ale także po co jest pytany. Powinien więc wiedzieć, jaki jest cel zbierania danych. Możliwe są co 
najmniej dwa powody przeprowadzania takiej ankiety:
− aby wychwycić zajęcia/wykładowców, którzy wymagają pomocy/nadzoru i tych, którzy powin-

ni zostać wyróżnieni (ważne przy awansach);
− aby otrzymać informacje pozwalające udoskonalić dane zajęcia.

Aby osiągnąć cel pierwszy, wystarczy zadać studentom jedno pytanie: czy wykładowca za-
sługuje na nagrodę dydaktyczną? (np. z siedmiostopniową skalą odpowiedzi od „zdecydowanie 
nie” do „zdecydowanie tak”) – z prośbą o podanie uzasadnienia skrajnych odpowiedzi. Aby osią-
gnąć cel drugi, należy zadawać pytania otwarte typu: 
− co należałoby zmienić w następnej edycji kursu; 
− jak opowiedział(-a)byś o tym kursie osobom, które zastanawiają się, czy się na niego zapisać;
− czy polecił(-a)byś ten kurs innym (jeżeli tak, to komu – jeśli nie, to dlaczego)?

Nasze doświadczenie uczy, że odpowiedzi na takie pytania niosą o wiele więcej informacji niż 
oceny liczbowe. Przesunięcie średniej na skali odpowiedzi na pytanie: czy zajęcia były ciekawe?, 
niesie niewiele informacji, ponieważ nie wiemy, czym zostało one spowodowane. Po porównaniu 
ocen liczbowych uzyskiwanych przez prowadzących ćwiczenia do mojego wykładu, mogę stwier-
dzić brak różnic – a przecież różnią się oni sposobem nauczania (przyp. – autor GW). Zwolenni-
cy skal liczbowych twierdzą, że oceniający zawsze mają do dyspozycji rubrykę „inne uwagi”, ale 
z badań psychologicznych wiemy, że wypełniający ankietę stosują reguły konwersacji nakazujące, 
aby nie przekazywać tej samej informacji dwa razy. Sformułowanie oceny liczbowej (przekazanie 
informacji w formie zaprojektowanej przez autora ankiety) powoduje, że rubryka „inne” pozostaje 
najczęściej pusta. Zaletą skal liczbowych jest to, że liczby mniej ranią prowadzących niż niektóre 
sformułowania używane przez studentów, którzy – korzystając z anonimowości – często dają upust 
przeżywanym emocjom bez żadnych zahamowań, nie bacząc na odbiorcę komunikatu. Czytanie 
opinii roszczeniowych słuchaczy może być dla wykładowcy bardzo demotywujące.

Problem doboru pytań i sposobu ich sformułowania został omówiony w naszych innych pracach 
(Wieczorkowska-Wierzbińska 2011; Wieczorkowska, Wierzbiński 2011; Michałowicz 2012). W tym 
miejscu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy traktować wyniki ankiet ewaluacyj-
nych jako wskaźnik jakości pracy nauczyciela. W niektórych szkołach wyższych osoby uzyskujące 
najlepsze oceny w danym semestrze otrzymują nagrody fi nansowe. Trzeba jednak brać pod uwagę 
stopień reprezentatywności próby studentów. Przeprowadzona przez Michałowicza (2012) analiza 
danych3 z ponad 31 tysięcy ankiet, rozdawanych w formie papierowej na ostatnich zajęciach w jed-
nej ze szkół wyższych w ciągu 4 semestrów, wykazała, że stopień realizacji próby na zajęciach ze 
sprawdzaną listą obecności jest nieporównanie większy (ponad 70%) niż na wykładach (około 30%). 

Dzięki temu, że w ankiecie znajdowało się pytanie o przewidywaną ocenę z kursu (od 2 do 6 ze 
względu na obowiązującą na tej uczelnie skalę ocen) można było porównać średnie spodziewane 

3 Przeanalizowano zbiór dotyczący 1294 zajęć (642 ćwiczeń, 224 seminariów, 152 warsztatów, 237 wykładów trzonowych i 38 
specjalizacyjnych) przeprowadzonych w ciągu 4 semestrów (lata 2009/2010 i 2010/2011). Zajęcia prowadzone były przez 225 
wykładowców. W analizowanym zbiorze jest 31 113 ankiet ewaluacyjnych (na ponad 69 801 zapisanych na zajęcia).
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oceny ze średnim wynikiem z egzaminu. Ze względu na anonimowość ankiet nie można po-
wiązać oczekiwań z rzeczywistością na poziomie poszczególnych studentów, ale można porów-
nać grupowe średnie ocen oczekiwanych i wystawionych. Trzeba jednak pamiętać, że średnie 
te pochodzą z grup różniących się liczebnością. Średnia ocen z egzaminu pochodzi od wszyst-
kich zapisanych na kurs studentów (moglibyśmy to określić jako badanie pełne), średnia ocen 
przewidywanych pochodzi od studentów, którzy wypełnili ankietę ewaluacyjną.

Na rysunku 1 na osi OX przedstawiono frekwencję (procent osób, które wypełniły ankietę ze 
wszystkich zapisanych na kurs). Na osi OY przedstawiona jest różnica między średnią przewidy-
waną oceną a średnim wynikiem z egzaminu (wskaźnik d).

12 kursów dla wykładowcy A 8 kursów dla wykładowcy B

Rysunek 1. Ilustracja zjawiska autoselekcji studentów wypełniających ankiety ewaluacyjne wy-
kładów, na których nie jest sprawdzana obecność
Źródło: Michałowicz (2012).

 
Dane pochodzą z ocen wykładów prowadzonych w ciągu 2 lat przez tych samych prowadzą-

cych (12 kursów dla wykładowcy A; 8 dla wykładowcy B). W zdecydowanej większości kursów 
przewidywane oceny przez studentów obecnych na wykładzie (w analizowanym przykładzie 
było to w sumie ponad 4 tysiące studentów) były wyższe niż średnie dla całej grupy (wskaźnik 
d>0). Można to było interpretować jako przejaw optymizmu lub wynik autoselekcji wypełniają-
cych ankiety ewaluacyjne: porównujemy przecież przewidywane oceny przez część studentów 
z ocenami uzyskanymi przez wszystkich. Tak jak przewidywano, stopień zbieżności między obie-
ma średnimi zależy od stopnia realizacji próby. Ujemna korelacja między wielkością stopnia reali-
zacji próby (zmieniającą się w analizowanym przykładzie od 11 do 60%) a wielkością zniekształ-
cenia pozwala stwierdzić, że ankietę ewaluacyjną wypełnili ci, którzy na egzaminie dostali 
lepsze stopnie – a więc nie stanowią próby losowej wszystkich studentów. Z drugiej strony 
pojawia się pytanie, czy powinna nas interesować opinia tych, którzy nie chodzili na wykłady? 

Istnieje pokusa, aby uznać poziom frekwencji na wykładach za wskaźnik jakości zajęć. Prowa-
dząc od lat wykłady na studiach niestacjonarnych, wiem, że najmniej studentów przychodzi na 
wykłady w soboty o 8:30. Ten sam wykład w niedzielę o 8:30 wypełnia całą salę. Po prostu spora 
część słuchaczy spoza Warszawy nie zdąża dojechać na dwudniowy zjazd w sobotę rano. Nie ma 
to nic wspólnego z jakością mojej pracy (przyp. – autor GW). Frekwencja na wykładach zależy 
także od trudności przedmiotu, stopnia udostępniania przez wykładowcę materiałów itp. 
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Poniżej przykład, który pokazuje, jak w przypadku pytań otwartych nasila się problem braku 
reprezentatywności. 

W 145 ankietach, w których prosiłam studentów w połowie semestru o ocenę mojego wykładu z psycholo-
gii społecznej, dwie osoby napisały, że ustawienia mikrofonu spowodowały, że było zbyt głośno. Inni słucha-
cze nic nie napisali na temat głośności. Zmiana ustawień mikrofonu nie jest problemem, więc byłam gotowa 
to zrobić. Postanowiłam jednak sprawdzić powszechność tej opinii. Korzystając z platformy e-learningowej, 
zadałam tej samej grupie studentów zamknięte pytanie z trzema opcjami do wyboru: „za głośno”, „w sam 
raz”, „za cicho”. Okazało się, że tylko 5 studentów uznało, że było zbyt głośno, 7 uznało, że zbyt cicho, reszta 
stwierdziła, że było w sam raz (przykład – autor GW).

To przestroga, aby pojawiających się w pytaniach otwartych uwag studentów nie traktować 
jako reprezentatywnych dla całej grupy. Choć zgodnie z efektem fałszywej powszechności mó-
wiącym, że przeceniamy liczbę osób, które podzielają nasze opinie, zgłaszającym uwagi wydaje 
się, że wszyscy tak sądzą. Powyższy przykład sugeruje, że odpowiedzi na pytania otwarte należy 
weryfi kować, zadając pytania z zamkniętą kafeterią odpowiedzi.

Oceniając nauczyciela na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych, oprócz ignorowania in-
formacji o stopniu reprezentatywności próby, zapomina się o tym, że proces dydaktyczny jest 
wynikiem interakcji wkładu prowadzącego i wkładu grupy. 

Ilustracją dla tej tezy są wyniki analiz Michałowicza (2012), który porównał oceny ewaluacyjne4 
tych samych zajęć prowadzonych przez tego samego wykładowcę w różnych grupach studentów. 

Rysunek 2. Średnie oceny ewaluacyjne uzyskiwane przez 16 wykładowców w rozbiciu na oceny 
z zajęć prowadzonych z tego samego przedmiotu w różnych grupach
Uwaga: zaznaczone grafi cznie przedziały ufności (zależne od liczebności oceniających zajęcia odpowiedzi 
i wariancji ich ocen) dla średnich pozwalają ocenić, czy średnie różnią się istotnie.
Źródło: Michałowicz (2012)

4 Ze względu na bardzo wysoki stopień skorelowania odpowiedzi na cztery pytania ankiety: 
1) czy zajęcia były dobre; 
2) czy zajęcia były ciekawe; 
3) czy zajęcia były zrozumiałe; 
4) czy prowadzący miał dobry kontakt ze studentami? 
został z nich zbudowany jeden wskaźnik.
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Na rysunku 2 przedstawione są średnie i przedziały ufności (zależne od liczby ankiet i wariancji 
ocen) dla ocen uzyskanych, od różnych grup studenckich, dla 16 wykładowców oznaczonych literami 
od A do P, prowadzących te same wykłady. Z prawej podana jest średnia ze wszystkich prowadzo-
nych przez danego wykładowcę kursów, która często jest wykorzystywana w ocenie pracownika.

Jeśli umiejętności wykładowcy są stałe, to jego oceny powinny być zbliżone. Jak widzimy na 
rysunku 2 – np. w przypadku wykładowcy D, H, I – oceny różnią się drastycznie, i co ciekawe, 
w dwóch przypadkach niżej został oceniony kurs powtarzany (realizowany w następnym se-
mestrze w stosunku do drugiego), więc nie można powiedzieć, że wykładowca zwiększył swoje 
umiejętności dydaktyczne. A zatem przedstawione na rysunku 2 średnie pokazują, że ten sam 
wykładowca uczący tego samego przedmiotu uzyskuje odmienne oceny od różnych grup stu-
dentów, co obrazuje, że proces dydaktyczny nie zależy tylko od umiejętności prowadzącego, 
ale także od uczącej się grupy. 

Jeżeli chcielibyśmy nagradzać najlepszych wykładowców, to musimy pamiętać, że problemem 
jest integracja ocen z poszczególnych kursów. Dlatego porównania wykładowców należy pro-
wadzić w schemacie, w którym uwzględnia się zagnieżdżenie czynnika „grupa studencka” 
w czynniku „wykładowca”, a nie tak, jak się to powszechnie stosuje, poprzez uśrednianie śred-
nich z różnych grup (Michałowicz 2012). Porównywanie wyłącznie średnich też nie jest dobrym 
pomysłem, nawet gdy porównuje się wyniki pochodzące od jednej grupy studentów. Rozkłady 
ocen tych samych zajęć bywają silnie skośne, ale nawet w przypadku rekordowego kursu, który 
został oceniony na 4 maksymalne oceny przez 60% studentów, znaleźli się tacy, którzy dali wykła-
dowcy cztery najniższe oceny. Trzeba o tym pamiętać, gdy czytamy wypowiedzi pojedynczych 
studentów w internecie. Rozkłady różnią się często też wariancją (przy tej samej liczebności próby 
zakres zmienności ocen potrafi  się różnic aż dwukrotnie).

Tym, którzy mimo przedstawionych przez nas argumentów, nadal chcą oceniać pracę wykła-
dowców wyłącznie na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych, dedykujemy cytat z Konfucju-
sza: Co sądzić o człowieku, którego kochają wszyscy w jego wiosce?... Mistrz powiedział: „Nic to jeszcze nie 
znaczy. Dobrze by o nim świadczyło, gdyby go kochali wszyscy dobrzy, a wszyscy źli nienawidzili”.

7. Mit możliwości odgórnej reformy systemu edukacji 

Choć to dziwne, nadal ulegamy marzeniom o reformie. Od kandydatów na urzędy oczekujemy 
programu zmian, które zamierzają wprowadzić. Lekceważymy nie tylko koszty fi nansowe, ale 
także psychologiczne. Niestety coraz więcej pomysłów decydentów wprowadza się bez przepro-
wadzania wcześniejszych badań pilotażowych. 

Scruton przestrzega przed fałszywymi założeniami, które staraliśmy się wyłuskać z jego bar-
dzo interesującego wywodu. Przykładami niebezpiecznych iluzji wielbicieli reform są m.in.:
− możemy kolektywnie zbliżyć się do naszych celów, przyjmując wspólny plan i działając na rzecz 

jego realizacji pod kierunkiem władzy centralnej; ludzi można zorganizować tak, jak wojsko, z hie-
rarchicznym systemem rozkazodawstwa i obowiązków, zapewniającym skuteczną koordynację 
działań ogromnej rzeszy ludzi wcielających w życie plan zaprojektowany przez nielicznych;
− świat nie jest postrzegany jako złożony z ludzi, ze wszystkimi ich moralnymi słabościami 

i egoistycznymi kombinacjami, a zaczyna się go traktować jak zbudowany z wykresów i wskaź-
ników symbolizujących odległość od wyimaginowanego celu (efektywność procesu kształcenia 
mierzona ilością osób, które ukończyły studia, miejsce w rankingach etc.).
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Realiści wiedzą jednak, że:
1) system edukacji to nie budynek, który można zburzyć i postawić od nowa wg lepszego planu; 

zwyczaj, który przetrwał próbę czasu, jest zbudowany na zakumulowanych doświadczeniach 
minionych pokoleń i służy jako zapora dla iluzji, że możemy zrobić wszystko lepiej od nowa5 
zgodnie z jakimś stuprocentowo racjonalnym planem;

2) racjonalny plan wprowadzający kolektywny cel tam, gdzie nie można go sensownie dostoso-
wać do zmian, pragnień i potrzeb jednostek owocuje zawsze nieprzewidzianymi i niekorzyst-
nymi konsekwencjami, które prowadzą do zapaści, jeśli w systemie zmian nie ma wpisanych 
mechanizmów korygujących plan;

3) efektywne rozwiązania zbiorowych problemów nie są narzucane, lecz odkrywane, negocjo-
wane w długiej perspektywie czasowej;

4) kiedy ktoś proponuje poważne zmiany, obiecując ogromne korzyści, to na nim spoczywa obo-
wiązek pokazania, że prawdopodobieństwo osiągnięcia tych korzyści jest wysokie. 

Niestety coraz częściej podporządkowujemy się planom reformatorów, którzy uważają, że 
mogą nam przedstawić kolektywne cele, a potem wymyśleć sposoby ich osiągnięcia. Nikogo 
nie zaskoczy, gdy zdradzimy, że Scruton oprócz standardowych przykładów wprowadzenia je-
dynie słusznego ustroju politycznego (młodszym Czytelnikom podpowiadamy, że tak określano 
komunizm) podaje przykłady działania Unii Europejskiej. Polska zdolność adaptacji do nawet ab-
surdalnych rozporządzeń – wyćwiczona w poprzednim systemie politycznym – spowodowała, 
że bardzo sprawnie wprowadziliśmy na uczelniach system boloński. W ciągu 2 lat można zostać, 
np. magistrem zarządzania, mając licencjat choćby z japonistyki. Tylko że kwalifikacje takiego magi-
stra w porównaniu z tym, który oprócz magisterium ma licencjat z zarządzania, są nieporównywalnie 
niższe. Idea słuszna, ale reformatorzy nie wzięli pod uwagę, że potrzebne będą fundusze na kursy 
wyrównujące wiedzę (i chęci studentów do zdobywania potrzebnych kwalifi kacji). 

Podstawą pokojowej koegzystencji nie jest realizacja wspólnych wizji, ale akceptacja dla sa-
moograniczeń. Sprawdzające się od tysięcy lat dziesięć przykazań składa się w dużej części 
z zakazów, a nie wizji powszechnej szczęśliwości. Dlatego zamiast kolejnej reformatorskiej wizji, 
ważniejsze byłoby uzyskanie konsensusu dla samoograniczeń w szkolnictwie (np. nie promuje-
my nikogo, kto nie spełnia warunków). Tymczasem konieczność poszukiwania źródeł fi nan-
sowania owocuje – jak pisze profesor ekonomii z Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni dzie-
kan i przewodniczący ostatniej Senackiej Komisji Budżetowej – Jerzy Wilkin (2012) – konkurencją 
o płacących czesne studentów, która „skłania do obniżenia wymagań stawianych najpierw kan-
dydatom na studentów, a potem studentom na różnych typach studiów. Zbiega się to z wyraźnie 
widocznym pogorszeniem się jakości wiedzy prezentowanej przez maturzystów i ich stosunku do 
studiowania”. Wątek ten jest zbyt bolesny, aby go dalej rozwijać.
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Polityka innowacyjna jako przejaw zarządzania rozwojem nauki 
i techniki na poziomie makro1

Słowa kluczowe: rozwój naukowo-techniczny, zarządzanie, polityka innowacyjna.

Streszczenie: Głównym celem niniejszego artykułu jest charakterystyka publicznej polityki innowacyj-
nej rozumianej jako przejaw zarządzania rozwojem nauki i techniki na poziomie makroekonomicznym. 
Omówione zostały kolejno następujące zagadnienia: polityka publiczna jako jedno ze źródeł sukcesów in-
nowacyjnych w krajach wysoko rozwiniętych (KWR); argumenty uzasadniające prowadzenie państwowej 
polityki innowacyjnej; cechy charakterystyczne współczesnej polityki na rzecz innowacji w KWR; instru-
menty tej polityki; funkcje zarządzania pełnione przez politykę innowacyjną.

Keywords: management, innovation policy, scientifi c and technical development.

Abstract: The main aim of this paper is to show public innovation policy as a symptom of the management 
of science and technology development at the macro-economic level. In the paper, the following issues are 
presented: public policy as one of sources of innovative successes in highly developed countries (HDCs); ar-
guments for running the public innovation policy; characteristic features of modern policy for innovation 
in HDCs; the policy instruments; management functions of innovation policy.

 

1.

We współczesnej gospodarce rynkowej rozwój nauki i techniki odbywa się na różnych po-
ziomach gospodarki. Mamy do czynienia z rozwojem naukowo-technicznym przedsiębiorstwa, 
regionu, gospodarki narodowej, który pociąga za sobą innowacyjność fi rm, regionów gospoda-
rek. Rozwój ten nie jest jednak procesem samoczynnym, samorealizującym się, lecz podlega za-
rządzaniu – jest więc on przedmiotem zarządzania2. Niezbędne jest zatem umiejętne zarządzanie 
rozwojem naukowo-technicznym na poziomie:
– mikroekonomicznym – w przedsiębiorstwie, instytucji naukowo-badawczej i innych podmio-

tach gospodarczych;

1 Niniejszy referat stanowi fragment projektu badawczego: Analiza stosowanych w Polsce narzędzi wspomagania 
innowacyjności, który wykonany został w ramach programu strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego 
zrównoważonego rozwoju gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2012.  
2 Np. W. Janasz pisze w tym kontekście o zarządzaniu postępem naukowo-technicznym w gospodarce narodowej 
(Janasz 1999). 
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– mezoekonomicznym – w regionie lub branży (sektorze)3;
– makroekonomicznym, czyli w skali gospodarki narodowej.

Komisja Europejska stwierdza, że konieczna jest poprawa struktury zarządzania innowacyj-
nością na wszystkich szczeblach gospodarki (European Innovation 2006):
– na poziomie narodowym/krajowym – wprowadzenie sprawnych narodowych systemów inno-

wacji (NSI),
– na poziomie regionalnym – włączenie się regionów do sieci dla opracowania i wykorzystania 

najlepszych praktyk w kluczowych obszarach działania,
– na poziomie fi rmy – podmioty ekonomiczne muszą być w pełni zaangażowane w wyznaczanie 

priorytetów polityki innowacyjnej. 

Każdy szczebel ma tu ważną, choć nieco inna rolę do odegrania. Na poziomie makro- i mezo-
ekonomicznym zarządzanie może mieć charakter jedynie pośredni, natomiast na szczeblu mikro-
ekonomicznym – oddziałuje bezpośrednio na przebieg procesów innowacyjnych.

Zarządzanie rozwojem nauki i techniki na szczeblu makro- to poziom najwyższy, strategicz-
ny. Jednakże trudno jest mówić o „klasycznym” zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową 
i innowacyjną na tym szczeblu (państwa). Mamy tu do czynienia raczej z oddziaływaniem – i to 
pośrednim – szczebla centralnego na te procesy. Państwo (parlament oraz rząd i inne instytucje 
centralnej administracji państwowej) oddziałuje na B+R i innowacje m.in. poprzez:
– tworzenie przepisów prawa, regulujących tę działalność,
– wyznaczanie długofalowych kierunków badań naukowych i ustalanie priorytetów w tym zakresie,
– decyzje fi nansowe, czyli fi nansowanie publicznych badań naukowych (placówek, projektów),
– ogólny nadzór nad funkcjonowaniem publicznych instytucji naukowych oraz realizacją progra-

mów i projektów badawczych,
– stosowanie różnych narzędzi polityki innowacyjnej,
– wydawanie nakazów lub zakazów związanych np. z ochroną środowiska naturalnego, zdrowia 

czy bezpieczeństwa użytkowników nowej techniki.

2.

Wysoki poziom innowacyjności krajów wysoko rozwiniętych (KWR) spowodowany jest głównie 
silnym działaniem mechanizmu konkurencji wśród producentów, który niejako sam przez się wymu-
sza intensywne wprowadzanie nowości technicznych w produkcji. Takie stwierdzenie byłoby jednak 
uproszczeniem sprawy, ponieważ na źródła sukcesów innowacyjnych składają się tam również:
– zlokalizowanie większości prac naukowo-badawczych, nakładów fi nansowych i potencjału ba-

dawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach;
– istnienie szerokiej i zróżnicowanej gamy jednostek krajowego transferu techniki, pośredniczą-

cych w przepływie nowych rozwiązań naukowo-technicznych z wyższych uczelni i instytu-
tów/laboratoriów rządowych do przemysłu (w szerokim rozumieniu tego słowa);

3 Szczebel mezoekonomiczny odgrywa tutaj istotną rolę, chociaż jest raczej niedoceniany przez badaczy zajmujących 
się problematyką rozwoju nauki i techniki. Więcej – zob. Janasz (2006), Jasiński (2006), Jasiński, Wiatrak (2010).
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– otwartość gospodarki, w tym zwłaszcza szeroka międzynarodowa współpraca naukowo-tech-
niczna: duży eksport i import licencji zagranicznych, udział w międzynarodowych programach 
badawczych, intensywna wymiana naukowców i studentów;

– wreszcie interwencjonizm państwowy w postaci publicznej polityki innowacyjnej, która w lite-
raturze zachodniej jest traktowana jako przykład tz w. polityki strukturalnej.

Dalej interesuje nas tylko ta ostatnia przyczyna. Chodzi tu przede wszystkim o obecność pań-
stwa w sferze regulacyjnej, nie zaś w sferze realnej.

W Europie Zachodniej badacze–ekonomiści zaczęli zajmować się problematyką polityki inno-
wacyjnej na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Rezultatem tych zainteresowań były pierw-
sze na ten temat książki, m.in. E. Brauna (1980), C. Cartera (1981), R. Rothwella i W. Zegvelda (1991), 
R. Rothwella (1986) czy P. Stonemana (1987). Powszechnie została tam przyjęta defi nicja mówiąca, 
że „polityka innowacyjna to fuzja polityki naukowej z przemysłową, której strategicznym celem 
jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu międzynarodowej konkurencyjności dóbr wy-
twarzanych w kraju” (Rothwell, Zegveld 1981). Czasami jest ona określana jako polityka nauko-
wo-techniczna. 

Wyjaśnijmy więc stosowane wyżej pojęcia. Otóż, możemy zamiennie używać pojęć „polityka 
innowacyjna” oraz „polityka naukowo-techniczna”, chociaż to drugie można rozumieć nieco sze-
rzej jako prowadzoną jednocześnie politykę naukową i techniczną. Pojęcie polityki innowacyjnej 
integruje oba te rodzaje polityki. Notabene, w krajach wysoko rozwiniętych nie prowadzi się dzi-
siaj osobno polityki naukowej i polityki technicznej. 

Najkrócej ujmując, państwowa polityka innowacyjna polega na wspieraniu rozwoju inno-
wacyjności gospodarki. Dlatego niektórzy określają ją mianem „polityka proinnowacyjna”. Jej 
głównym celem jest wzrost poziomu innowacyjności gospodarki narodowej, który pociągnie za 
sobą wzrost jej konkurencyjności. E. Aho (2006) w swoim raporcie ujął to jeszcze krócej – chodzi 
o wspieranie tworzenia się rynków przyjaznych innowacjom.

Polityka ta winna wyznaczyć konkretne cele (długo- i krótkookresowe) oraz zapewnić i uru-
chomić środki dla ich realizacji w określonych odcinkach czasu. Jednak bieżąca polityka inno-
wacyjna powinna wynikać z długofalowej strategii naukowo-technicznej kraju. Z kolei podsta-
wą tej strategii powinien być tz w. foresight, który polega na określaniu i uzgadnianiu kierunków 
dalszego rozwoju nauki i techniki w długim okresie4. Tak więc pożądany mechanizm jest tu 
następujący:

foresight  strategia  polityka  innowacyjność  konkurencyjność.

W czym należy szukać uzasadnienia dla konieczności prowadzenia państwowej polityki inno-
wacyjnej we współczesnej gospodarce rynkowej? Można by zestawić bardzo długą listę argumen-
tów uzasadniających. Dwa z nich są szczególnie ważne (Stoneman 1987):
1) suboptymalna alokacja zasobów, wynikająca z „rynkowych niedoskonałości”, wydaje się stwa-

rzać racjonalność i wskazówkę dla rządowej polityki interwencji;
2) wyższa stopa efektywności społecznej jest ważnym czynnikiem podkreślającym argumenty na 

rzecz interwencji rządowej w proces postępu technicznego; mały wzrost zasobów przeznaczo-
nych na innowację może bowiem przynieść wysoką stopę zwrotu.

4 W Polsce Narodowy Program Foresight „Polska 2020” został zakończony w roku 2009. 
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Można dodać jeszcze jeden dość oczywisty argument na rzecz państwowej polityki innowa-
cyjnej: zbyt dużą rolę w gospodarce odgrywa dzisiaj postęp techniczny i zbyt ważący (w sensie 
kosztów) jest to element rozwoju gospodarczego, aby rząd nie interesował się tym zjawiskiem 
i nie próbował go wykorzystać do zwiększenia stopy życiowej społeczeństwa (Jasiński 1997).

Współczesna polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych charakteryzuje się przy-
najmniej trzema następującymi cechami:
a) głównym obiektem jej oddziaływania jest przedsiębiorstwo/przedsiębiorca, co jest dość oczywi-

ste, przedsiębiorstwo jest bowiem miejscem, gdzie zwykle pojawiają się innowacje (techniczne);
b) instrumentarium tej polityki jest wielce zróżnicowane, przy czym obok narzędzi fi nansowych, 

stosowane są liczne instrumenty o charakterze organizacyjno-szkoleniowo-doradczym; 
c) polityka innowacyjna wielu państw, zwłaszcza europejskich, jest w dużym stopniu umiędzy-

narodowiona, tj. dostosowana do celów, zasad i kierunków polityki Unii Europejskiej.

Notabene, zgodnie ze strategią Europa 2020, państwa członkowskie UE będą musiały (EC 2010):
– zreformować krajowe i regionalne systemy prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i 

innowacyjnej;
– zapewnić odpowiednią liczbę absolwentów nauk ścisłych, wydziałów matematycznych i inży-

nierskich oraz wprowadzić do programów szkolnych elementy innowacji i przedsiębiorczości;
– promować wydatki na wiedzę, m.in. stosując ulgi podatkowe i inne instrumenty fi nansowe 

umożliwiające wzrost prywatnych inwestycji w badania i rozwój (B+R). 
 

3.

Co najmniej trzy argumenty przemawiają na rzecz umiejętnej polityki innowacyjnej w okresie 
transformacji polskiej gospodarki (Jasiński, 1997):
1) skoro innowacja techniczna jest zjawiskiem, które we współczesnej, wysoko rozwiniętej go-

spodarce otrzymuje (w różnych formach) wsparcie rządowe, to również i u nas takie wsparcie 
powinna otrzymywać;

2) zdecydowana większość placówek badawczych i spora część przedsiębiorstw przemysłowych 
w Polsce, zwłaszcza dużych i średnich, to nadal jednostki państwowe;

3) bez aktywnej postawy państwa wobec sfery nauki i techniki nie jest możliwa pełna transforma-
cja polskiej gospodarki i szybkie integrowanie się z Unią Europejską; siły rynkowe są bowiem 
u nas nadal zbyt słabe i powolnie działające. 

W Polsce ekonomiści zaczęli zajmować się polityką innowacyjną w połowie lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia (zob. Jasiński 1997; Okoń-Horodynska 1998; Janasz 1999)5. Ale dopiero 
w połowie pierwszej dekady XXI wieku zaczęły się u nas pojawiać coraz liczniejsze publikacje 
poruszające ten temat. Zajrzyjmy teraz do przynajmniej niektórych z nich.

Obecnie przyjęło się już powszechnie u nas przekonanie, które nie było tak oczywiste na początku 
okresu transformacji, że „państwo jako instytucja jest organizacją stosunkowo trwałą; (…) może tym 

5 Spośród wcześniejszych publikacji należałoby wymienić pracę zbiorową pod redakcją L. Białoń i T. Obrębskiego 
(1989). Natomiast pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik do zarządzania innowacjami pojawił się dopiero w 2001 
roku (Pomykalski 2001). 
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samym formułować długookresowe cele rozwoju nauki i techniki oraz uruchamiać środki na ich re-
alizację w zgodzie z potrzebami rozwoju społeczeństwa i ochrony jego interesów” (Marciniak 2010).

Główne zadania współczesnego państwa, jak pisze U. Płowiec (2008) w kontekście innowacji, 
powinny polegać na:
– stwarzaniu warunków do rozwoju i wykorzystania kapitału ludzkiego,
– tworzeniu miejsca dla badań podstawowych, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki,
– budowie infrastruktury sektora wiedzy i umiejętności, oraz
– kreowaniu elementów infrastruktury techniczno-ekonomicznej, których rozwój jest opłacalny 

dla prywatnego biznesu.

Z kolei A. Sosnowska (2005) twierdzi, iż w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej polity-
ka państwa musi opierać się na następujących zasadach:

– przyjęcia holistycznego traktowania narodowego systemu innowacji i dostosowania go do po-
trzeb budowania gospodarki opartej na wiedzy,

– istotnego wzrostu środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sfery B+R,
– pełnego wykorzystania funduszy strukturalnych oferowanych przez Unię Europejską na wspie-

ranie innowacji,
– zapewnienia koordynacji polityki innowacyjnej z polityką zagraniczną,
– określenia roli zarówno małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw w kreowaniu i transferze technologii,
– rozszerzenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie transferu wiedzy i technologii do sfe-

ry nauki i sektora przedsiębiorstw.

Należy zgodzić się z M. Dolińską, że „warunkiem efektywnego prowadzenia polityki innowa-
cyjnej jest stworzenie sprawnie działającego systemu innowacyjnego w celu umiejętnego koordy-
nowania działań innowacyjnych na szczeblu regionalnym i krajowym” (Dolińska 2010). Póki co, 
nie ma w Polsce instytucji centralnej, która byłaby odpowiedzialna za politykę innowacyjną.

Polska polityka na rzecz innowacji w okresie transformacji gospodarki narodowej spotkała 
się z ostrą krytyką ze strony wielu autorów (zob. np. Janasz, Kozioł-Nadolna 2011; Jasiński 2006; 
Klincewicz 2008; Marciniak 2011; Moszkowicz 2001; Okoń-Horodyńska 1998). Chyba najbardziej 
kategorycznie stwierdza T. Bal-Woźniak (2012): „przerwanie błędnego koła niskich skłonności do 
zachowań innowacyjnych jest powinnością państwa”. W pełni zgadzam się z tą oceną.  

Nie jest celem niniejszego referatu dokonanie analizy i oceny dotychczasowej polityki innowa-
cyjnej w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych należy jedynie stwierdzić 
(Jasiński 2006), że w okresie pierwszych 15 lat transformacji postęp techniczny odbywał się w naszej 
gospodarce bardziej pod wpływem a) regulacji makroekonomicznych, b) sił rynkowych i c) napły-
wu zagranicznej myśli technicznej niż pod wpływem polityki naukowo-technicznej państwa.

4.

Współczesna polityka innowacyjna stanowi de facto zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych róż-
nych rodzajów polityki na rzecz:
– innowacyjności przedsiębiorstw,
– transferu techniki (technologii) oraz
– ochrony własności intelektualnej, zwanej patentową.
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Można to określić jako węższe ujęcie. Niektórzy bowiem zaliczają tu jeszcze politykę na rzecz 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), licencyjną, a nawet naukową, czyli politykę wobec 
nauki. Natomiast nieco inne „składowe” polityki rozróżnia A. Pomykalski (2001), a mianowicie:
– politykę nauki, która obejmuje edukację i badania naukowe,
– politykę technologii, która skupia się na strategii i generowaniu technologii zwykle na poziomie 
fi rmy oraz

– politykę innowacji, która obejmuje transfer technologii zwykle na poziomie jednostek biznesu, 
produktu czy usługi.

To dyskusyjne podejścia, pozostaniemy więc przy węższym ujęciu. Biorąc jednak pod uwagę 
(a) specyfi kę Polski, gdzie nakłady na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach są dra-
matycznie małe, oraz (b) trzymając się wspomnianego założenia o fi rmie jako głównym obiekcie 
oddziaływania, wydaje się, że w skład polityki innowacyjnej w Polsce powinna wchodzić rów-
nież polityka na rzecz tz w. przemysłowego B+R, to znaczy wspierająca rozwój potencjału badaw-
czo-rozwojowego wewnątrz przedsiębiorstw (z ang. in-house R&D), czyli zlokalizowanego tam, 
gdzie zazwyczaj powstają innowacje.

Polityka innowacyjna obejmuje programy rządowe, narzędzia, mechanizmy i miary (Okoń-
-Horodynska 1998). Polityka ta ma do dyspozycji różne instrumenty. Specjaliści zajmujący się w 
Polsce tą problematyką, różnie je klasyfi kują. Na przykład W. Janasz (1999) dzieli owe narzędzia 
na dwie grupy: 
1) ogólnosystemowe, uniwersalne, czyli rozwiązania mające charakter systemowy oraz
2) wyspecjalizowane, ukierunkowane na postęp techniczny.

J. Kozłowski (2005) dzieli instrumenty polityki na: fi nansowe i pozafi nansowe, zaliczając do tej 
drugiej grupy różne regulacje prawne oraz normy i standardy. Długą listę narzędzi sporządził, 
opierając się na literaturze zagranicznej, K. Klincewicz (2008). Z kolei R. Stanisławski (2011), który 
zajmuje się przede wszystkim polityką wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dokonuje 
umownego – jak sam stwierdza – podziału narzędzi polityki innowacyjnej na trzy zasadnicze 
grupy:
– pierwszą grupę określa jako instrumenty regulacyjne (prawne), która obejmuje akty prawne 

wydane przez państwo, mające na celu motywowanie fi rm do innowacyjnego zachowania;
– druga grupa to narzędzia programowe (wsparcie rządowe i unijne), którą stanowią programy 

służące ukierunkowaniu właściwych – zdaniem rządu – działań wspierających rozwój innowa-
cji;

– trzecią grupę instrumentów nazywa instytucjonalnymi (wsparcie o charakterze fi nansowym 
i pozafi nansowym); stanowią je instytucje powołane – na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym – w celu doradzania i udzielania wsparcia szkoleniowego, informacyjnego czy fi nan-
sowego.

Biorąc pod uwagę polskie doświadczenia na tle doświadczeń zagranicznych (OECD 1997), 
przyjmuję następującą klasyfi kację narzędzi polityki innowacyjnej, stosowanych w Polsce: 
1) regulacje (prawne), w tym zwłaszcza państwowe zakazy, nakazy, limity, normy, standardy 

oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, konkurencji, konsumenta i własno-
ści intelektualnej, które łącznie tworzą swego rodzaju warunki brzegowe dla działań różnych 
podmiotów w zakresie innowacji;
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2) instrumenty systemowe („urzędowe”), czyli zachęty fi nansowe zapisane w ustawach, które 
mają zachęcać fi rmy do działalności innowacyjnej;

3) programy i projekty rządowe, w tym również zamówienia publiczne, ogłaszane na dany okres 
i ukierunkowane na realizację konkretnych celów/zadań polityki w tym okresie; 

4) instrumenty (rozwiązania) pomostowe, mające charakter wsparcia dla instytucji pośredniczą-
cych w procesach innowacyjnych; chodzi tutaj o swoiste „wsparcie (dla fi rm) poprzez wspar-
cie” dla tz w. instytucji otoczenia biznesu; narzędzia te są czasem nazywane organizacyjnymi 
lub instytucjonalnymi.

Klasyfi kacja ta wymaga jeszcze doprecyzowania. Przykładowo, do pierwszej grupy należałoby 
chyba dopisać regulacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Notabene, Komisja 
Europejska w programie Unia Innowacji usilnie zaleca korzystanie z instrumentu, jakim jest part-
nerstwo innowacyjne oparte właśnie na instytucji PPP.

Ponadto należy pamiętać, że ważną rolę do odegrania w narodowym systemie innowacji mają 
władze regionalne, a nawet lokalne, które również mają do dyspozycji różne narzędzia proinno-
wacyjne, głównie o charakterze organizacyjnym.  

 

٭ ٭ ٭

Reasumując, zarządzanie rozwojem nauki i techniki na poziomie makroekonomicznym odby-
wa się poprzez publiczną politykę innowacyjną. Ma ono charakter pośredniego oddziaływania na 
rozwój naukowo-techniczny gospodarki narodowej. Znajdujemy tutaj jednak przejawy „klasycz-
nych” funkcji zarządzania, takich jak:
– planowanie (m.in. foresight, strategia rozwoju nauki i techniki),
– organizowanie (tworzenie instytucji publicznych lub wspieranie tworzenia innych instytucji 

wykorzystujących narzędzia polityki innowacyjnej), 
– motywowanie przedsiębiorców i innych podmiotów do działań innowacyjnych,
– kontrola, monitoring i ewaluacja programów, projektów i innych przedsięwzięć.
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Relacje urzędnik – przedsiębiorca1

Słowa kluczowe: administracja publiczna, urzędnik, przedsiębiorca, kultura.

Streszczenie: Niniejszy tekst przedstawia w zarysie wyniki badań dotyczących relacji urzędników i 
przedsiębiorców. W badaniu identyfi kowano przekonania urzędników na temat przedsiębiorców, które 
kształtują tę relację. Wskazujemy podstawowe źródła barier w relacjach, a także podajemy główne obszary, 
które wymagają zmian, by relacja ta mogła ulec poprawie.

Keywords: public administration, entrepreneurship, organizational culture, qualitative studies.

Abstract: In this text we present some remarks resulting from our research project on relations between 
public administration bureaucrats and Polish entrepreneurs. Bureaucrats’ opinions about entrepreneurs 
which shape that relation were identifi ed. We also show fundamental sources of cultural barriers to effi  -
cient and eff ective cooperation between these two groups of actors. Areas where improvement is needed in 
order to streamline this cooperation are also listed.

Wprowadzenie

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce miał miejsce spektakularny wzrost liczby przedsię-
biorstw. Wolnorynkowa gospodarka skłoniła wielu do założenia własnych przedsiębiorstw, wciąż 
jednak niedoskonałe są warunki, w jakich są one tworzone i funkcjonują. Od lat znajdujemy się 
na dalekich pozycjach rankingów obrazujących jakość kontekstu biznesowego i oceniających wa-
runki do prowadzenia biznesu (WorldBank 2012). Przedsiębiorcy muszą radzić sobie nie tylko 
z ryzykiem, które jest naturalnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także 
zmagać się z niewydolnym aparatem państwa. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie przy-
czyn, które determinują jakość relacji między urzędnikami a przedsiębiorcami, jakość, która – 
zwłaszcza przez tych ostatnich – postrzegana jest jako niesatysfakcjonująca.  Narzekania na słabe 
funkcjonowanie aparatu państwa są powszechne, a wizerunek administracji w publicznym dys-
kursie trudno nazwać pozytywnym. Nader rzadko jednak wskazuje się na rzeczywiste przyczy-
ny słabego funkcjonowania administracji w interesującym nas obszarze otoczenia biznesu. 

Z pewnością przyczyn słabej współpracy między urzędnikami a przedsiębiorcami można do-
szukiwać się w wielu obszarach, najpowszechniej wskazuje się na niskiej jakości przepisy oraz 

1 Niniejsza publikacja jest wynikiem projektu badawczego sfi nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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niewystarczające nakłady fi nansowe. Jednak w przeprowadzonych przez nas badaniach postano-
wiliśmy się skupić na czynnikach kulturowych oraz przekonaniach urzędników, które – naszym 
zdaniem – w dużym stopniu określają kształt relacji urzędnik – przedsiębiorca. Innymi słowy, to 
właśnie owe czynniki określają, jak przepisy prawne są stosowane w praktyce oraz w jaki sposób 
przedsiębiorcy traktowani są w urzędach.

Jednocześnie polska administracja publiczna charakteryzuje się niską wydajnością, która nie 
uległa, w sposób statystycznie istotny, poprawie od roku 1996 (Kaufmann, Kraay, Mastruzzi 2012). 
Dziedzictwo poprzedniego okresu w dalszym ciągu odbija swoje piętno na funkcjonowaniu pol-
skiej administracji, podobnie jak ma to miejsce w innych państwach postkomunistycznych (Taylor 
2011). Z naszych badań wynika, że to dziedzictwo przyjmuje postać zarówno regulacji formal-
nych, jak i przekonań oraz założeń kulturowych dotyczących roli przedsiębiorcy.

1. Uwarunkowania działań przedsiębiorczych

Na skalę i formy aktywności przedsiębiorczej wpływa wiele uwarunkowań, tak wewnętrz-
nych (związanych z przedsiębiorcą i tworzonym przedsięwzięciem), jak i zewnętrznych. Nasze 
badanie koncentruje się na tych ostatnich. 

Najwcześniejsze koncepcje dotyczące przedsiębiorczości koncentrowały się głównie na ana-
lizie ekonomicznego kontekstu, a także wzajemnych oddziaływań pomiędzy przedsiębiorcą 
a owym kontekstem. Obecnie coraz częściej czynniki te analizowane są w powiązaniu ze spo-
łecznymi i instytucjonalnymi elementami kontekstu (Glinka 2008). Już stosunkowo dawno za-
częto analizować przedsiębiorczość w kontekście jej prawnych uwarunkowań oraz polityki gos-
podarczej stosowanej przez państwo – obecnie w wielu krajach kluczowe wątki dotyczą możli-
wości pobudzania aktywności przedsiębiorczej obywateli poprzez odpowiednie rodzaje polityki 
(ang. policy) i regulacje. Kolejnym ważnym obszarem analiz kontekstu, jest szeroko rozumiana 
kultura, która często uznawana jest za element tworzący podstawy decyzji przedsiębiorców.

Bardzo wiele prowadzonych zarówno przez naukowców, jak i instytucje otoczenia biznesu 
badań koncentruje na przeszkodach i barierach, jakie napotykają przedsiębiorcy w Polsce. Poniżej 
przedstawiamy kilka przykładowych, najbardziej znanych zestawień.

1. W publikowanych corocznie raportach o stanie MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości przedstawia zarówno zmiany w zakresie form i skali działań przedsiębiorczych. W rapor-
tach tych często przedstawiane są również zestawienia kluczowych barier rozwoju przedsiębior-
czości. Przykładowo, w opublikowanym ostatnio opracowaniu autorzy szczególną uwagę poświę-
cają nowo powstałym przedsiębiorstwom (Brussa, Tarnawa 2011: 119) wskazując, że z ich punktu 
widzenia podstawowe znaczenie mają ograniczenia kapitałowe, a obok nich – bariery prawne 
i obciążenia administracyjne. 

2. Ministerstwo Gospodarki, w raportach dotyczących przedsiębiorczości w Polsce dużo miej-
sca poświęca instytucjonalnemu otoczeniu przedsiębiorstw (2011), wskazując, że otoczenie regu-
lacyjne jest jednym z czynników hamujących wzrost przedsiębiorczości w Polsce. Ministerstwo 
Gospodarki prowadzi również wśród przedsiębiorców badania ankietowe dotyczące barier, jakie 
napotykają oni w prowadzeniu działalności gospodarczej2. Spośród przepisów regulujących dzia-

2 Wyniki można odnaleźć w cytowanym raporcie Przedsiębiorczość w  Polsce, jak również w biuletynach Trendy rozwojowe 
sektora MSP w ocenie przedsiębiorców. 
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łalność gospodarczą, przedsiębiorcy najgorzej ocenili prawo podatkowe (wskazując nawet na jego 
pogorszenie); inne regulacje, takie jak prawo pracy, rozliczenia z kontrahentami, kontrola dzia-
łalności gospodarczej czy sądownictwo zostały ocenione nieco lepiej, ale również negatywnie. 
Ankietowani za najważniejsze bariery uznali:
– wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem,
– małe obroty,
– konkurencję innych małych i średnich przedsiębiorstw,
– konkurencję dużych przedsiębiorstw,
– czas oczekiwania na zapłatę od kontrahenta,
– skomplikowanie przepisów prawnych,
– biurokrację.

3. PKPP Lewiatan publikuje od lat Czarną listę barier, w tym roku znalazło się na niej 247 pozycji 
ogólnych i 121 branżowych (Lewiatan 2012). Główne bariery podzielono na 5 kategorii: bariery 
podatkowe, bariery wynikające ze stosunków pracy, bariery w wykorzystaniu funduszy struktu-
ralnych, bariery z zakresu ochrony środowiska i inne bariery utrudniające prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Lewiatan w każdej kategorii wskazuje także bariery, które zostały usunięte 
w ostatnim roku, oraz nowe, które powstały na skutek wprowadzenia kolejnych regulacji.

Wyniki wielu badań wskazują, że to, co przedsiębiorcom przeszkadza w Polsce, to tempo i ska-
la zmian kontekstu (por. np. Glinka 2008). Przedsiębiorcy zwracają uwagę na to, że nawet po prze-
szło 20 latach od zmiany systemu gospodarczego i politycznego, w wielu obszarach ich działania 
ciągle brakuje stabilizacji, a reguły gry zmieniają się szybko, generując ogromną niepewność. Pro-
wadzone przez współautorkę niniejszego tekstu wcześniejsze badania wskazywały również na 
to, że przedsiębiorcy bardzo nisko oceniają współpracę z urzędami i urzędnikami (Glinka 2008). 

2. Relacje urzędnik – przedsiębiorca: wybrane wyniki badań

Projekt badawczy, którego wyniki prezentujemy, składał się z dwóch elementów: badania ja-
kościowego (wywiady) oraz badania ilościowego (ankieta). Celem pierwszego etapu badania było 
zidentyfi kowanie najważniejszych czynników kulturowych, które mogą mieć wpływ na rela-
cje między administracją a przedsiębiorcami. W badaniu ilościowym staraliśmy się sprawdzić, 
w jakim stopniu przekonania odkryte podczas wywiadów są podzielane przez reprezentatywną 
grupę urzędników.

2.1. Charakterystyka badania 
Jakościowa część projektu została przeprowadzona w 2011 roku, a jej podstawowym ce-

lem było odkrycie, w jaki sposób urzędnicy myślą o przedsiębiorcach oraz o sobie w relacjach 
z przedsiębiorcami. Badanie oparliśmy na zaleceniach teorii ugruntowanej (Glaser, Strauss 
1967/2009). W ramach badania przeprowadziliśmy wywiady z 40 urzędnikami zatrudnionymi 
w różnych agendach państwa, w różnych częściach Polski (województwa: kujawsko-pomorskie, 
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie i zachodniopomorskie). Podczas wywiadów i bezpośrednio po nich sporządzali-
śmy notatki.
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Rozmawialiśmy z pracownikami następujących instytucji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwo Gospodarki, urząd skarbowy, starostwo powiatowe, urząd gminy, 
urząd miejski, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, powiatowy urząd pracy, Główny Inspek-
torat Transportu Drogowego, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Zabytków, Wojewódzka Inspekcja Farmaceutyczna, kuratorium oświaty, Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz sąd rejonowy. 

Wywiady były nagrywane (tylko w kilku przypadkach nie dostaliśmy na to zgody od naszych 
rozmówców), a następnie zostały poddane transkrypcji. Tak otrzymany materiał został zakodo-
wany osobno przez każdego z badaczy, z wykorzystaniem kodowania zdanie po zdaniu oraz in 
vivo (Charmaz 2009). W kolejnym kroku połączyliśmy kody w kategorie i poddaliśmy je analizie 
i interpretacji. 

Ilościową część badania przeprowadziliśmy w kwietniu i maju 2012 roku. Służyła ona przede 
wszystkim weryfi kacji rezultatów uzyskanych w wywiadach. Badania ankietowe przeprowadzi-
liśmy na próbie liczącej 600 urzędników. Ograniczenia metody ilościowej (brak możliwości po-
głębiania pytań i podążania za respondentem; ograniczona liczba pytań w ankiecie wynikająca 
z wysokości środków fi nansowych, którymi dysponowaliśmy) spowodowały, że uzyskaliśmy 
dane o znacznie mniejszym zasięgu niż w badaniu jakościowym, ale za to o wyższej reprezenta-
tywności. 

Ankietę przeprowadzono w formie wywiadu telefonicznego3 z pracownikami administra-
cji, którzy zadeklarowali, że mają kontakty z przedsiębiorcami co najmniej kilka razy w roku4. 
Należy podkreślić różnicę w kompozycji populacji, z których pobierane były próby: jakościowa 
i ilościowa. W badaniu jakościowym chcieliśmy zebrać możliwie najbardziej różnorodny mate-
riał, dlatego nie ograniczyliśmy się jedynie do badania pracowników organizacji, które mieszczą 
się w ofi cjalnej defi nicji administracji publicznej. Dlatego wywiady przeprowadziliśmy także w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy w sądach, które przecież należą do władzy sądowniczej, 
a nie wykonawczej. W badaniu ilościowym ograniczyliśmy się do badania administracji: central-
nej, samorządowej, zespolonej i niezespolonej. 

2.2. Wybrane wyniki
Przeprowadzone przez nas badanie jednoznacznie potwierdziło wstępne założenie, iż w re-

lacjach pomiędzy urzędnikami i przedsiębiorcami aspekty kulturowe (wartości, postawy, ste-
reotypy) odgrywają ważną rolę. Badania pozwoliły na odkrycie przekonań i stereotypów, które 

3 Badanie na nasze zlecenie przeprowadziła fi rma GFK Polonia. Wszelkie interpretacje wyników badania zawarte 
w niniejszej publikacji pochodzą od autorów książki.
4 Sposób w jaki próba została dobrana pociąga za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Na 
nasze pytania odpowiadali jedynie ci urzędnicy, którzy mają częste kontakty z przedsiębiorcami, a to znaczy,
że swoje przekonania opierają na własnych doświadczeniach. Co więcej, ich przekonania mają bezpośredni wpływ 
na kształt relacji z przedsiębiorcami. Wadą takiego dobory próby jest to, że uzyskane odpowiedzi nie mogą być 
generalizowane na całą populację urzędników, lecz jedynie na tę część populacji, która wchodzi w interakcje 
z przedsiębiorcami. Taki dobór próby ma swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że poznaliśmy poglądy urzędników, 
którzy mają rzeczywisty wpływ na jakość relacji z przedsiębiorcami oraz na sposób postrzegania administracji przez 
tych ostatnich. Ponadto, pytania, które zadawaliśmy były dla respondentów zrozumiałe i relewantne, związane 
były bowiem z treścią ich pracy. Z jednej strony, dowiedzieliśmy się także czegoś o cechach socjodemografi cznych 
urzędników odpowiedzialnych za kontakty z przedsiębiorcami (staż pracy, wykształcenie, płeć). Z drugiej zaś – taki 
dobór sprawia, że zebrane opinie nie mogą być interpretowane jako charakterystyczne dla wszystkich pracowników 
administracji.
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w sposób mniej lub bardziej świadomy kształtują relacje urzędników z przedsiębiorcami. Wyniki 
badania przedstawiliśmy w książce pod tytułem Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współ-
pracy (Hensel, Glinka 2012), poniżej prezentujemy skrótowo jedynie kilka wybranych wątków 
dotyczących stereotypów i przekonań, jakie wobec przedsiębiorczości i przedsiębiorców żywią 
pracownicy administracji w Polsce.

1. Przedsiębiorcy najczęściej zaczynają swoją działalność z przymusu i przypadku. W opinii 
urzędników, wyrażonej zarówno w badaniu jakościowym, jak i ilościowym, gros przedsiębior-
ców decyduje się na założenie biznesu dlatego, że nie może znaleźć normalnej, stabilnej pracy. 
Duża grupa zakłada biznesy dlatego, że nie ma jasnej wizji tego, co chciałaby robić w życiu i gdzie 
ma poszukiwać pracy. Jedynie nieliczni urzędnicy podkreślają, że motorem przedsiębiorczości są 
dobre pomysły i pasja. Oznacza to, że urzędnicy często traktują przedsiębiorców jako osoby, które 
nie robią w życiu tego, co by chciały, a więc – niejako automatycznie – często nie mają predyspo-
zycji do wykonywania swoich zadań.

2. Urzędnicy uznają, że przedsiębiorcy nie są przygotowani do relacji z urzędami. Ich znajo-
mość prawa jest niewystarczająca. Za ten stan rzeczy odpowiada zarówno niechęć do uczenia się, 
niedostosowanie do odgrywania swojej roli, jak i, w dużej mierze, ciągle zmieniające się przepisy. 
Mali przedsiębiorcy wypadają pod względem profesjonalizmu w kontaktach z urzędami znacz-
nie gorzej niż duzi.

3. Urzędnicy defi niują przedsiębiorczość jako rzutkość, elastyczność, umiejętność radzenia so-
bie i kombinowania. Takie defi niowanie działań przedsiębiorczych ma swoje historyczne korzenie 
– Polacy przez wiele dekad zmuszeni byli do radzenia sobie w niesprzyjającym systemie. Jednak 
owe historyczne czynniki sprawiają również, że aktualne są liczne negatywne stereotypy i prze-
konania dotyczące przedsiębiorców. 

4. Przedsiębiorcy są na ogół, zdaniem urzędników, niedobrymi pracodawcami. W opinii urzęd-
ników wiąże się to z kilkoma czynnikami: a) nie są w stanie zapewnić stabilnego zatrudnienia, 
b) nie traktują po partnersku pracowników, często nie szanując ich praw, c) nie oferują wynagro-
dzenia odpowiedniego do wysiłku i mają często nierealistyczne wymogi wobec pracowników. 
Ponownie, za część problemu odpowiadają zdaniem urzędników wadliwie skonstruowane prze-
pisy; jednakże gors problemu wynika po prostu ze sposobu defi niowania relacji pracodawca – 
pracownik przez przedsiębiorców. W opinii urzędników najlepiej w roli pracodawcy sprawdza 
się państwo.

5. Urzędnicy wskazali wiele cech dobrego przedsiębiorcy. Osoba taka powinna być solidna, 
znać przepisy i terminowo rozliczać się z urzędami. Przydatna jest także umiejętność znalezie-
nia się na rynku, doświadczenie, wykształcenie i szeroko rozumiany profesjonalizm. Urzędnicy 
wskazują, że nie wszyscy przedsiębiorcy odpowiadają takiemu wizerunkowi. Co więcej, wielu 
urzędników jest zdania, że legitymowanie się takim zestawem cech wcale nie musi prowadzić do 
rynkowego sukcesu, a wręcz – często ów sukces utrudnia. 

6. Zdaniem urzędników system prawny i gospodarczy w Polsce nie wspiera w wystarczający 
sposób małych podmiotów. Duzi gracze, w szczególności fi rmy zagraniczne są uprzywilejowani. 
W tym obszarze urzędnicy wypowiadają się generalnie przeciw opcji rynkowej i wskazują, że 
pewna dawka protekcjonizmu byłaby wskazana. 

Obecnie czynniki kulturowe można uznać za jedno z ważnych źródeł barier w relacjach przed-
siębiorca – administracja. W kontekście wyników naszych badań wydaje się, że istnieje wiele re-
alnych możliwości usprawnienia systemu, z których najważniejsze syntetycznie przedstawiamy 
poniżej.
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3. Możliwości doskonalenia relacji urzędnik – przedsiębiorca w świetle wyni-
ków badań empirycznych

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dotyczących sposobów 
reformowania polskiej administracji publicznej.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w administracjach publicznych państw rozwiniętych stoso-
wano trzy główne modele zarządzania: hierarchiczny, rynkowy i sieciowy. Model hierarchiczny 
opiera się na przepisach i kontroli. Model rynkowy zakłada, że najważniejszą wartością jest wol-
ność jednostki a podstawowym narzędziem reformowania administracji i sektora publicznego 
powinno być wprowadzanie do nich rozwiązań rynkowych i konkurencji. Model sieciowy spro-
wadza się do zarządzania poprzez heterogeniczne sieci składające się zarówno z aktorów pań-
stwowych, jak i podmiotów prywatnych (komercyjnych i pozarządowych).

Trzeba jednak zauważyć, że w dalszym ciągu najczęściej stosowanym rozwiązaniem w tej 
dziedzinie działalności jest zarządzanie hierarchiczne (Meuleman 2008). Opiera się ono na mo-
delu biurokratycznym, w swoich zasadach tożsamym z formułą opracowaną przez Maxa Webe-
ra na początku XX wieku. Popularność tego modelu bierze się przede wszystkim z tego, że daje 
on możliwość zapewnienia jednakowego traktowania wszystkim podmiotom wchodzącym w 
interakcje z urzędem, co jest niezwykle ważne w demokratycznym państwie prawa. Jednocze-
śnie model hierarchiczny pozwala na ścisłą kontrolę działań pracowników administracji. 

Jednakże model hierarchiczny ma również wiele wad. Pierwsze opracowania na ten temat po-
wstały w latach czterdziestych XX wieku. Immanentną cechą biurokracji jest uświęcenie przepi-
su, które powoduje, że w urzędach dochodzi do przesunięcia celu – przestrzeganie litery prawa 
staje się ważniejsze od realizacji zadań urzędu (Merton 1940). Biurokracja pozostawiona sama 
sobie, niepoddawana systematycznym reformom, na ogół traci na wydajności za sprawą błędnego 
koła biurokracji (Gouldner 1954; Merton 1957; Crozier 1967). To wielokrotnie opisywane zjawisko 
polega na tym, że na wszelkie problemy pojawiające się w urzędzie kierownictwo reaguje wpro-
wadzeniem kolejnych przepisów, co obniża wydajność i elastyczność organizacji i w konsekwen-
cji prowadzi do powstania kolejnych problemów i kolejnych przepisów. 

Cechą naturalną biurokracji jest także jej nadmiarowy rozrost (Downs 1967). Wynika on z tego, 
że każdy z szefów stara się zdobyć jak najwięcej zasobów (budżet, etaty) dla swojej jednostki, bu-
dując w ten sposób swoją podstawę władzy (Niskanen 1971; Salancik, Pfeff er 1974).

Można zatem uznać, że model biurokratyczny jest z założenia niedoskonały. Dlatego tym 
większe znaczenie ma odpowiednie zarządzanie w jednostkach administracji, w którym należy 
uwzględnić wymiar kulturowy.

1. Podstawowe znaczenie dla usprawnienia systemu relacji pomiędzy przedsiębiorcami i urzęd-
nikami ma zrozumienie stanu obecnego i złożoności uwarunkowań owych relacji. Kluczowe dla 
zaprojektowania realnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań są świadomość uwarunkowań 
(i ograniczeń) oraz wykorzystanie wiedzy o obecnym stanie urzędów.

Jest stwierdzeniem oczywistym, że kształt reform administracji zależy przede wszystkim od 
tego, w jaki sposób osoby odpowiedzialne za reformy postrzegają administrację i w jaki sposób 
ją rozumieją. Modele myślowe kształtują działania podejmowane przez menedżerów. Dlatego tak 
ważne jest, by osoby odpowiedzialne za reformy uczyły się na zasadzie podwójnej pętli (Argyris, 
Schön 1974) i brały pod uwagę realne uwarunkowania, w tym kulturowe.

Wszelkie projekty reform muszą uwzględniać administrację publiczną taką, jaka ona jest, 
a nie taką, jaką chcielibyśmy by ona była. Idealistyczne założenia bądź przekonanie o tym, że 
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kolejny przepis poprawi stan rzeczy, nie rozwiązują problemu, a wręcz powodują jego pogłębienie 
poprzez realne potęgowanie biurokracji. Projekty reform muszą więc być oparte na zrozumieniu 
potrzeb i motywacji urzędnika w relacji z przedsiębiorcą. Dopiero wtedy uda się zaprojektować 
narzędzia, które spowodują, że urzędnik będzie chciał i mógł pomóc przedsiębiorcy. Politycy mu-
szą mieć większą świadomość tego, że samo podjęcie decyzji o zmianie w administracji jest do-
piero początkiem drogi. Implementacja nawet dobrze zaprojektowanych rozwiązań jest znacznie 
trudniejsza niż zmiana prawa (Pressman, Wildavsky 1984; Hill, Hupe 2009). Taka implementacja 
może być niemożliwa, jeśli rozwiązania stoją w sprzeczności z wartościami i motywacjami urzęd-
ników, którzy prawo mają stosować w praktyce.

2. Jako podstawową przyczynę niskiej jakości regulacji prawnych urzędnicy bardzo często 
wskazywali brak konsultacji projektowanych aktów prawnych z pracownikami administracji. 
Prowadzi to do tworzenia projektów ustaw, które opierają się na nierealnych założeniach, nie bio-
rą pod uwagę specyfi ki urzędu i relacji z przedsiębiorcami. Dlatego jeden z najważniejszych wnio-
sków wynikających z tego badania jest taki, że projekty nowego prawa powinny być konsulto-
wane z urzędnikami. Nasi rozmówcy zdają sobie oczywiście sprawę z tego, że nawet najlepszy 
projekt ustawy może być (i bywa) wypaczony w trakcie postępowania legislacyjnego w Sejmie i 
Senacie. Jednak wykluczenie z procesu legislacyjnego konsultacji z urzędnikami powoduje, że 
błędy pojawiają się już na etapie tworzenia założeń do ustawy. Proces legislacyjny rzadko kiedy 
jest racjonalny, a ograniczenie liczby aktorów biorących w nim udział jest przeważnie sposobem 
na skrócenie czasu potrzebnego na podjęcie decyzji (Lindblom, Woodhouse 1992). Jednak elimi-
nowanie z procesu konsultacji akurat tych aktorów, którzy mają praktyczną wiedzę o przed-
miocie regulacji nie jest dobrym pomysłem.

3. Zdaniem urzędników głównym powodem problemów w relacji urzędnika z przedsiębior-
cą jest niskiej jakości, często zmieniające się prawo. Urzędnicy wskazywali na brak spójności 
prowadzonych reform oraz to, że następujące po sobie koalicje rządzące nie kontynuują działań 
poprzedników. Jednym ze sposobów poprawy relacji między urzędnikami i przedsiębiorcami 
jest prowadzenie konsekwentnej polityki legislacyjnej. Utrzymywanie spójnego kierunku zmian 
spowoduje wyższą jakość obsługi przedsiębiorców, a jak wynika z wielu badań, wyższy poziom 
obsługi wiąże się z wyższym poziomem zaufania. Urzędnicy wskazywali także, że są często za-
skakiwani zmianami, które muszą być wprowadzane z bardzo krótkim vacatio legis lub nawet bez 
niego. To powoduje, że nie mają kiedy zapoznać się z nowymi regulacjami, a co za tym idzie nie są 
w stanie pomóc przedsiębiorcy. Prowadzenie spójnej polityki legislacyjnej pozwoliłoby rozwiązać 
i ten problem. Można zatem powiedzieć, że w dziedzinie reformowania administracji publicznej 
konieczne jest opracowanie długookresowej strategii, wyznaczającej główne cele.

4. Spójnemu i jasnemu kierunkowi zmian musi towarzyszyć koordynacja działań podejmowa-
nych przez różne jednostki administracji. W wywiadach nasi rozmówcy podkreślali, że realnym 
problemem jest na przykład istnienie wielu jednostek, które wśród swych zadań mają wspieranie 
przedsiębiorczości, nie uzgadniają jednak ze sobą sposobów owego wsparcia. Powoduje to marno-
wanie środków i wysiłków, a także koncentrowanie się na działaniach na małą skalę (każda jed-
nostka ma ograniczony budżet), podczas gdy współpraca pozwoliłaby na znacznie skuteczniejsze 
działania. Niemal nie istnieją obecnie instytucjonalne mechanizmy wparcia takiej współpracy, w 
praktyce zależy więc ona głównie od dobrej woli i inwencji osób pracujących w poszczególnych 
urzędach (które na dodatek nie zawsze mają łatwy dostęp do informacji o tym, co robią inni). Warto 
dodać, iż wspieraniem przedsiębiorczości zajmują się także liczne celowo powołane organizacje (jak 
PARP), a także organizacje trzeciego sektora, które niejednokrotnie dysponują środkami i know-how. 
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Niestety, z teorii organizacji wynika, że trudno jest oczekiwać pojawienia się takiej koordyna-
cji i współpracy w sposób spontaniczny. Konieczność koordynacji swoich działań z działaniami 
innych podmiotów stanowi bowiem zagrożenie dla zakresu władzy szefów poszczególnych pod-
miotów. Konieczna jest zatem koordynacja na najwyższym szczeblu władz państwowych oraz 
przemyślane, długookresowe kształtowanie odpowiednich postaw urzędników niższego szcze-
bla tak, by w większym stopniu zwracali uwagę na realizację wyznaczonych celów, a w mniej-
szym – na swój prestiż i zakres władzy.

5. Systemowe podejście do relacji urząd – przedsiębiorca to nie tylko lepsze prawo i uwzględ-
nienie motywów, potrzeb i preferencji urzędników. Warunkiem dobrego funkcjonowania relacji 
jest rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców. Konieczne są więc konsultacje z przedsiębiorcami 
i diagnoza ich realnych potrzeb. Dotyczy to zarówno działań ustawodawczych (tutaj konsultacje 
społeczne w komisji trójstronnej, z różnym skutkiem, funkcjonują od lat), ale także wszelkich 
lokalnie podejmowanych inicjatyw. Brak dopasowania działań podejmowanych przez urzędy 
do oczekiwań przedsiębiorców skutkuje tym, że działania takie nie są w ogóle dostrzegane lub 
są krytykowane jako marnowanie publicznych pieniędzy. W polskiej praktyce rządzenia moż-
na jednak dostrzec zjawisko występujące także w innych państwach – konsultacje z klientami 
urzędu (tj. przedsiębiorcami) są prowadzone jedynie dla zachowania pozorów a rekomendacje 
wynikające z takich konsultacji nie są wprowadzane w życie. Prowadzi to do jeszcze wyższego 
poziomu niezadowolenia klientów urzędu, którzy czują się zignorowani (Osborne, Brown 2005) 
i potraktowani jako żywa tarcza, która ma ochronić urzędników przed ewentualnymi zarzutami 
dotyczącymi niedoskonałości regulacji (Hood 2011).

6. Poprawa relacji wymaga lepszego obustronnego zrozumienia sposobów myślenia. Obie 
grupy aktorów: przedsiębiorcy i urzędnicy muszą znacznie lepiej rozumieć swoje poglądy, cele, 
preferencje, motywy i język po to, by móc ze sobą współpracować. Bariery w relacjach tkwią w 
dużym zróżnicowaniu kulturowym aktorów biorących w nich udział. Jak wskazaliśmy na wstę-
pie, zróżnicowanie to jest naturalne, wynika z historii i odmienności profesji, nie można więc 
mówić o ujednoliceniu. Z naszego badania wynika, że w przekonaniu urzędników przedsiębior-
cy powinni myśleć i działać jak urzędnicy, tyle że zatrudnieni w prywatnym przedsiębiorstwie.
Odpowiedzią na bariery kulturowe może być jednak poszerzenie wiedzy, które można uzyskać 
poprzez tworzenie zinstytucjonalizowanych forów spotkań i wymiany poglądów. Obowiązkowe 
interakcje z przedsiębiorcami powinny być także elementem kształcenia członków Korpusu Służ-
by Cywilnej. Urzędnicy mający kontakt z przedsiębiorcami powinni znać specyfi kę ich pracy, a 
znajomość ta może stanowić jedno z ważnych kryteriów doboru personelu, o czym piszemy dalej. 

7. Zdecydowana większość urzędników, z którymi rozmawialiśmy postrzega siebie jako pa-
sywnych aktorów w systemie administracji. W przekonaniu urzędników ich podstawowym za-
daniem jest wykonywanie przepisów, nawet jeśli są one niskiej jakości, czy prowadzą do podjęcia 
decyzji niekorzystnych dla przedsiębiorców i społeczności lokalnej. Ten niski poziom poczucia 
sprawstwa, przekonanie, że nic od urzędnika nie zależy prowadzi do pogorszenia jakości funk-
cjonowania administracji. Jest to niezwykle istotne w kontekście badań dotyczących wpływu ob-
ciążeń biurokratycznych (ang. red tape) na wydajność urzędów. Tego rodzaju obciążenia wynikają 
najczęściej z chęci zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością za ewentualne błędy (Brewer, 
Walker 2010). Procedury, algorytmy i listy kontrolne, które pozwalają uniknąć odpowiedzialności 
(Hood 2011) zarazem mogą prowadzić do obniżenia wydajności urzędów. Jednak zależność mię-
dzy liczbą red tape a wydajnością urzędów nie jest taka sama we wszystkich urzędach. Jak wynika 
z badań (Walker, Brewer 2009), w urzędach w których pracownicy przyjmują postawę aktyw-
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ną wpływ obciążeń biurokratycznych na wydajność jest stosunkowo niewielki, w porównaniu 
z urzędami, w których pracownicy przyjmują postawę pasywną. Dlatego trzeba spowodować, by 
urzędnicy zaczęli wierzyć w swoją moc sprawczą. Należy przy tym pamiętać, że wpajanie takich 
przekonań nie może ograniczać się do kierowania urzędników na szkolenia czy treningi. Jeśli sys-
tem kierowania i motywacji nie będzie wspierał aktywnych urzędników, to bardzo szybko wejdą 
oni w stare koleiny bezwolnych aktorów, którzy tylko wykonują przepisy.

8. Badanie ilościowe wykazało, że zdecydowana większość urzędników, którzy mają częste kon-
takty z przedsiębiorcami nie posiada wykształcenia w zakresie prawa i administracji. Może to być 
zrozumiałe w przypadku niektórych agend specjalistycznych (np. inspekcji weterynaryjnej czy in-
spekcji farmaceutycznej), gdzie ważniejsze są kompetencje merytoryczne w danej dziedzinie niż 
wykształcenie administracyjno-prawnicze. Jednak w większości przypadków brak odpowiedniego 
profi lu wykształcenia powoduje, że urzędnicy nie rozumieją cech przepisu (np. tego, że nie jest 
możliwe stworzenie przepisu, który przewidziałby każdy możliwy przypadek) i nie potrafi ą ich od-
powiednio stosować. Administrowanie to przede wszystkim posługiwanie się prawem, dlatego 
jednym ze sposobów poprawienia relacji między urzędnikami a przedsiębiorcami jest położe-
nie podczas selekcji pracowników administracji większego nacisku na odpowiednie wykształ-
cenie kandydatów. Warto również tworzyć profesjonalną służbę cywilną, składającą się z dobrze 
wykształconych i odpowiednio wynagradzanych zawodowych urzędników. Jak dotychczas próby 
tworzenia tej służby były naznaczone niekonsekwencją, a zasady rekrutacji i promocji w ramach 
służby często padają ofi arą politycznych przetargów (Kulesza, Niziołek 2010). To powoduje, że pol-
scy urzędnicy wykazują istotne braki zarówno w zakresie kompetencji merytorycznych, jak i me-
nedżerskich i koncepcyjnych (Pieklus, Pytel, Reimus, Wyrzykowska 2008 cyt. w: Olejniczak 2009).

Podsumowanie

Urzędnicy i przedsiębiorcy są aktorami odgrywającymi odmienne role w systemie gospodarczym. 
Z tego względu naturalne jest, że nie ma i nie będzie pomiędzy nimi pełnego konsensusu na wielu polach.

Urzędnika od przedsiębiorcy zawsze będzie różniło postrzeganie rzeczywistości, na co skła-
dają się takie czynniki, jak przepisy, wynagrodzenia, stosunek do ryzyka, charakter pracy czy 
historycznie zakorzenione przekonania i stereotypy. Dlatego tym ważniejsze jest, by zlikwido-
wać te bariery, które zawarte są w systemie administracji i dodatkowo obniżają jakość relacji po-
między urzędnikami i przedsiębiorcami. Problem ten jest istotny z punktu widzenia państwa, 
przedsiębiorców, a także samych urzędników. Wszelkie próby wdrażania rozwiązań i poprawy 
istniejącego stanu powinny mieć charakter systemowy, uwzględniać nie tylko wolę, możliwości, 
preferencje i ograniczenia aktorów, lecz także kulturowy kontekst relacji.
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Polski system ochrony zdrowia w świetle opinii pacjentów

Słowa kluczowe: opinie o systemie opieki zdrowotnej, satysfakcja z opieki zdrowotnej.

Streszczenie: Przedmiotem badań opinii publicznej w Polsce, a także w innych krajach europejskich, jest 
między innymi wydajność systemu opieki zdrowotnej. Podczas badań przeprowadzonych w UE – projekt 
Eurobarometr – i podczas badania opinii publicznej przeprowadzonych przez różne zespoły badawcze 
w Polsce zostały zebrane uwagi społeczeństwa na temat poziomu i dostępności usług medycznych.

Keywords: opinions on healthcare, satisfaction from healthcare.

Abstract: The subject of public opinion surveys in Poland as well as in other European countries is, inter alia, 
performance of healthcare system. During a study conducted in the EU - Eurobarometer project and during 
the public opinion polls conducted by various research teams in Poland, comments from the public about the 
level and availability of medical services have been collected.

Wprowadzenie

Pomimo zasadniczej reformy polskiego systemu ochrony zdrowia, dokonanej w 1999 roku, oraz 
nieustannie prowadzonych korekt rozwiązań systemowych, znaczna część Polaków jest wciąż nie-
zadowolona z oferowanej im opieki medycznej. Podnoszone są szczególnie trudności w dostępie do 
publicznej opieki zdrowotnej, kwestionowana jest jakość świadczonych usług medycznych, zwraca 
się uwagę na częstą konieczność uzupełniania świadczeń otrzymywanych w sektorze publicznym 
nieodpłatnie – usługami medycznymi kupowanymi w sektorze prywatnym.

W prezentowanym opracowaniu przedstawiono ocenę rangi systemu ochrony zdrowia wśród 
problemów społecznych, z jakimi boryka się polskie społeczeństwo i społeczeństwa pozostałych 
krajów Unii Europejskiej,  badania satysfakcji z opieki zdrowotnej mieszkańców największych 
miast krajów unijnych (projekty Eurobarometr) oraz opinie o funkcjonowaniu polskiego systemu 
ochrony zdrowia, zebrane podczas cyklicznych badań przeprowadzonych przez Centrum Bada-
nia Opinii Społecznej (CBOS) oraz w ramach badań na potrzeby tz w. Diagnozy Społecznej.

1. Badania opinii społeczeństw krajów Unii Europejskiej o ochronie zdrowia

Od kilku lat obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej uczestniczą w prowadzonych 
w ramach międzynarodowego projektu Eurobarometr (htt p://ec.europa.eu/public_opinion/in-
dex_en.htm) cyklicznych badaniach Opinia publiczna w Unii Europejskiej. Ankietowani proszeni są 
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o wskazanie dwóch najistotniejszych – z ich punktu widzenia – problemów społecznych. Polacy 
na dwóch czołowych miejscach zazwyczaj wymieniali: bezrobocie i ochronę zdrowia, a na kolej-
nych: infl ację, przestępczość, niskie emerytury, pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju. 

Na wykresie 1 przedstawiono odsetek respondentów, którzy w badaniach przeprowadzonych 
w okresie: wiosna 2006–jesień 2009 wskazali ochronę zdrowia jako problem polskiego społeczeń-
stwa, a także wskazania ustalone dla przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej.

Wykres 1. Wskazania na ochronę zdrowia jako jeden z dwóch najważniejszych problemów spo-
łecznych w Polsce i Unii Europejskiej (% ankietowanych)
Źródło: Eurobarometr 65–72  (htt p://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm).

Wskazania ankietowanych Polaków, twierdzących iż ochrona zdrowia jest jednym z dwóch 
najistotniejszych problemów społecznych, zawierały się, w analizowanym okresie, w przedziale 
30–50%, podczas gdy podobny średni wskaźnik dla UE mieścił się w przedziale 10–20%. 

W badaniach przeprowadzonych w okresie wiosna 2006–wiosna 2007 ok. 30% ankietowanych Po-
laków twierdziło, iż ochrona zdrowia jest jednym z dwóch podstawowych problemów społecznych. 
Najwyższy wskaźnik, na poziomie prawie 50%, pojawił się w  badaniach przeprowadzonych wśród 
Polaków jesienią 2007 roku i wiosną 2008 roku; natomiast w kolejnych badaniach zarysowała się zde-
cydowana tendencja spadkowa. W badaniach przeprowadzonych wiosną i jesienią 2009 roku już tylko 
1/3 ankietowanych Polaków wskazała na ochronę zdrowia jako podstawowy problem społeczny.

Porównanie wyników sondaży przeprowadzonych w Polsce z wynikami badań z innych kra-
jach europejskich pozwala na budzące niepokój stwierdzenie, iż Polacy znacznie częściej wskazu-
ją na problemy związane z ochroną zdrowia jako podstawowe problemy społeczne. 

Interesujących informacji dostarczyły również badania Eurobarometru, w których respon-
dentów z krajów członkowskich Unii Europejskiej poproszono o opinię, czy funkcjonujący w ich 
kraju system ochrony zdrowia  jest lepszy, gorszy czy taki sam, jak w innych krajach UE (był też 
możliwy wybór opcji „nie mam zdania”). Zebrane opinie zestawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Opinie respondentów o stanie krajowego systemu ochrony zdrowia w porównaniu 
z systemami innych krajów Unii Europejskiej (%)
Źródło: Special Eurobarometr 72.2 (htt p://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm).
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W Polsce tylko 6% respondentów oceniło krajowy system ochrony zdrowia jako „lepszy”, 20% 
respondentów – jako „taki sam”, a 63% ankietowanych – jako „gorszy” od systemów funkcjonują-
cych w innych krajach UE. 

Na czołowych miejscach, z liczącym ponad 60% odsetkiem respondentów uważających, iż 
ich krajowy system zdrowia jest lepszy od funkcjonującego w innych krajach, znalazła się Belgia 
i Austria; ponad 50% tego typu wskazań odnotowano w Finlandii, Francji i w Niemczech, a ponad 
40% wskazań – w Holandii, Luksemburgu, Szwecji i Danii.

Na przeciwległym biegunie, ze wskazaniami niespełna 5% respondentów znalazły się: Bułga-
ria, Węgry, Grecja, Portugalia i Rumunia.

2. Badania satysfakcji z opieki zdrowotnej mieszkańców miast krajów Unii Eu-
ropejskiej

W listopadzie 2009 roku w 75 miastach Unii Europejskiej oraz Chorwacji i Turcji przeprowa-
dzone zostały badania Eurobarometru mające rozpoznać, jak obywatele największych miast eu-
ropejskich oceniają jakość swego życia1. Wśród kilku elementów oceny jakości życia znalazła się 
ochrona zdrowia – respondentów zapytano o satysfakcję z usług medycznych, realizowanych 
przez lekarzy i szpitale.

Analiza zebranego materiału pokazała, że najwyżej oceniają poziom opieki zdrowotnej miesz-
kańcy miast Europy Zachodniej – co najmniej 80% ankietowanych deklarowało usatysfakcjono-
wanie poziomem opieki zdrowotnej, a odsetek niezadowolonych zawierał się w przedziale 1–20%. 
Wysoki poziom satysfakcji z usług medycznych mają także mieszkańcy miast skandynawskich 
– dla Skandynawów charakterystyczny był także bardzo niski odsetek oceniających opiekę me-
dyczną jako niezadowalającą: 2–4%.

Znacznie niższe oceny poziomu zadowolenia cechowały opinie respondentów z miast połu-
dniowej i wschodniej Europy. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące 10 miast, których miesz-
kańcy są najbardziej i najmniej usatysfakcjonowani poziomem usług medycznych (ambulatoryj-
nych i szpitalnych). 

Najbardziej zadowolonych mieszkańców mają: holenderskie Groningen, Graz i Wiedeń w Au-
strii, Newcastle w Wielkiej Brytanii, Liege i Antwerpia w Belgii oraz Bordeaux i Lille we Francji 
– ponad 90% ankietowanych z tych miast stwierdziło, iż opieka zdrowotna jest satysfakcjonująca. 
Odsetek respondentów oceniających opiekę medyczną jako niezadowalającą zawierał się w prze-
dziale: 2–7%.

Najbardziej niezadowolonych mieszkańców mają: Burgas w Bułgarii, Ateny w Grecji, Buka-
reszt w Rumunii,  Palermo i Neapol we Włoszech oraz Warszawa (miejsce 5 od końca na 75 miast 
uczestniczących w badaniach) – tu ponad 50% ankietowanych zadeklarowało brak satysfakcji ze 
świadczonych im usług medycznych.

1 Badanie Eurobarometru (nr 277) zostało przeprowadzone przez Instytut Gallupa. W każdym mieście, 500 losowo 
wybranych obywateli (w wieku 15 lat i więcej) odpowiadało na pytania ankietera, dotyczące wielu aspektów 
składających się na tz w. jakość życia. Badaniami przeprowadzonymi między 30 października i 10 listopada 2009 roku 
objęto ponad 37 500 osób (Perception survey on quality …, htt p://ec.europa.eu).
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Miasto Kraj Bardzo
satysfakcjonująca

Raczej 
(do pewnego 

stopnia)
satysfakcjonująca

Raczej 
niesatysfakcjonująca

Niesatysfak-
cjonująca

Brak 
danych

Groningen Holandia 54 41 2 0 13

Graz Austria 58 36 4 0 2

Newcastle Wielka 
Brytania 62 32 2 1 3

Antwerpia Belgia 52 40 2 1 5

Liege Belgia 38 55 3 1 3

Wiedeń Austria 55 37 5 2 2

Bordeaux Francja 35 57 2 2 4

Luxembourg Luksemburg 45 46 5 2 2

Rott erdam Holandia 43 48 3 1 5

Lille Francja 39 52 3 2 4

Ryga Łotwa 9 35 22 19 15

Piatra Neamt Rumunia 11 33 24 22 10

Wilno Litwa 13 31 24 21 11

Sofi a Bułgaria 11 32 25 21 11

Neapol Włochy 4 38 32 23 3

Warszawa Polska 7 34 31 22 6

Palermo Włochy 4 36 33 25 3

Ateny Grecja 9 30 26 32 4

Bukareszt Rumunia 7 30 26 28 8

Burgas Bułgaria 10 24 29 28 10

Tabela 1. Satysfakcja z usług świadczonych przez lekarzy i szpitale (w %)
Źródło: Perception survey on quality …: 9 (htt p://ec.europa.eu).

W Polsce w badaniach wzięli udział także mieszkańcy Białegostoku, Gdańska i Krakowa. Oka-
zało się, że mieszkańcy innych polskich miast okazali się być bardziej usatysfakcjonowani z opieki 
zdrowotnej niż warszawianie – zadowolenie zadeklarowało ponad 60% mieszkańców Białego-
stoku oraz ponad 50% mieszkańców Gdańska i Krakowa (przy 40% zadowolonych warszawian) 
(Perception survey on quality …: 9, htt p://ec.europa.eu).
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3. Opinie pacjentów o polskim systemie ochrony zdrowia – wyniki badań Cen-
trum Badania Opinii Społecznej

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) prowadzi systematycznie sondaże ankietowe, 
pozwalające m.in. poznać opinie respondentów na temat funkcjonowania polskiego systemu 
ochrony zdrowia. Dzięki nim możliwe było ustalenie, z jakich źródeł fi nansowane są świadczenia 
zdrowotne otrzymywane przez pacjentów. W tabeli 2 przedstawiono wyniki badań przeprowa-
dzonych w latach 2002–2012.

                                                                                                                                                                                                                                                               
Wykorzystanie świadczeń 

zdrowotnych w ciągu 6 
miesięcy poprzedzających 

sondaż*

Wskazania respondentów wg terminu badań

09.2002 11.2003 09.2004 11.2005 03.2009 02.2010 02.2012

Nie korzystający z usług 
zdrowotnych

19 15 18 16 13 15 18

Korzystający z usług tylko w 
ramach ubezpieczenia

46 47 49 47 36 38 36

Korzystający z usług 
prywatnych i w ramach 
ubezpieczenia

28 32 28 30 44 39 40

Korzystający tylko z usług 
prywatnych

7 6 5 7 7 8 6

Tabela 2. Źródła fi nansowania świadczeń zdrowotnych (%)          

* Dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej, lekarza ogólnego, lekarza specjalisty bądź laborato-
rium analitycznego lub innej pracowni diagnostycznej, z powodu choroby albo stanu zdrowia swojego lub 
dziecka
Źródło: CBOS (2012).

Odsetek ankietowanych korzystających, w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie, tylko z usług 
fi nansowanych ze środków publicznych (w ramach tz w. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) 
kształtował się w latach 2002–2005 na poziomie ponad 45%, a w latach 2009 i 2012 zmniejszył się do 36%. 

Odsetek respondentów korzystających w analizowanym okresie tylko z usług medycznych 
fi nansowanych ze środków prywatnych utrzymywał się w przedziale 5–8% (z tendencją wzrosto-
wą w latach 2004–2010). 

Systematycznie rósł odsetek respondentów korzystających równocześnie z usług medycznych 
fi nansowanych ze środków publicznych i prywatnych – nastąpił wzrost z ok. 30% w latach 2002–
2005 do ok. 40% w latach 2010–2012. 

Najpopularniejszą strategią polskich gospodarstw domowych stało się od 2009 roku łączenie 
korzystania z opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z prywat-
nym fi nansowaniem usług medycznych. 

W tabeli 3 przedstawiono wykaz świadczeniodawców usług medycznych różnego typu oraz 
odsetek respondentów, którzy w okresie 6 miesięcy przed badaniami, korzystali z nich w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnie.
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Usługi medyczne

W ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego

(całkowicie lub częściowo 
refundowanych przez NFZ)

Prywatnie
(w całości opłacanych z własnej 
kieszeni bądź z dodatkowego, 
dobrowolnego ubezpieczenia – 

abonamentu, polisy zdrowotnej)
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Lekarz ogólny 68,9 73 70 69 7,4 12 8 8
Lekarz specjalista 42,3 38 40 38 20,7 25 21 23

Laboratorium 
analityczne i inna 
placówka badań 
diagnostycznych

35,8 38 38 39 8,9 15 15 16

Stomatolog 
i pracownia 
protetyczna

27,7 28 19 23 30,9 34 33 34

Inne usługi 
medyczne

12,3 7 10 bd 4,0 3 5 bd

Tabela 3. Odsetek respondentów korzystających z usług medycznych w latach 2008–2011
Źródło: zestawienie własne na podstawie: CBOS (2008); CBOS (kwiecień2009/luty2010); CBOS (2012a).

        
Najpopularniejsze było korzystanie nieodpłatnie, tj. w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 

z usług lekarza ogólnego – w latach 2008–2011 deklarowało ten fakt ok. 70% respondentów. Od-
setek korzystających z usług lekarza ogólnego odpłatnie wzrósł z ok. 7,5% w 2008 roku do 12% w 
2009 roku, a w latach 2010–2011 zmniejszył się do 8%. 

Około 40% respondentów korzystało w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z usług lekarza 
specjalisty. Odsetek respondentów korzystających odpłatnie z usług specjalistów wahał się w gra-
nicach 21–25%. 

Mniej niż 40% respondentów korzystało w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z laboratorium 
analitycznego i innych placówek oferujących badania diagnostyczne; odsetek korzystających 
z tego typu usług odpłatnie wzrósł z ok. 9% w 2008 roku do ok. 15% w latach 2009–2011.

W przypadku lekarzy ogólnych, specjalistów oraz badań diagnostycznych – wśród ankieto-
wanych dominowało korzystanie z usług medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, 
tj. nieodpłatnie. 

Częściej z odpłatnych usług medycznych aniżeli z usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
korzystano jedynie w przypadku usług stomatologicznych i protetycznych – odsetek korzystają-
cych odpłatnie wzrósł w analizowanym okresie z 31% w 2008 roku do 33–34% w latach 2009–2011; 
natomiast odsetek respondentów korzystających z tych usług nieodpłatnie ustabilizował się w la-
tach 2008–2009 na poziomie ok. 28%, w roku 2010 zmniejszył się do 19%, a w 2011 roku – ponownie 
wzrósł do 23%.

Widzimy zatem, iż pomimo rosnącego znaczenia prywatnych usług medycznych nadal – poza 
usługami placówek stomatologicznych – dominują usługi otrzymywane w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.
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W tabeli 4 przedstawiono opinie respondentów o dostępie do opieki medycznej fi nansowanej 
ze środków publicznych, tj. otrzymywanych w ramach świadczeń fi nansowanych przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia.

Czy zgadza się Pan(i) 
z następującymi opiniami 
dotyczącymi porad
i świadczeń medycznych, 
jakie otrzymuje się 
obecnie w ramach 
powszechnego 
ubezpieczenia
zdrowotnego w 
Narodowym Funduszu 
Zdrowia?
Czy, Pana(i) zdaniem, 
można powiedzieć, że:

Wskazania respondentów wg terminu badań

03.2007 03.2009 03.2010 03.2012 03.2007 03.2009 03.2010 03.2012

TAK NIE

– do lekarza pierwszego 
kontaktu można się dostać
bez trudności

85 75 75 73 12 22 21 26

– pacjenci są traktowani z 
życzliwością i troską 75 77 73 54 17 19 20 37
– jest sprawna informacja 
o tym, gdzie można
uzyskać poradę czy 
pomoc

61 70 64 52 27 23 28 42

– warunki leczenia są 
dobre 60 66 66 49 30 29 26 43
– wszyscy pacjenci 
są równo traktowani, 
zależnie jedynie od ich 
stanu zdrowia

48 58 55 44 37 31 31 47

Tabela 4. Opinie o dostępie do opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 
(w %)
W tabeli połączono odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” oraz „zdecydowanie nie” 
i „raczej nie”; pominięto „trudno powiedzieć”
Źródło: CBOS (marzec 2012:  4, tab. 2). 

Odsetek respondentów twierdzących, iż do lekarza pierwszego kontaktu można dostać się bez 
trudności zmniejszył się z 85%  w roku 2007 do 73% w roku 2012.

Respondenci twierdzący, iż pacjenci traktowani są w placówkach fi nansowanych ze środków 
publicznych z należytą troską stanowili w latach 2007–2010 ok. 75% ankietowanych, a w roku 2012 
– wskaźnik ten gwałtownie zmniejszył się do poziomu 54%. Podobnie zmniejszył się udział re-
spondentów uważających system informacyjny o miejscu uzyskania porady za sprawny: w latach 
2007–2010 stanowili oni 61–70% ankietowanych, a w roku 2012 – już tylko 52%.

Przekonanie, iż warunki leczenia w placówkach gwarantujących nieodpłatne usługi medyczne są 
dobre w latach 2009–2010 artykułowało  66% respondentów, a w roku 2012 – już tylko 49%. Zmniej-
szyła się także liczba respondentów twierdzących, iż wszyscy pacjenci traktowani są przez świadcze-
niodawców nieodpłatnych usług medycznych jednakowo – z 58% w 2009 roku do 44% w roku 2012.

Reasumując, można stwierdzić iż ocena jakości i efektywności usług świadczonych pacjentom nie-
odpłatnie, fi nansowanych przez NFZ ulega – w miarę upływu lat – zdecydowanemu pogorszeniu.
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4. Opinie o polskim systemie ochrony zdrowia – wyniki badań Rady Monito-
ringu Społecznego Diagnoza Społeczna

Wśród wielu obszarów, związanych z warunkami życia polskiego społeczeństwa, które były 
przedmiotem badań prowadzonych w latach 2000–2011 i opublikowanych w raportach Rady Mo-
nitoringu Społecznego pn. Diagnoza Społeczna 2011 – Warunki i jakość życia Polaków (www.diagnoza.
com), znalazła się także ochrona zdrowia. Badano m.in. częstotliwość korzystania ze świadczeń 
opieki medycznej, sposoby fi nansowania tych świadczeń oraz zbierano opinie respondentów 
o funkcjonowaniu polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W tabeli 5 przedstawiono informacje o różnych źródłach fi nansowania opieki zdrowotnej, wyodrębniając: 
środki publiczne, środki prywatne oraz abonamenty nabywane przez przedsiębiorstwa dla pracowników.

Rok badania Środki publiczne Środki prywatne Abonamenty
2000 86 38 5
2003 90 36 5
2005 91 37 4
2007 92 44 5
2009 92 49 5
2011 92 49 6

Tabela 5. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z placówek opieki zdrowotnej wg źró-
dła fi nansowania usług
Źródło: Rada Monitoringu Społecznego (2011: tab. 4.7.1, www.diagnoza.com).

W całym analizowanym okresie około 90% ankietowanych korzystało z opieki zdrowotnej fi -
nansowanej ze środków publicznych, równocześnie odsetek osób korzystających także lub wy-
łącznie (brak możliwości jednoznacznego rozróżnienia) z usług medycznych fi nansowanych ze 
środków prywatnych wzrósł: z poniżej 40% w latach 2000–2005 do ok. 45% w 2007 roku i do pra-
wie 50% w latach 2009–2011. Około 5% ankietowanych deklarowało korzystanie z abonamentów 
wykupionych przez pracodawcę. 

Podczas badania pn. Diagnoza Społeczna… podjęto także próbę rozpoznania oceny zmian zachodzą-
cych w polskim systemie ochrony zdrowia, patrząc na nie przez pryzmat zadowolenia społeczeństwa. 
W tabeli 6 przedstawiono zestawienie ocen zmian zachodzących w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych.

                                                           Lata

Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych
2000 2003 2005 2007 2009 2011

Pogorszyło się 41 38 38 27 25 26
Poprawiło się 3 4 3 4 3 2
Nie zmieniło się 57 58 59 69 72 72

Tabela 6. Ocena zmian w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych w latach 2000 - 2011
Źródło: Rada Monitoringu Społecznego (2011: tab. 4.7.9, www.diagnoza.com).

Mimo że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce jest nieustannie krytykowane, 
w latach 2000–2011 zmniejszył się wyraźnie odsetek respondentów twierdzących, iż zaspokajanie 
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potrzeb zdrowotnych uległo pogorszeniu: z ponad 40% w 2000 roku do ok. 25% w latach 2009–
2011. Równocześnie jednak na bardzo niskim poziomie: 2–4% utrzymywał się odsetek widzących 
poprawę w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Odsetek ankietowanych uważających, iż zaspo-
kajanie potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa nie uległo zmianie wzrósł z 57% w roku 
2000 do 72% w latach 2009–2011.

Być może zmniejszenie się odsetka respondentów uważających, iż funkcjonowanie polskiego 
systemu ochrony zdrowia uległo pogorszeniu, wynika m.in. z coraz powszechniej występującego 
zjawiska łączenia korzystania z usług medycznych świadczonych w systemie publicznej opieki 
zdrowotnej i  fi nansowanych ze środków prywatnych.

Podsumowanie

Liczne badania i sondaże ankietowe przeprowadzone wśród polskiego społeczeństwa wskazu-
ją na niezadowolenie z funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zjawiskiem nagminnie wy-
stępującym w Polsce – będących zapewne efektem zarówno świadomego wyboru, jak i koniecz-
ności – jest łączenie korzystania z usług medycznych świadczonych nieodpłatnie, czyli fi nanso-
wanych ze środków publicznych, z zakupem usług w sektorze prywatnym (zjawisko to dotyczy 
zarówno porad lekarzy ogólnych i specjalistów, jak i badań diagnostycznych).

Badania prowadzone w ramach międzynarodowego projektu Eurobarometr wskazują, iż 
znaczny odsetek ankietowanych Polaków uważa obecny stan opieki zdrowotnej za jeden z naj-
istotniejszych problemów społecznych, a ok. 2/3 ankietowanych ocenia polski system ochrony 
zdrowia jako „gorszy” od systemów funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika
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w organizacjach, zgłaszanie nieprawidłowości w organizacjach, badania jakościowe.

Streszczenie: Rozdział omawia zespołowy projekt badawczy, oparty na wywiadach i badaniach ankieto-
wych pracowników organizacji sektora prywatnego w Polsce, dotyczących działań pracodawców, interpre-
towanych w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaprezentowane zostały uwarunko-
wania metodologiczne badań, najważniejsze wnioski, które zostały wyciągnięte na podstawie interpretacji 
materiału zgromadzonego w ramach badań jakościowych oraz dwa przykładowe, szczegółowe zagadnie-
nia badawcze – znaczenie technologii w miejscu pracy oraz praktyka zgłaszania przez pracowników nie-
prawidłowości, dotyczących funkcjonowania zatrudniających ich organizacji.

Keywords: Corporate Social Responsibility, business ethics, employee rights, technologies in organizations, report-
ing of irregularities in organizations, qualitative research.

Abstract: The chapter presents a team research project, involving interviews and survey research of  em-
ployees of private sector organizations in Poland, which concerned the activities of their employers, inter-
preted from the perspective of the Corporate Social Responsibility. The presentation includes: methodolog-
ical aspects of the research and the most important conclusions, based on the interpretation of empirical 
data, collected in the course of qualitative research. It also off ers two sample, detailed research topics: the 
importance of technologies in the workplace and the practices of employees reporting irregularities, related 
to the functioning of their organizations.

Wprowadzenie

Niniejszy rozdział prezentuje założenia i wybrane wyniki zespołowego projektu badawcze-
go, realizowanego od lipca 2011 roku przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
we współpracy z Forum Związków Zawodowych i fi nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przy łącznym bu-
dżecie ponad 1,9 mln złotych, jest to prawdopodobnie największy projekt dotyczący tematy-
ki społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu, jaki był dotychczas realizowany w 
naszym kraju. Kierownikiem naukowym projektu jest autor niniejszego rozdziału, kierowni-
kiem organizacyjnym – dr Michał Mijal, a w realizację badań zaangażowany jest stały zespół 
badawczy: dr Maciej Bernatt , dr Agnieszka Kacprzak-Choińska, mgr Adrianna Jednoralska, 
mgr Magdalena Miedzianowska, dr Michał Mijal, dr inż. Marcin Żemigała i dr hab. Krzysztof 
Klincewicz, prof. UW.
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1. Cele i metody badawcze

Celem projektu jest analiza wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate So-
cial Responsibility – CSR) (por. Żemigała 2007) w odniesieniu do relacji pracodawców z pracowni-
kami. Uczestnikami badań empirycznych są pracownicy, nie zaś pracodawcy – co różni projekt 
od wcześniej realizowanych w Polsce przedsięwzięć, w których zadawano pracodawcom pytania 
o ich stosunek do pracowników i podejmowane wobec nich działania, by w ten sposób zidenty-
fi kować ewentualne niedociągnięcia lub naruszenia zasad prawa i etyki. Przykładem najszerzej 
zakrojonych badań ankietowych pracodawców jest projekt zrealizowany przez fi rmę doradczą PwC 
i agencję badań rynku Millward Brown SMG/KRC (2011). Ograniczeniem badań pracodawców 
jest dążenie respondentów do zaprezentowania jak najlepszego obrazu własnej fi rmy i współpra-
ca ze specjalistami do spraw public relations przy wypełnianiu kwestionariuszy. W teorii orga-
nizacji takie działania interpretowane są jako dążenie do tworzenia tz w. fasady organizacyjnej 
(ang. organizational façade) (Nystrom, Starbuck 1984) i wydaje się, że taka interpretacja znajduje 
zastosowanie również w odniesieniu do deklaracji fi rm dotyczących inicjatyw podejmowanych 
w zakresie etyki biznesu i odpowiedzialności społecznej. Te obszary są bowiem postrzegane jako 
ważny element oceny działalności fi rmy, co skłania zarządzających do prezentowania jak najlep-
szego obrazu działań przedsiębiorstwa na tym polu (Klincewicz 2007).

Badania opinii i doświadczeń pracowników niwelują to ograniczenie i pozwalają uzy-
skać bliższe rzeczywistości odzwierciedlenie faktycznych działań pracodawców, pod warun-
kiem kontrolowania w badaniu satysfakcji z pracy i zaangażowania organizacyjnego (Spik, 
Klincewicz 2008), których niski poziom może wywoływać negatywne oceny pracodawcy. 
W Polsce realizowane były w przeszłości badania ankietowe pracowników, mające na celu ana-
lizę specyfi cznych przypadków naruszeń prawa pracy. Były to badania ankietowe, wykorzy-
stujące kwestionariusze zawierające pytania dotyczące pojedynczych zagadnień, np. dyskrymi-
nacji w miejscu pracy. Nie badano w tych przypadkach szerszego kontekstu organizacyjnego 
postaw pracowniczych ani ewentualnych interakcji pomiędzy różnymi rodzajami naruszeń lub 
niedociągnięć w działalności pracodawców. Efektami wspomnianych, prostych projektów ba-
dawczych były pojedyncze wskaźniki mające świadczyć o skali występowania poszczególnych 
negatywnych zjawisk w naszym kraju, niepozwalające jednak na analizę zależności pomiędzy 
różnymi zjawiskami organizacyjnymi.

W rozdziale zaprezentowana zostanie część omawianego projektu, obejmująca dwa komponen-
ty: badania jakościowe i ilościowe. Badania jakościowe opierały się na wywiadach pogłębionych 
i miały charakter eksploracyjny. Były prowadzone w celu zgromadzenia przykładów podejmowa-
nych przez pracodawców działań, które mogą być postrzegane jako społecznie odpowiedzialne 
oraz tych, które są przejawem niedociągnięć w tym zakresie. W badaniu nie chodziło wyłącznie 
o nieprawidłowości, stanowiące przypadki naruszeń prawa pracy lub zachowania nieetyczne. Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu wymaga także aktywnej postawy pracodawcy i podejmowania 
działań propracowniczych, przykładowo sprzyjających rozwojowi pracowników, tworzących bez-
pieczne i dogodne miejsce pracy czy wspierających zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy 
pracą a życiem prywatnym. Badania jakościowe pozwoliły na ukierunkowanie badań ilościowych, 
realizowanych w formie badań ankietowych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie pracowni-
ków w celu weryfi kacji istnienia i skali zjawisk, zidentyfi kowanych w wywiadach.

Szczegółowa tematyka badań obejmowała między innymi następujące zagadnienia:
dyskryminacja pracowników ze względu na płeć,
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– dyskryminacja pracowników ze względu na wiek (mogąca dotyczyć zarówno pracowników 
starszych, jak i młodszych),

– stosowanie elastycznych form pracy oraz elastycznej organizacji czasu pracy (jako rozwiązań 
korzystnych dla pracowników albo ich ograniczających),

– zachowywanie lub brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (ang. Work-
-Life Balance, WLB),

– wykorzystanie technologii w miejscu pracy i problem wykluczenia technologicznego pracowników 
(nieumiejętności korzystania z rozwiązań technicznych) negatywnie wpływający na wyniki pracy,

– sposoby kontroli pracy i prywatności pracowników przez pracodawców,
– procedury wprowadzania nowych pracowników do pracy oraz przekazywania im wiedzy nie-

zbędnej do poprawnego wykonywania obowiązków,
– inwestowanie w rozwój pracowników (m.in. poprzez szkolenia, wzbogacanie pracy, ścieżki karier 

i wsparcie indywidualnych zainteresowań),
– stosunek pracodawców do osób niepełnosprawnych,
– umożliwienie pracownikom zgłaszania nieprawidłowości.

Za każdy ze szczegółowych, wymienionych powyżej obszarów odpowiadał jeden z członków 
zespołu badawczego, który prowadził badania literaturowe, dokonywał przeglądu związanych 
z danym obszarem, wcześniej realizowanych badań empirycznych w Polsce i za granicą, a następ-
nie uczestniczył w przygotowaniu szczegółowych pytań, uwzględnionych w scenariuszu wywia-
du, dokonywał interpretacji uzyskanych danych oraz wnosił wkład w opracowanie instrumentu 
badawczego do badań ankietowych.

W ramach komponentu jakościowego badań, przeprowadzono 90 wywiadów pogłębionych, 
opartych na powtarzalnym scenariuszu badawczym, z możliwością zadawania rozmówcom dodat-
kowych pytań mających na celu uszczegółowienie omawianej problematyki. Scenariusz wywiadu 
został opracowany przez zespół badawczy oraz poddany konsultacjom z dwunastoma eksperta-
mi zewnętrznymi – uznanymi specjalistami zajmującymi się zagadnieniami społecznej odpowie-
dzialności biznesu, zapobiegania dyskryminacji, ochrony praw pracowniczych i metodologii badań 
społecznych, a za koordynację prac nad przygotowaniem scenariusza odpowiadał dr inż. Marcin 
Żemigała.

Bardzo duża liczba zrealizowanych wywiadów pozwoliła na zgromadzenie materiału badaw-
czego, prezentującego szerokie spektrum zjawisk organizacyjnych. Obok dwóch wywiadów pi-
lotażowych, wykorzystanych do udoskonalenia scenariusza wywiadu, pozostałe 88 wywiadów 
zostało przeprowadzonych z rozmówcami wybranymi na zasadzie doboru celowego, mającego 
zagwarantować maksymalne zróżnicowanie próby w oparciu o następujące kryteria:
– branża, w której działa pracodawca (po cztery wywiady w każdej z 22 wybranych branż – sekcji 

PKD 2007, obejmujących tak zróżnicowane obszary działalności, jak: górnictwo, produkcję arty-
kułów spożywczych, fi rmy odzieżowe, farmaceutyczne, produkujące komputery, energetyczne, 
telekomunikacyjne, budowlane, wytwarzające oprogramowanie, doradcze i prawnicze, pod-
mioty zajmujące się handlem, działalnością hotelarską i restauratorską czy agencje reklamowe),

– wielkość organizacji (równowaga pomiędzy fi rmami małymi a średnimi i dużymi),
– miejsce pracy (Mazowsze a inne części kraju),
– płeć pracownika,
– grupa wiekowa (pracownicy poniżej 45 roku życia i powyżej),
– stanowiska wykonawcze i kierownicze.
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Odpowiedni dobór rozmówców, gwarantujący spełnienie wszystkich powyższych kryteriów 
okazał się dużym wyzwaniem organizacyjnym. Badacze nawiązywali z rozmówcami kontakty, 
dążąc do zbudowania relacji zanim przeprowadzone zostały właściwe wywiady.

Badanie pozwoliło na bogaty przegląd zagadnień dotyczących społecznej odpowiedzialności 
biznesu w organizacjach różnego rodzaju. Sposób doboru próby ujawnił zróżnicowanie wyzwań 
w poszczególnych typach organizacji, jak również odmienny stosunek do niektórych proble-
mów, uzależniony od cech pracowników. W przypadku badań jakościowych, nie chodziło o moż-
liwość generalizacji wniosków poprzez zagwarantowanie reprezentatywności próby, a jedynie 
o możliwie szeroką eksplorację pola badawczego, identyfi kację możliwych problemów i działań 
propracowniczych podejmowanych przez różnego rodzaju pracodawców oraz odmiennie po-
strzeganych przez różnych pracowników. Tak szerokie spojrzenie na polski rynek pracy ułatwiło 
przygotowanie innowacyjnego narzędzia badawczego, które zostało wykorzystane w badaniach 
ilościowych w celu zweryfi kowania skali występowania w Polsce poszczególnych zjawisk, ziden-
tyfi kowanych w wywiadach.

Zgromadzony w wywiadach materiał empirycznych został poddany transkrypcji i analizom 
przy wykorzystaniu programu komputerowego NVivo, wspierającego kodowanie i analizę da-
nych jakościowych.

W celu zagwarantowania jakości prowadzonych badań (w rozumieniu kryterium rzetelności) 
wykorzystano techniki triangulacji (Konecki 2000: 86):
– triangulacji metod badawczych – poprzez połączenie badań jakościowych i ilościowych, wywia-

dów pogłębionych i badań ankietowych;
– triangulacji danych – w drodze gromadzenia danych dotyczących różnych podmiotów, pozwa-

lających na porównania i wyciąganie wniosków;
– triangulacji badaczy – dzięki prowadzeniu wywiadów przez wieloosobowy zespół specjali-

stów (zaznajomionych z uwarunkowaniami prowadzenia badań społecznych oraz dodatkowo 
przeszkolonych z tematyki projektu), wstępnemu kodowaniu zgromadzonego materiału przez 
dwóch niezależnie pracujących sędziów kompetentnych oraz analizom poszczególnych obsza-
rów merytorycznych przez różnych członków zespołu badawczego.

Szczególnie ważna okazała się triangulacja badaczy – ze względu na tematykę badań, istnieje 
ryzyko jednostronnego spojrzenia na problematykę przez poszczególne osoby, prowadzące wy-
wiady i ewentualnego, nieświadomego wpływu na rozmówców, które może prowadzić do uzy-
skania w wywiadzie potwierdzeń spodziewanych wyników. Chociaż wszyscy badacze dążyli do 
zapobiegania takiej negatywnej i niepoprawnej metodologicznie tendencji, dodatkowym zabez-
pieczeniem było prowadzenie wywiadów w ramach tej samej branży przez różne osoby.

2. Najważniejsze wyniki badań

W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostaną informacje, dotyczące najważniejszych 
wyników badań. Ze względu na ograniczenia objętości niniejszej publikacji, prezentacja będzie 
dotyczyć jedynie najważniejszych, ogólnych wniosków, które wyciągnięto na podstawie analizy 
materiału empirycznego zgromadzonego w ramach badań jakościowych. W dalszej części roz-
działu przedstawione zostaną również przykłady dwóch wybranych, szczegółowych obszarów 
analizy.
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1. Wbrew wcześniejszym obawom osób prowadzących wywiady, uczestniczący w badaniach 
pracownicy chętnie rozmawiali o kwestiach drażliwych, w tym o występujących naruszeniach 
prawa pracy i rozbieżnych z założeniami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa działa-
niach pracodawców.

2. Niektóre przypadki zachowań pracodawców, które zasługują na jednoznacznie negatywną 
ocenę w świetle założeń badania, były postrzegane przez rozmówców jako naturalne dla organi-
zacji gospodarczych, co świadczy o niewielkiej świadomości prawnej i etycznej polskich pracow-
ników oraz powszechnym występowaniu niektórych niewłaściwych praktyk.

3. Ograniczona jest również wiedza pracowników na temat szczegółowych przepisów prawa 
pracy oraz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, co ułatwia pracodawcom ewentualne na-
ruszenia. Analogiczny brak wiedzy dotyczył zarówno osób na stanowiskach wykonawczych, jak 
i kierowniczych. Wyjątek stanowili nieliczni rozmówcy, którzy zaangażowani byli w działalność 
związków zawodowych.

4. W Polsce istnieje szerokie spektrum naruszeń prawa pracy i działań nieodpowiedzialnych 
wobec pracowników. Badania jakościowe nie pozwalają na określenie skali tych problemów, jed-
nak w dużej liczbie wywiadów pojawiały się ich przykłady. W rozmowach rzadko udawało się 
zaobserwować deklarowany sprzeciw pracowników wobec takich sytuacji, częściej dochodzi do 
milczącej akceptacji tego stanu rzeczy.

5. Niektórzy pracownicy na stanowiskach wykonawczych, zwłaszcza w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, okazali się niedostatecznie elokwentni i niezdolni do przedstawienia pogłębio-
nych odpowiedzi na zadawane w badaniu pytania. Z tego powodu część spośród przeprowadzo-
nych wywiadów została wykonana ponownie z innymi rozmówcami w ramach tej samej branży, 
a kilka wywiadów okazało się mało przydatnych na etapie analiz.

6. Zaobserwowano istotne zróżnicowanie problemów w zależności od branż oraz wielkości 
organizacji w tej samej branży. To potwierdziło przydatność wybranego sposobu doboru próby 
i dokonania przeglądu aż 22 różnych obszarów działalności gospodarczej. W odniesieniu do ba-
dań relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, niebezpieczne wydawałoby się wyciąganie 
wniosków opartych na pojedynczych studiach przypadku.

7. Nie doszło do ujawnienia istotnego zróżnicowania problemów wynikających z doświadczeń 
pracowników z Mazowsza (głównie Warszawy) a pracowników z innych części kraju. Może być to 
jednak wynikiem niereprezentatywności próby w badaniach jakościowych, dlatego kolejny krok 
obejmuje badania ankietowe na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie pracowników sektora 
prywatnego, dobranej m.in. w oparciu o kryterium geografi czne.

8. Ważnym elementem badania okazała się triangulacja badaczy. W szczególności, cenne po-
znawczo było prowadzenie różnych wywiadów w ramach tej samej branży przez różne osoby, 
z odmiennymi podejściami do osób badanych. Również zespołowy charakter analiz materiału 
empirycznego pozwolił na zaprezentowanie wniosków opierających się na zróżnicowanych per-
spektywach, przyjmowanych przez poszczególnych badaczy. Triangulacja badaczy jest relatyw-
nie rzadko stosowana w badaniach jakościowych, ustępując miejsca samodzielnemu prowadzeniu 
wywiadów przez pojedynczego badacza-autora badań, jednak niniejszy projekt zademonstrował 
wymierne korzyści poznawcze z zastosowania tego typu triangulacji.

9. W opinii badanych pracowników, źródłem postrzeganych problemów nie są zwykle przeło-
żeni (konkretne osoby), a rozwiązania organizacyjne (w tym: instytucje, procedury, reguły, kul-
tura organizacji). Zamiast dopatrywać się przyczyn problemów w złej woli pojedynczych osób, 
rozmówcy częściej dokonywali interpretacji, zgodnie z którymi niedoskonałości są wynikiem 
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bezosobowych sił działających w organizacji, na które poszczególni pracownicy czy menedżero-
wie mają tylko ograniczony wpływ (bo tak być musi). Taka sytuacja ogranicza możliwości napra-
wy sytuacji i wprowadzania udoskonaleń, ułatwia również utrzymywanie w organizacjach sta-
tus quo. Przedstawione spojrzenie jest również zbieżne z założeniami szkoły neoinstytucjonalnej 
w teorii organizacji (DiMaggio, Powell 1983).

10. Niektóre zjawiska, których konsekwencje mogłyby być oceniane jako przejawy nieodpo-
wiedzialnych społecznie działań pracodawcy, okazywały się być wynikiem inicjatywy pracow-
nika a nie pracodawcy. Przykłady obejmują m.in. nadużycia dotyczące wykorzystywania czasu 
poza godzinami pracy do rozwiązywania problemów zawodowych, co prowadzi do zaburzenia 
równowagi pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. W wielu przypadkach poświę-
canie czasu prywatnego na zajmowanie się sprawami pracy było przejawem samodzielnej decyzji 
pracownika, a nie konsekwencją oczekiwań zatrudniającej go organizacji. Analogicznych przy-
padków „poświęceń” pracowników dla własnych fi rm było więcej. Ta interesująca sytuacja utrud-
nia interpretację działań pracodawców. Nadmiernym uproszczeniem byłoby w tych przypadkach 
zarzucanie im świadomych naruszeń prawa pracy lub zasad odpowiedzialności społecznej w re-
lacjach z pracownikami. Niedociągnięciem pracodawcy jest za to brak aktywnego przeciwdziała-
nia takim zachowaniom pracowników, co może być postrzegane jako przejaw zachowania nieod-
powiedzialnego społecznie. Pracownik może być bowiem nadmiernie obciążony zadaniami albo 
podejrzewać, że zatrudniająca go organizacja oczekuje od niego bezwzględnej dyspozycyjności, 
a zadaniem pracodawcy jest zapobieganie tego typu sytuacjom.

11. Z problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w relacjach z pracowni-
kami wiąże się wiele nieoczywistych zagadnień, które nie są zwykle omawiane przez podręcz-
niki etyki biznesu, do których nie odnoszą się typowe kodeksy postępowania i które dotychczas 
nie stanowiły przedmiotu zainteresowania badaczy, zajmujących się problematyką CSR. Dzięki 
eksploracyjnemu charakterowi prezentowanego projektu badawczego, udało się zidentyfi ko-
wać potencjalne wyzwania dla pracodawców, wykraczające poza powtarzające się w literaturze 
zagadnienia. Przykładem może być zaprezentowany powyżej postulat, by pracodawcy intere-
sowali się tym, czy pracownicy z własnej inicjatywy nie nadużywają czasu prywatnego na wy-
konywanie swoich zadań. Dwa inne, przykładowe obszary zostaną zaprezentowane poniżej 
– dotyczą wykorzystywania technologii w organizacjach oraz zgłaszania przez pracowników 
nieprawidłowości.

3. Obszar badawczy: technologie w miejscu pracy

Uczestnicy badania traktowali technologie jako pozytywny element rzeczywistości organiza-
cyjnej i nie prezentowali ich jako utrudnienia w pracy, a wręcz przeciwnie – postrzegali jako 
narzędzia pozwalające na sprawniejsze wykonywanie zadań. Przeprowadzone wywiady nie do-
starczyły przykładów wykluczenia technologicznego, czyli ograniczenia możliwości działania 
w wyniku nieumiejętności wykorzystywania technologii, choć rozmówcy wskazywali na poje-
dyncze przykłady pracowników, dla których barierą w pracy była obsługa komputerów i którzy 
potrzebowali dużo czasu na odpowiednie wdrożenie do pracy. Taka sytuacja może wynikać ze 
sposobu doboru próby – osoby wykluczone technologicznie mogą już nie pracować albo oba-
wiać się ujawnienia braku kompetencji. Wielu pracodawców nie zatrudnia też osób, które nie są 
w stanie wykorzystywać urządzeń i rozwiązań technicznych stanowiących podstawowe narzę-



Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika 115

dzia pracy, co oznacza, że badania aktualnych pracowników mogą nie obejmować osób wyklu-
czonych technologicznie.

W przypadku moich pracowników w ogóle nie było takiego tematu. Jest nowy – to: ‚Ja nie umiem’. ‚No to 
co? Po to jesteś kierownikiem, po to jesteś menedżerem, że się po prostu naucz i tyle!’. I oni już potem nawet 
nie mówili tego, no bo to już od razu było wiadomo, że to skazane będzie na klęskę, tego typu odzewy. No, po 
co taka gadka? ‚Nie umiem, no, nie umiem’ - ‚No co ty, dziecko jesteś?’

[Pracownik organizacji z branży handlu detalicznego]

Wskazywanym przez rozmówców źródłem problemów z technologiami w miejscu pracy jest 
przede wszystkim wykorzystywanie przestarzałego, powolnego, trudnego w obsłudze i awaryj-
nego sprzętu. Jest to przejawem oszczędności ze strony pracodawców, a pracownicy są tego świa-
domi, krytycznie oceniając pod tym względem swoje organizacje.

To są koszty z tym związane, na pewno programy, na jakich w tej chwili fi rma pracuje, to nie są najnow-
sze, nie są najnowsze, bo po prostu od kolegów informatyków wiemy, na jakich programach pracują nasi 
na przykład pracodawcy [kontrahenci] w Augsburgu czy w Kopenhadze, czy w Szwajcarii, czy gdzieś tam 
w świecie, w Azji, to są na pewno bardziej rozwinięte programy. [...] W tej chwili co wiem, to nasze progra-
my, w tej naszej fi rmie, to są z dolnego poziomu [cenowego].

[Pracownik organizacji z branży metalurgicznej]

Zapewnienie pracownikom niezbędnego oprzyrządowania i odpowiednich warunków pracy 
to nie tylko sposób na podniesienie komfortu pracy i zadowolenia pracowników. Taki wydatek 
można interpretować jako inwestycję, która wpłynie na wzrost wydajności, zmniejszenie liczby 
błędów czy spadek zachorowalności pracowników. W niektórych organizacjach pracownicy od-
czuwają bezsilność wobec problemów technicznych z wykorzystywanym sprzętem lub oprogra-
mowaniem i zakładają, że zwykle nie mogą liczyć na kompetentną pomoc – mogą liczyć wyłącz-
nie na siebie.

Korzystanie w miejscu pracy z nowych technologii może stwarzać pracownikom problemy, a 
często wymaga też odpowiednich demonstracji, szkoleń oraz możliwości próbnej eksploatacji no-
wej technologii, w ramach której dopuszczalne byłoby początkowe popełnianie przez użytkowni-
ka błędów. Doświadczenia wielu rozmówców różniły się niestety od tego idealnego scenariusza – 
pracodawcy nie zawsze dbali o przeszkolenie użytkowników wdrażanych technologii. Wyjątkiem 
były sytuacje, gdy pracodawcy przekazywali pracownikom do użytku kosztowny sprzęt specjali-
styczny lub oprogramowanie, które miały istotne znaczenie dla pracy na danym stanowisku, a ich 
wykorzystanie stanowiło podstawę dla wykonywania zadań pracownika. Można przypuszczać, 
że motywacją pracodawcy było to, że bez dobrego zapoznania się z określoną technologią, pra-
cownik nie byłby w stanie wykonywać należących do niego zadań. Problemy pojawiały się w od-
niesieniu do technologii, które podnoszą wydajność pracy indywidualnej, ale nie są niezbędnym 
oprzyrządowaniem stanowiska pracy – w tych przypadkach pracodawcy nie wykazywali dużego 
zainteresowania pomocą merytoryczną dla użytkowników.

Przykładem podlegających negatywnej ocenie działań pracodawcy są szkolenia podporząd-
kowane dążeniu do ograniczenia kosztów, co niekorzystnie wpływa na wiedzę i umiejętności 
nabywane przez pracowników.

Z całego naszego zakładu, w którym pracuje prawie trzysta osób, na szkoleniu z tego nowego programu 
była jedna osoba, która miała obowiązek przeszkolić wszystkich pracowników. I takie szkolenia dla nas, dla 
działu jakości, trwały jeden dzień, osiem godzin, gdzie to był zupełnie obcy program, z którym nikt nie miał 
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żadnego kontaktu wcześniej. Jeszcze pracowaliśmy na takim sprzęcie, który ciągle się wyłączał. Były wyłą-
czenia prądu, bo to był akurat czas, kiedy zakład stał, były różne naprawy, sprawdzanie instalacji i to było tak 
trochę niedopracowane. Może nie w tym czasie, nie w tym miejscu i większość czasu, który był poświęcony 
na szkolenie spędziliśmy nad tym, żeby się logować do systemu, bo za chwilę się i tak wylogowywał. Także 
to był taki trochę stracony czas i tak naprawdę uczyliśmy się wszystkiego na bieżąco na swoich własnych 
błędach.

[Pracownik organizacji z branży spożywczej]

W niektórych opisywanych w wywiadach przypadkach, pracownicy musieli też samodzielnie za-
poznawać się z instrukcjami obsługi urządzeń technicznych, co miało zastąpić dedykowane szkolenia.

Odpowiedzialne społecznie działania pracodawcy wobec pracownika powinny obejmować 
udostępnienie mu niezbędnych narzędzi, które pozwolą na poprawne wykonanie zadań, jak rów-
nież zagwarantowanie sprawnego działania tych narzędzi. To oznacza wymierne korzyści dla 
pracodawcy – rośnie wydajność pracy oraz zmniejsza się liczba błędów i opóźnień, czyli realizacja 
przedstawionego postulatu jest łatwa do przyjęcia przez racjonalnie działające osoby zarządzają-
ce organizacjami.

Rekomendacje dla pracodawców, uwzględniające wyzwania związane ze społeczną odpowie-
dzialnością przedsiębiorstwa, odnoszą się do celowości zapewnienia pracownikom odpowied-
niego wprowadzenia merytorycznego pozwalającego na efektywne korzystanie z wdrażanych 
przez organizację technologii. W zależności od uwarunkowań technologiczno-organizacyjnych, 
wprowadzenie może mieć charakter szkolenia, instruktażu, współpracy z dedykowanym mento-
rem lub przeznaczenia godzin pracy na samodzielną naukę i poznawanie technologii. W każdym 
przypadku ważne pozostaje docenianie przez pracodawcę procesu nabywania wiedzy i umie-
jętności przez pracownika – uwzględnienie tak prowadzonej nauki wśród zadań pracownika, 
wygospodarowanie na nią odpowiedniego czasu, jak również poniesienie innych, niezbędnych 
inwestycji poprzez zakup szkoleń, materiałów edukacyjnych lub usług instruktora-specjalisty.

4. Obszar badawczy: zgłaszanie nieprawidłowości

Kolejnym wybranym, objętym badaniem zagadnieniem, które zostanie zaprezentowane w 
niniejszym rozdziale, jest zgłaszanie przez pracowników zaobserwowanych nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu własnej organizacji. Stworzenie przez pracodawców takich możliwości pra-
cownikom jest przejawem postawy odpowiedzialnej społecznie.

Do potencjalnych adresatów zgłoszeń mogą należeć: przełożeni, wyznaczeni członkowie or-
ganizacji (na podstawie procedur lub innych rozwiązań systemowych), jak również zewnętrzni 
interesariusze organizacji. Szczególnie interesujące wydają się przypadki whistleblowingu, czyli 
zgłaszania informacji o nieprawidłowościach organizacyjnych interesariuszom zewnętrznym, 
w tym organom systemu sądownictwa, instytucjom administracji publicznej o kompetencjach 
kontrolnych (np. Państwowej Inspekcji Pracy), jak również dziennikarzom, których publikacje 
mogą przyczynić się do zmiany sposobów działania organizacji. Organizacyjne wsparcie dla whi-
stleblowingu może stanowić urzeczywistnienie ideałów społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa w relacjach z pracownikami, oferując swoisty „wentyl bezpieczeństwa”, który umożliwia 
pracownikom dochodzenia swoich praw, a jednocześnie skłania pracodawców do samoograni-
czania i prowadzenia działalności w zgodzie z etyką i przepisami prawa.



Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika 117

Pracownicy mogą zgłaszać trzy główne rodzaje nieprawidłowości: dotyczące realizacji zadań 
przez pracowników (np. niedociągnięcia w pracy, nadużycia, niewłaściwe wykonywanie obo-
wiązków), dotyczące relacji międzyludzkich (konfl ikty między pracownikami) oraz związane 
z niewłaściwym traktowaniem pracowników przez przełożonych lub naruszaniem praw pracow-
nika. Przedmiotem zainteresowania pracodawców w badanych organizacjach był zwykle tylko 
pierwszy typ nieprawidłowości, podczas gdy dwa pozostałe bywały lekceważone. Sami rozmów-
cy również odnosili się głównie do zgłoszeń pierwszego typu.

Najczęściej spotykanym sposobem zgłaszania nieprawidłowości jest rozmowa z bezpośrednimi 
przełożonymi. Reagowanie na problemy podwładnych pozwala kierownikom budować własną pozy-
cję w organizacji, zapobiegać niezadowoleniu podwładnych oraz motywować pracowników do komu-
nikowania się. Jeden z rozmówców sugerował nawet, jakoby przełożony wypełniał funkcję reprezen-
tanta pracowników, dbającego o ich interesy w sposób analogiczny do związku zawodowego.

U nas się bezpośrednio wszyscy zwracają do szefa z problemami, no i związki w prywatnym przedsiębior-
stwie nie miałyby swojej racji bytu. Nie ma takiej możliwości, bo on [szef] jest związkiem zawodowym, bo on 
jest jeden. On jest jeden i idziemy do niego z jakimiś tam swoimi problemami.

[Pracownik organizacji z branży spożywczej]

W niektórych badanych organizacjach pracownicy byli aktywnie zachęcani do zgłaszania 
nieprawidłowości w ramach rozmów okresowych, ankiet pracowniczych, organizacyjnych sys-
temów zgłoszeń (np. dedykowana strona intranetowa lub skrzynka) lub przez kontakt z osobami 
wyznaczonymi do przyjmowania zgłoszeń. Istotny problem stanowią jednak sytuacje, w których 
nieprawidłowości dotyczą samego przełożonego. Jak ujawnia jedna z rozmówczyń, w przypadku 
nieprawidłowości spowodowanych przez jej przełożoną.

Mogłabym wyżej pójść [do osoby reprezentującej wyższy szczebel w hierarchii organizacyjnej], ale nie 
widzę sensu, bo już wołałabym z nią [bezpośrednią przełożoną] porozmawiać niż na nią. To też w tym kon-
kretnym przypadku wołałabym z nią porozmawiać, bo potem ona decyduje, ile ja zarabiam, ile pracuję, i to 
warunkuje moje życie.

[Pracowniczka organizacji z branży meblarskiej]

Chociaż niektóre organizacje posiadają procedury, systemy i stanowiska wspierające zgłaszanie pro-
blemów międzyludzkich, w tym dotyczących mobbingu i molestowania, w żadnej z analizowanych or-
ganizacji nie pojawiły się analogiczne rozwiązania, które pozwalałyby na zgłoszenie nieprawidłowości 
dotyczących samego pracodawcy i działań podejmowanych przez niego w odniesieniu do pracowni-
ków. Sami pracownicy nie byli skłonni zgłaszać tego typu niewłaściwych działań czy naruszeń prawa.

Jest taka zasada, jak w szkole też: nie poskarżę na nauczyciela, bo może będzie jeszcze gorzej.
[Pracownik organizacji z branży metalurgicznej]

Nie zgłaszamy naruszania prawa pracy, bo byśmy wylecieli z tej roboty. [...] Idąc tam [do pracy w organi-
zacji] wiemy, na co się piszemy, że kodeks pracy będzie łamany. I tak to wygląda, i to wiemy.

[Pracownik organizacji z branży usług prawniczych i księgowych]

Generalnie, naruszenia praw to bym się bał zgłosić, bo mógłbym nie pracować dość szybko. [...] Mówili-
śmy sobie tak w ramach żartu z kolegami o zgłaszaniu niektórych rzeczy, ale tego się nie mówi, tego się nie 
zgłasza, każdy by się bał o swoją pracę, tak? Bo to raczej dość szybko można by nie pracować.

[Pracownik organizacji z branży doradczej]
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Jeżeli wejdę w konfl ikt z pracodawcą, to – jeżeli konfl ikt jest nie do rozwiązania – to mam miesiąc, żeby 
znaleźć inną pracę.

[Pracownik organizacji z branży reklamowej]

Najpoważniejsze problemy dotyczą przedsiębiorstw z sektora usług działających w oparciu 
o specjalistyczną wiedzę i zatrudniających wysoko wykwalifi kowanych specjalistów, w tym fi rm 
doradczych, prawniczych, informatycznych, biur architektonicznych i agencji reklamowych. Pra-
cownicy tych organizacji wiedzą, że w danej branży powszechne są naruszenia prawa pracy, ale 
godzą się na taki stan. W tych szczególnie problematycznych branżach nie działają też zwykle 
związki zawodowe, a pracownicy nie posiadają odpowiednio silnej reprezentacji, która mogłaby 
podjąć się ewentualnych negocjacji warunków zatrudnienia z pracodawcą.

W badaniach nie zaobserwowano ani jednego pozytywnego przykładu rozwiązania organi-
zacyjnego, które bezpośrednio wspierałoby whistleblowing. Próby zgłaszania przez pracowników 
zaobserwowanych w organizacjach nieprawidłowości zewnętrznym interesariuszom, w tym 
wymiarowi sprawiedliwości i mediom masowym, mogłyby narazić pracownika na negatywne 
konsekwencje zawodowe. Niektórzy pracodawcy wprowadzają nawet zakazy działań mających 
charakter whistleblowingu:

Jest u mnie zakaz, ostatnio się pojawił w układzie zbiorowym [...], żeby po prostu o sprawach fi rmy nie udzielać 
informacji do prasy. Szczególnie chodziło o [gazeta 1] i [gazeta 2]. [...] Ja oczywiście zarzuciłem, że to jest pewnego ro-
dzaju cenzura. Jak taki knebel, bo pan prezes dba o swój PR, że tak powiem, a nie chce, żeby to się przedostało do prasy.

[Pracownik organizacji z branży metalurgicznej]

Z zaprezentowanych badań wynikają praktyczne rekomendacje, których wdrożenie mogłoby 
przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników i zwiększenia zaangażowania pracodawców 
w działania odpowiedzialne społecznie.

1. Pracodawcy powinni aktywnie wspierać zgłaszanie przez pracowników nieprawidłowości, 
które dotyczą ich własnych działań oraz naruszeń prawa pracy – tworzyć odpowiednie procedu-
ry, wprowadzać systemy oraz wykazywać rzeczywiste zainteresowanie rozwiązaniem proble-
mów i eliminacją zgłaszanych nieprawidłowości.

2. Społecznie odpowiedzialna postawa pracodawcy oznacza gotowość do poddania się krytyce ze 
strony pracowników, jak również interesariuszy zewnętrznych – dlatego wskazane jest organizacyjne 
wsparcie dla whistleblowingu, ułatwianie zgłaszania przez pracowników zaobserwowanych nieprawidło-
wości zewnętrznym wobec organizacji podmiotom, w szczególności wymiarowi sprawiedliwości.

3. Naruszanie prawa pracy wydaje się szczególnie powszechne w branżach usług opartych 
na wiedzy, jednak nie są w nich aktywne związki zawodowe, a sami pracownicy nie są świado-
mi, jak organizacje związkowe mogłyby wspierać rozwiązywanie przez pracodawców zaobser-
wowanych nieprawidłowości. Ogólnopolskie organizacje związkowe powinny zainteresować się 
rozszerzeniem swojej działalności na wspomniane branże, gdyż mogą odegrać w nich bardzo 
pozytywną rolę, dbając o przestrzeganie prawa pracy i interesów pracowników.

Wnioski

W rozdziale zaprezentowane zostały najważniejsze założenia projektu badawczego, dotyczą-
cego problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy pracownika. W odróż-
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nieniu od wcześniejszych inicjatyw badawczych, analizy dotyczyły opinii i doświadczeń pra-
cowników, a nie wypowiedzi pracodawców, co pozwoliło na zgromadzenie cennych informacji 
dotyczących rzeczywistości organizacyjnej, przypadków naruszania praw pracowniczych oraz 
działań mających związek z zagadnieniami odpowiedzialności społecznej. Opierając się na 90 
wywiadach z pracownikami organizacji z 22 branż o odpowiednio zróżnicowanych cechach, do-
konano przeglądu praktyk na polskim rynku pracy. Badania pozwoliły na wyciągnięcie wnio-
sków dotyczących m.in. występowania w Polsce negatywnych zjawisk w relacjach pracodawców 
z pracownikami.

W rozdziale szczegółowo zaprezentowano dwa wybrane obszary badań, dotyczące technolo-
gii w miejscu pracy i możliwości zgłaszania przez pracowników nieprawidłowości, dotyczących 
funkcjonowania własnej organizacji. Analizy umożliwiły ujawnienie niedociągnięć ze strony pra-
codawców oraz rekomendację modyfi kacji działań, które pozwoliłyby na zapewnienie zgodności 
z postulatami koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

W odniesieniu do technologii zauważono częste sytuacje, w których pracodawcy nie udo-
stępniają pracownikom odpowiednich, zaawansowanych technologicznie narzędzi pracy, 
zwłaszcza gdy nie są one bezpośrednio niezbędne w stosowanym w organizacji procesie tech-
nologicznym. Równie powszechnym zjawiskiem okazał się brak wsparcia organizacyjnego dla 
niezbędnego przeszkolenia użytkowników skomplikowanych rozwiązań technicznych. Prak-
tyczna rekomendacja dla pracodawców dotyczyć więc może zagwarantowania pracownikom 
wymienionych możliwości. W badaniu nie udało się z kolei zidentyfi kować przypadków wy-
kluczenia technologicznego, co może być konsekwencją sposobu doboru próby, może jednak 
również świadczyć o ograniczonej lub znikomej skali występowania tego problemu w polskich 
organizacjach.

W obszarze zgłaszania nieprawidłowości, chociaż pracownicy szczególnie chętnie komuniko-
wali się w tych przypadkach z przełożonymi, a niektóre organizacje zapewniały dodatkowe roz-
wiązania instytucjonalne wspierające zgłoszenia, okazało się jednak, że nie jest praktykowane zgła-
szanie nieprawidłowości dotyczącej samego sposobu funkcjonowania organizacji, w tym przypad-
ków naruszeń praw pracowniczych. Szczególnie narażone na związane z tym problemy okazały 
się fi rmy usługowe działające w oparciu o specjalistyczną wiedzę, w których zwykle nie istnieją 
zakładowe organizacje związków zawodowych, a pracownicy milcząco zgadzają się na niezgodne 
z przepisami prawa pracy działania pracodawców. Odpowiedzialni społecznie pracodawcy powin-
ni rozważyć wprowadzenie procedur, rozwiązań strukturalnych lub systemowych, które wspie-
rałyby bezpieczną dla pracownika krytykę działań podejmowanych przez kierownictwo fi rmy 
i bezpośrednich przełożonych. Wskazane jest też organizacyjne wsparcie dla whistleblowingu, tym 
bardziej że badania wykazują brak tego typu inicjatyw w analizowanych organizacjach.

Opisane w skrótowej formie badania jakościowe stały się punktem wyjścia do przygotowania 
badań ilościowych – kwestionariusza wykorzystanego do zgromadzenia informacji od reprezen-
tatywnej, ogólnopolskiej próby 1000 pracowników sektora prywatnego. Badania ankietowe po-
zwoliły na określenie skali występowania poszczególnych problemów organizacyjnych w Polsce, 
jak również umożliwiły poszukiwanie zależności pomiędzy poszczególnymi, uwzględnionymi 
w badaniu, zmiennymi.

Omawiany projekt badawczy ma jednocześnie istotny walor dydaktyczny jako forma promo-
wania zidentyfi kowanych dobrych praktyk oraz ograniczenia stosowania praktyk, które oceniono 
jako szkodliwe lub nieodpowiedzialne społecznie. Szeroko zakrojone badania empiryczne po-
zwalają na opracowanie konkretnych rekomendacji dla pracodawców oraz na wykorzystanie do-
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brej znajomości realiów polskich organizacji, dzięki czemu dalsza dyskusja na temat społecznej 
odpowiedzialności może być bliższa rzeczywistości gospodarczej i odzwierciedlająca realne wy-
zwania, które dostrzegają pracownicy sektora prywatnego w naszym kraju.
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Odpowiedzialność prawnokarna menedżerów 
za antykonkurencyjne praktyki przedsiębiorców

Słowa kluczowe: ochrona konkurencji, odpowiedzialność prawnokarna, praktyki ograniczające konkurencję, prze-
stępstwo kartelowe, sankcje karne.

Streszczenie: Artykuł wskazuje przesłanki, jakie leżą u podstaw rozwoju nurtu kryminalizacji naruszeń 
prawa ochrony konkurencji, opisuje rozwiązania przyjęte w wybranych europejskich systemach prawnych 
oraz wskazuje na możliwe podstawy odpowiedzialności karnej menedżerów za praktyki antykonkuren-
cyjne w aktualnym stanie prawnym w Polsce. Prezentacja tych zagadnień ma służyć wykazaniu, że zmie-
niający się charakter prawa ochrony konkurencji (od regulacji administracyjnej w stronę regulacji karnej) 
skutkuje nowymi obowiązkami i nowymi formami ryzyka dla działalności menedżerów.   

Keywords: protection of competition; criminal liability; antitrust practices; cartel off ence; criminal sanctions.

Abstract: The article shows reasons lying behind a development of criminalization of violations of anti-
trust law; it describes solutions adopted in selected European legal systems and it points possible legal basis 
for managers’ criminal liability for antitrust practices under a current legal system in Poland. A presenta-
tion of these issues is oriented for proving that a changing nature of antitrust law (from adminitrative to 
criminal law) results in new duties and new risks for managers’ activity. 

Wprowadzenie 

Od menedżerów fi rmy oczekują przede wszystkim skuteczności, mierzonej wynikiem fi nan-
sowym i udziałami w rynku, pozostawiając prawnikom kwestie zgodności z prawem działań 
i strategii rynkowych wdrażanych przez tychże menedżerów. Ten ugruntowany schemat musi 
ulec zmianie w świetle aktualnych tendencji do wprowadzania do porządków prawnych regula-
cji ustanawiających osobistą odpowiedzialność menedżerów za podjęcie i realizację przez fi rmy 
praktyk antykonkurencyjnych. Przestępstwa tego rodzaju mogą być określane jako przestępstwa 
monopolizacji rynku, a w przypadku naruszenia zakazu porozumień ograniczających konku-
rencję – przestępstwa kartelowe. Należą one do kategorii przestępstw nazwanych przez amery-
kańskiego socjologa E. Sutherlanda „przestępstwami białych kołnierzyków” (ang. white-collars 
off ences/crimes)1, których cechą charakterystyczną jest to, że popełniane są bez użycia przemocy, 

1 E. Sutherland użył tego terminu po raz pierwszy w tytule przemówienia: White Collar Criminal, wygłoszonego w 1939 r. 
na forum Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego. 
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przez osoby o wysokim statusie społecznym związanym z zajmowanym stanowiskiem, także 
w biznesie. Rozważania dotyczące odpowiedzialności karnej menedżerów będę odnosić do szero-
kiego grona osób uczestniczących, bez względu na zajmowane stanowisko, w zarządzaniu fi rmą 
i realizujących przyznane kompetencje decyzyjne. Przedmiotem rozważań jest przy tym wyłącz-
nie odpowiedzialność osobista za naruszenie norm materialnych prawa konkurencji (zakazów 
praktyk ograniczających konkurencję), a nie naruszenia norm proceduralnych, takich jak np. obo-
wiązek udzielenia informacji żądanych przez organ antymonopolowy.

Artykuł wskazuje przesłanki, jakie leżą u podstaw rozwoju nurtu kryminalizacji naruszeń 
prawa ochrony konkurencji, opisuje rozwiązania przyjęte w wybranych europejskich systemach 
prawnych oraz wskazuje na możliwe podstawy odpowiedzialności karnej menedżerów za prak-
tyki antykonkurencyjne w aktualnym stanie prawnym w Polsce. Prezentacja tych zagadnień ma 
służyć wykazaniu, że zmieniający się charakter prawa ochrony konkurencji (od regulacji admi-
nistracyjnej w stronę regulacji karnej) skutkuje nowymi obowiązkami i nowymi formami ryzyka 
dla działalności menedżerów.

1. Zakaz antykonkurencyjnych zachowań fi rm

Mechanizm konkurencji, jeden z elementów stanowiących o istocie gospodarki wolnorynko-
wej, podlega ochronie prawnej realizowanej m.in. poprzez zakazy praktyk ograniczających kon-
kurencję. Zakazy te dotyczą dwóch kategorii zachowań: wielostronnych (porozumień) oraz jed-
nostronnych (nadużywania pozycji dominującej). W polskim systemie prawnym zakazy antykon-
kurencyjnych praktyk przedsiębiorców, ustanowione w art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), są wzorowane, jak niemal we wszystkich pań-
stwach europejskich, na analogicznych zakazach zawartych w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE)2. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję odnosi 
się do zbiorowych praktyk przedsiębiorców, którzy podejmując uzgodnienia horyzontalne (mię-
dzy przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu gospodarczego) lub wertykal-
ne (między przedsiębiorcami działającymi na różnych poziomach obrotu gospodarczego), mają 
na celu lub wywołują skutek w postaci eliminacji, zapobiegania lub ograniczania konkurencji. 
Zakaz antykonkurencyjnych porozumień ma charakter względny – w pewnych okolicznościach 
(określonych w art. 7 i 8 ustawy lub w tz w. rozporządzeniach wyłączających Rady Ministrów) 
porozumienia, które teoretycznie podlegają zakazowi, nie są nim objęte, ponieważ przynoszą 
określone korzyści gospodarcze lub jedynie nieznacznie ograniczają konkurencję. Trzeba pod-
kreślić, że istnieje pewna kategoria porozumień horyzontalnych, nazywanych także kartelami, 
których negatywny wpływ na konkurencję jest na tyle istotny, że w zasadzie nie mogą one korzy-
stać z wyłączeń spod zakazu porozumień ograniczających. Do takich najpoważniejszych porozu-
mień ograniczających konkurencję należą: kartele cenowe, kontyngentowe (ustalające wolumen 
sprzedaży lub produkcji), podziałowe (dzielące rynek według kryterium podmiotowego, przed-
miotowego lub terytorialnego), a także zmowy przetargowe. Należy podkreślić, że w większości 
państw odpowiedzialność karna za antykonkurencyjne praktyki fi rm (jeśli już została ustanowio-
na) ogranicza się właśnie do karteli. 

2 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2010 
C 83).
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Zakaz nadużywania pozycji dominującej znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy fi rma  domi-
nująca indywidualnie (lub fi rmy dominujące kolektywnie) na rynku wykorzystuje swoją siłę ryn-
kową dla umocnienia lub poszerzenia dominacji z pomocą instrumentów innych niż te, jakie 
normalnie używane są dla prowadzenia konkurencji merytorycznej. W praktyce największym 
problemem stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej jest odróżnienie dozwolonych 
instrumentów konkurencji merytorycznej od nielegalnych narzędzi konkurencji niemerytorycz-
nej. Zakaz nadużywania pozycji dominującej ma charakter bezwzględny, niemożliwe jest wyłą-
czenie stosowania zakazu wobec zachowań spełniających jego przesłanki. Inaczej niż w przy-
padku karteli, ekonomiczna ocena wpływu na konkurencję niektórych praktyk uznawanych 
w orzecznictwie za nadużywanie pozycji dominującej nie jest jednoznacznie negatywna, co prze-
kłada się m.in. na fakt, że osobista odpowiedzialność karna menedżerów za nadużywanie pozycji 
dominującej jest znacznie rzadsza niż odpowiedzialność za kartele. 

Obydwa zakazy praktyk ograniczających konkurencję kierowane są do przedsiębiorców, bez 
względu na ich formę prawną czy formę własności. W związku z tym odpowiedzialność karną 
związaną z zakazanymi praktykami mogą ponosić menedżerowie zatrudnieni zarówno w przed-
siębiorstwach publicznych (państwowych lub komunalnych), jak i w przedsiębiorstwach prywat-
nych, zarówno w spółkach kapitałowych czy osobowych, jak i u przedsiębiorców prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą. 

Egzekwowanie zakazów antykonkurencyjnych praktyk może odbywać się w dwóch ścieżkach: pu-
blicznej (administracyjnej i karnej) oraz prywatnej (przed sądami cywilnymi). W większości państw 
europejskich, w tym Polsce, podstawowym trybem pozostaje tryb administracyjny – za egzekwowa-
nie zakazów odpowiedzialny jest wyznaczony organ ochrony konkurencji (w Polsce jest nim Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dalej: Prezes UOKiK, a w UE – Komisja Europejska). 
W administracyjnej ścieżce egzekwowania zakazów antykonkurencyjnych praktyk sankcje za naru-
szenia tych zakazów nakładane są na samych przedsiębiorców dopuszczających się tych praktyk; wy-
jątkowo sankcje nakładane są także na osoby fi zyczne (menedżerów), którzy przyczynili się (aktywnie 
lub pasywnie) do podjęcia antykonkurencyjnych działań – sporne może być jednak to, czy sankcje 
tego rodzaju powinny być domeną prawa administracyjnego, zwykle ich charakter i zakres pozostaje 
właściwy dla regulacji prawnokarnych (do problemu tego odniosę się jeszcze w podrozdziale 3).

2. Tendencje do personalizacji odpowiedzialności menedżerów za antykonku-
rencyjne praktyki przedsiębiorców

Kryminalizacja prawa ochrony konkurencji nie jest sama w sobie zjawiskiem nowym i ory-
ginalnym. Już dwa najstarsze systemy prawnej ochrony konkurencji na świecie, w Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych, przewidywały odpowiedzialność karną za przestępstwa monopolizacji 
rynku. Niemniej jednak regulacje poświęcone ochronie konkurencji w Unii Europejskiej nie mo-
gły zostać ukształtowane jako prawnokarne, a to ze względu na brak kompetencji Unii (a wcześniej 
Wspólnoty Europejskiej) do tworzenia jakichkolwiek przepisów w obszarze prawa karnego. Sytuacja 
ta zmieniła się wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony3, na mocy którego UE została wyposażona 
w uprawnienia do harmonizowania przepisów również w dziedzinie prawa karnego (art. 83 TFUE) 

3 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany 
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. , wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. UE 2007 C 306). 
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– zdaniem wielu autorów zmiana ta otwiera drogę do wprowadzenia odpowiedzialności karnej za 
przestępstwa kartelowe o wymiarze unijnym. Dotąd jednak UE nie zdecydowała się na tak radykal-
ne rozwiązania, unijny system ochrony konkurencji – tak jak u swego zarania – ma charakter admi-
nistracyjnoprawny, w taki też sposób ukształtowane są modele ochrony konkurencji w większości 
państw członkowskich UE. Mimo zasadniczej zbieżności regulacji z zakresu ochrony konkurencji 
na poziomie UE i poziomie krajowym, kilka państw – nie czekając na zmiany w prawie unijnym – 
zdecydowało się na wprowadzenie do swoich porządków prawnych odpowiedzialności karnej za 
przestępstwa kartelowe (m.in. Estonia, Holandia, Grecja, Irlandia, Słowenia, Wielka Brytania). Tego 
rodzaju przepisy istnieją również w niektórych pozaunijnych państwach europejskich (np. Macedo-
nia, Rosja) i poza Europą (m.in. w Australii, Izraelu, Japonii, Korei, Meksyku, Nowej Zelandii, RPA).

Ustanowienie sankcji karnych za tworzenie i uczestnictwo w kartelu jest istotną decyzją odno-
szącą się do samej istoty i fi lozofi i polityki konkurencji i powinny stać za nią gruntownie przeanali-
zowane racje. Koronnym argumentem przemawiającym za kryminalizacją karteli jest mała skutecz-
ność kar nakładanych w trybie administracyjnego (lub zbliżonego do niego) modelu egzekwowania 
zakazu karteli. Okoliczność, że fi rmy znają maksymalny wymiar kary pieniężnej, jaka może być 
na nie nałożona w postępowaniu antymonopolowym, umożliwia kalkulowanie, na ile „opłacalne” 
jest wejście w kartel. Mimo że na uczestników karteli nakładane są coraz wyższe kary (rekordowo 
w UE), w wielu przypadkach zyski z kartelu i tak znacznie przewyższają dolegliwości wiążące się 
z nałożeniem kar pieniężnych przez organy ochrony konkurencji, tj. wysokość samej kary oraz ob-
sługi prawnej postępowania antymonopolowego. Przykładowo, w UE kara pieniężna nałożona na 
uczestników kartelu przez Komisję Europejską może wynosić do 10% rocznego obrotu, a kara na-
łożona w analogicznej sytuacji przez Prezesa UOKiK w Polsce – do 10% przychodu przedsiębiorcy, 
podczas gdy szacuje się, że aby kara mogła odgrywać rolę odstraszającą, powinna wynosić ok. 150% 
wartości rocznego obrotu produktami, których dotyczyła zakazana antykonkurencyjna praktyka 
(Wils 2002: 199). Trudno zatem mówić o spełnianiu przez sankcje tego rodzaju funkcji odstraszającej 
i prewencyjnej (zarówno na poziomie prewencji ogólnej, jak i szczegółowej). Zagrożenie sankcja-
mi karnymi nakładanymi na jednostki czyni z działalności kartelowej przedsięwzięcie obarczone 
istotnym ryzykiem osobistym (włącznie z karą pozbawienia wolności), co prawdopodobnie stano-
wi czynnik odstraszający od angażowania się w kartel znacznie bardziej skuteczny niż zagrożenie 
karami pieniężnymi nakładanymi na fi rmy w postępowaniu antymonopolowym (OECD 2007: 18). 

Za kryminalizacją naruszeń prawa ochrony konkurencji przemawia także „potrzeba utrzy-
mania właściwych proporcji w intensywności skutków prawnych naruszeń reguł konkurencji. 
Obecnie wiele czynów traktowanych jako przestępstwa niesie podobny, a nawet wyraźnie mniej-
szy ładunek szkodliwości niż np. horyzontalne kartele cenowe” (Molski 2004: 535). Zwolenni-
cy odpowiedzialności karnej za kartele podkreślają ich podobieństwo do przestępstwa kradzie-
ży – ceny kształtowane wskutek działalności karteli są nieuczciwe, więc inni uczestnicy rynku, 
w tym konsumenci, są przez członków kartelu okradani. Przestępstwa kartelowe nie są popełnia-
ne w afekcie, pod wpływem impulsu, ale są znakomicie zaplanowane i konsekwentnie realizowa-
ne; są przestępstwami popełnianymi z premedytacją, co również może być argumentem na rzecz 
odpowiedzialności karnej (Massey 2004: 32). 

Nie bez znaczenia dla rozwoju kryminalizacji karteli pozostają argumenty natury moralnej: 
działalność kartelowa podważa fundamentalne wartości gospodarcze i polityczne systemu demo-
kratycznego realizowane przez gospodarkę wolnorynkową (Whealan 2007: 29).  

W piśmiennictwie w obszarze ochrony konkurencji w zasadzie nie formułuje się argumentów 
przeciwnych kryminalizacji z punktu widzenia efektywności wykorzystywanych środków – po 
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prostu żadne sankcje nie są w stanie dorównać siłą oddziaływania sankcjom karnym, które do-
datkowo niosą – w zasadzie nieobecną w innych dziedzinach prawa – „stygmatyzację” skaza-
nych, a tym samym wpływają również na sferę wartości moralnych (Mezei 2011: 4).

Stanowiska przeciwne kryminalizacji naruszeń prawa ochrony konkurencji odwołują się ra-
czej do argumentów natury moralnej czy „technicznej” (np. koszty wykonywania nałożonych 
sankcji czy okoliczność, że standard dowodowy naruszeń prawa konkurencji jest niższy niż stan-
dard dowodowy w procesach karnych, gdzie fakt popełnienia przestępstwa musi być udowod-
niony „ponad wszelką wątpliwość”). 

Jednocześnie wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przyczynianie się do powstania lub 
funkcjonowania karteli należy postrzegać jako ważną zmianę kulturową. Społeczna świadomość 
naganności karteli nie jest bynajmniej szczególnie wysoka – badania Uniwersytetu w Melbourne 
zakończone w 2010 r. pokazały, że 42,8% opinii publicznej jest zdania, że ustalanie cen nie powin-
no być traktowane jako przestępstwo, 51,6% stało na takim stanowisku wobec porozumień po-
działowych, a 45,5% – wobec porozumień kontyngentowych) (Beaton-Wells 2010). W podobnych 
badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w 2007 r. tylko 11% respondentów uznało, że 
pozbawienie wolności jest właściwą karą za zmowę cenową4.

3. Generalne założenia modelu karnoprawnej ochrony konkurencji

Wprowadzenie do systemu ochrony konkurencji przepisów prawnokarnych wymaga 
w pierwszej kolejności właściwego zdefi niowania przestępstwa, którego popełnienie wiąże się 
z odpowiedzialnością karną (tj. przestępstwa monopolizacji rynku lub stanowiącego jego węż-
szą, jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, odmianę – przestępstwa kartelowego). Defi nicja takie-
go przestępstwa musi wskazywać w pierwszej kolejności, jakie konkretne działanie stanowi 
przestępstwo kartelowe (są to z reguły najpoważniejsze kartele, tj. porozumienia cenowe, kon-
tygentowe i podziałowe, w niektórych ustawodawstwach uzupełnione o zmowy przetargowe). 
Niezbędne jest także określenie, jaka postać działania rodzi odpowiedzialność karną (czy ko-
nieczne jest działanie aktywne, np. podjęcie decyzji o wejściu fi rmy do kartelu, czy też wystar-
czająca jest pasywna aprobata dla realizacji przez fi rmę polityki kartelu). Wreszcie, niezbędne 
jest określenie stopnia winy, jaki rodzi odpowiedzialność karną (czy jest to tylko wina umyślna, 
czy także nieumyślna). 

Fundamentalną dla modelu odpowiedzialności karnej kwestią pozostaje decyzja co do tego, 
czy sankcje karne nakładane są tylko na osoby fi zyczne (jednostkowa/indywidualna odpowie-
dzialność karna), czy też są one nakładane również na fi rmy (korporacyjna odpowiedzialność 
karna). Jeśli chodzi o osoby fi zyczne, to wyznaczenie kategorii podmiotów ponoszących od-
powiedzialność karną za udział w kartelu powinno opierać się na kryteriach funkcjonalnych, 
a nie formalnych. Aby sankcje karne pełniły swoją właściwą funkcję, zagrożone nimi mu-
szą być wszystkie te osoby, które miały realny wpływ na przystąpienie fi rmy do kartelu, 
wdrażanie polityki wynikającej z udziału w kartelu, a także osoby, które z racji zajmowanej 
funkcji miały możliwość wpływu na zaniechanie przez fi rmę zakazanej praktyki. Niezasadne 
jest określanie kręgu potencjalnych oskarżonych poprzez wskazanie stanowisk pełnionych 
w fi rmie (np. członkowie zarządu, dyrektor generalny, itp.), łatwo bowiem wyobrazić sobie, 

4 Szczegółowe wyniki badań zostały omówione w: Stephan 2008: 123–145.  
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że polityką kartelową fi rmy może kierować osoba zewnętrzna, pełniąca funkcję doradcy czy 
pełnomocnika.

Z kolei koncepcja odpowiedzialności korporacyjnej budzi sama w sobie wiele kontrowersji 
w świetle podstawowych zasad odpowiedzialności karnej – co do zasady abstrakcyjne podmio-
ty prawne nie mogą popełniać czynów przestępnych (Molski 2004: 518). Niemniej jednak od-
powiedzialność korporacyjna za przestępstwa kartelowe ma swoich zwolenników. P. Whealan 
wskazuje, że w braku odpowiedzialności tego rodzaju fi rmy mogą zachęcać swoich pracowni-
ków do podejmowania zakazanych działań antykonkurencyjnych (Whealan 2007: 30). Prawo 
ochrony konkurencji nie byłoby zresztą pierwszą dziedziną, w której rozważa się wprowadze-
nie korporacyjnej odpowiedzialności karnej – taki model odpowiedzialności jest już obecny 
w wielu krajach m.in. w prawie ochrony środowiska czy prawie publicznego obrotu papierami 
wartościowymi. 

Kluczową dla procesu kryminalizacji decyzją pozostaje również określenie rodzaju i wymia-
ru sankcji za przestępstwa kartelowe. Odwołując się do terminologii polskiego prawa karnego, 
sankcje mogą przyjąć postać kar lub – samoistnych bądź towarzyszących karom – tz w. środków 
karnych. Najsurowszą sankcją pozostaje kara pozbawienia wolności, tuż za nią – grzywna. Ta 
ostatnia jest karą, która wydaje się co prawda bardziej „humanitarna”, jednak w rzeczywistości 
jest znacznie trudniejsza do stosowania. Jeśli mowa o kryminalizacji prawa ochrony konkurencji, 
grzywna nakładana na osobę fi zyczną nie powinna być jedyną sankcją za zmowę kartelową – je-
śli kary pieniężne nakładane na fi rmy nie pełnią właściwych funkcji w świetle rachunku zysków 
i kosztów kartelu (jak wzmiankowano powyżej), tym bardziej funkcji takich nie będzie pełniła 
grzywna zastosowana wobec jednostki. Niektórzy ustawodawcy wprowadzili sankcję polegają-
cą na zakazie zajmowania określonych stanowisk („dyskwalifi kacja”). Potencjalnie możliwe jest 
również nałożenie na podmiot ponoszący odpowiedzialność karną obowiązku naprawienia wy-
rządzonej szkody (przy czym podmiotem „poszkodowanym” mogłaby być sama fi rma zaangażo-
wana w kartel, a za szkodę można byłoby uznać choćby karę pieniężną nałożoną w postępowaniu 
przed organem ochrony konkurencji). 

Kryminalizacja niesie ze sobą określone wyzwania, w tym przede wszystkim potrzebę okre-
ślenia relacji między postępowaniem administracyjnym i karnym oraz tz w. prywatnym egzekwo-
waniem prawa ochrony konkurencji, konieczność zagwarantowania najwyższych standardów 
ochrony praw oskarżonych, wypracowanie defi nicji przestępstwa antymonopolowego (kartelo-
wego). O odpowiedzialności karnej powinny orzekać wyłącznie sądy karne, a nie organy ochrony 
konkurencji, zwłaszcza jeśli mają one status organów administracyjnych.    

4. Odpowiedzialność karna menedżerów za przestępstwa kartelowe w wybra-
nych europejskich porządkach prawnych

Prezentowane przykładowe rozwiązania krajowe w zakresie odpowiedzialności karnej za 
naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję można podzielić na dwie kategorie: 
pierwszą tworzą te porządki prawne (Wielka Brytania, Irlandia), które ustanawiają ogólne zasady 
odpowiedzialności karnej za przestępstwa monopolizacji rynku (lub tylko przestępstwa kartelo-
we); do drugiej kategorii należy zaliczyć te systemy prawne, w których regulacja odpowiedzialno-
ści karnej ma charakter fragmentaryczny (punktowy), odnoszący się tylko do konkretnego typu 
porozumień, tj. do zmów przetargowych (Niemcy, Węgry).
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Wielka Brytania
Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa kartelowe ustanawia w części szóstej bry-

tyjska ustawa Enterprise Act 2002, która weszła w życie w czerwcu 2003 r. Przestępstwo kartelo-
we stanowią uzgodnienia cenowe, kontyngentowe, podziałowe oraz zmowy przetargowe. Winną 
przestępstwa kartelowego jest osoba fi zyczna, która zawiera, wdraża lub przyczynia się do zawie-
rania bądź wdrażania uzgodnień kartelowych, przy czym czyni to w celu nieuczciwym (sekcja 
188(1) Enterprise Act 2002). Przesłanka nieuczciwości ma przede wszystkim służyć rozgraniczeniu 
praktyk zorientowanych wyłącznie na ograniczenie konkurencji oraz praktyk, w których co praw-
da dochodzi do zakazanych uzgodnień, ale są one niezbędne do osiągnięcia jakiegoś pożądane-
go celu gospodarczego (np. porozumienia o wspólnej produkcji muszą zawierać postanowienia 
dotyczące wielkości produkcji, tj. postanowienia kontyngentowe, a jednocześnie trudno uznać je 
za zawierane w nieuczciwym celu). Zastosowanie sankcji karnych jest możliwe wyłącznie wobec 
osób zaangażowanych w porozumienia zawarte na obszarze Zjednoczonego Królestwa lub za-
warte poza jego granicami, ale wywierające skutki na jego terytorium (sekcja 190(3) Enterprise Act 
2002). 

Postępowania w sprawach przestępstw kartelowych wszczynane są głównie przez dyrektora 
Serious Fraud Offi  ce lub przez Offi  ce of Fair Trading (dalej: OFT, brytyjski organ ochrony konkuren-
cji), w Szkocji – przez Lorda Adwokata (ang. Lord Advocate); oskarżenia prywatne są możliwe tylko 
za zgodą OFT (sekcja 190(2) Enterprise Act 2002), natomiast w sprawach tych orzekają albo sądy 
magistrackie (ang. magistrate courts), które wydają tz w. wyroki skrócone (ang. summary trial), albo 
Sąd Korony (ang. Crown Court), prowadzący „pełne” postępowanie (ang. trial on indictment). Kary 
orzekane przez sądy magistrackie są niższe niż te orzekane przez Sąd Korony.

Osoby winne przestępstwa kartelowego mogą być skazane na karę pozbawienia wolności nie-
przekraczającą pięciu lat (jeśli orzeka sąd magistracki kara nie może być dłuższa niż sześć miesię-
cy) bądź na grzywnę, przy czym możliwe jest kumulatywne orzeczenie obydwu kar (sekcja 190(1) 
Enterprise Act 2002). Ponadto, OFT (lub organ regulacyjny) może wnioskować do sądu o wydanie 
nakazu „dyskwalifi kacji” (zakazu zajmowania stanowiska) dla menedżera fi rmy, jeśli fi rma naru-
szyła krajowy lub unijny zakaz porozumień ograniczających konkurencję oraz jeśli zachowanie 
danej osoby czyni ją niezdatną (ang. unfi t) do zarządzania fi rmą (sekcja 204 Enterprise Act). Zakaz 
zajmowania stanowiska orzekany jest przede wszystkim wówczas, gdy postępowanie danej oso-
by przyczyniło się do naruszenia prawa konkurencji, a także wtedy, gdy istnieją racjonalne powo-
dy, aby sądzić, że menedżer podejrzewał naruszenie prawa i nie podjął żadnych kroków, aby mu 
przeciwdziałać oraz wówczas, gdy jedynie powinien był wiedzieć, że działanie przedsiębiorstwa 
stanowi naruszenie. Maksymalny okres, przez jaki może obowiązywać zakaz zajmowania stano-
wiska, wynosi piętnaście lat. 

Podobnie jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, również ustawodawstwo bry-
tyjskie gwarantuje pewien margines „bezkarności” osobom, które poprzez dostarcze-
nie odpowiedniej informacji przyczynią się do wykrycia kartelu. Osoba, która informu-
je o istniejącym kartelu przyznaje się do udziału w kartelu, współpracuje z OFT w cza-
sie prowadzonego postępowania, wycofała się z prac kartelu w momencie ujawnienia 
informacji organowi, może liczyć na wydanie przez OFT tz w. listu o nieoskarżalności
(ang. no-action lett er), o ile nie nakłaniała ona innych przedsiębiorstw do udziału w kartelu. Speł-
nienie wskazanych warunków co prawda uprawdopodabnia otrzymanie „listu o nieoskarżalno-
ści”, ale nie gwarantuje go. Skutkiem wydania listu przez OFT jest to, że jego adresat nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej z tytułu popełnionego przestępstwa kartelowego (sek-
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cja 190(4) Enterprise Act 2002). Do grudnia 2011 r. OFT prowadził sześć postępowań w sprawach 
przestępstw kartelowych, z czego tylko w jednej sprawie (kartel na rynku produkcji i dystrybucji 
węży morskich służących do transferu ropy i benzyny do tankowców, tz w. sprawa Marine Hose5) 
zapadł wyrok skazujący (ostateczny wyrok apelacyjny wydany w listopadzie 2008 r.), w czterech 
sprawach nie wniesiono ostatecznie aktu oskarżenia, natomiast w jednej sprawie OFT wycofało 
swoje oskarżenie (z powodów proceduralnych) już na etapie toczącego się postępowania sądo-
wego (sprawa kartelu opłat za paliwo lotnicze w transporcie pasażerskim - R-v- George, Crawley, 
Burns and Burnett , maj 2010 r.).

Irlandia 
Sankcje karne za naruszenie prawa ochrony konkurencji zostały wprowadzone już w 1996 r. 

Odpowiedzialność karna przewidywana jest nie tylko za przestępstwa kartelowe, ale także za 
przestępstwa stanowiące naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej. System irlandz-
ki jest o tyle specyfi czny, że nawet sankcje odpowiadające znanym w innym państwach admini-
stracyjnym karom pieniężnym są nakładane przez sądy, a nie przez organ ochrony konkurencji. 
Sekcja 6(2) irlandzkiej ustawy o konkurencji (Competition Act) spośród wszystkich możliwych 
przestępstw antymonopolowych wyróżnia jednak horyzontalne uzgadnianie cen, ogranicza-
nie produkcji i sprzedaży oraz podział rynków lub klientów jako porozumienia, co do których 
domniemywa się ich antykonkurencyjnego charakteru, ewentualny kontrdowód spoczywa na 
oskarżonym. Zgodnie z sekcjami 6 i 7 Competition Act przestępstwem jest naruszenie zarów-
no krajowych, jak i unijnych zakazów praktyk ograniczających konkurencję (tj. art. 101 i 102 
TFUE). Naruszenie zakazów praktyk ograniczających konkurencję poprzez najpoważniejsze 
kartele może spowodować nałożenie na fi rmę grzywny w wysokości do 5 tys. EUR w przypad-
ku tz w. postępowań przyspieszonych (ang. summary conviction) bądź do wysokości 5 mln EUR 
lub 10% obrotu (w zależności od tego, która z wartości jest wyższa) w przypadku postępowania 
„pełnego” (ang. conviction on indictment). Jeśli przedsiębiorstwo tworzy osoba fi zyczna można 
orzec (także obok grzywny) karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą – w ramach postępo-
wań przyspieszonych – 6 miesięcy, a w ramach postępowania „pełnego” – 10 lat6. Nowelizacja 
ustawy o konkurencji w 2012 r. wykluczyła również możliwość stosowania wobec skazanych 
środków probacyjnych, co ma zapobiegać traktowaniu przestępstw monopolizacji rynku jako 
czynów o niskiej szkodliwości. Zgodnie z sekcją 8(6) Competition Act osoby przyczyniające się do 
zawierania i wdrażania karteli, wyrażające zgodę na przystąpienie do nich czy też zezwalające 
fi rmie na działania sprzeczne z zakazami praktyk ograniczających konkurencję są uznawane 
za winne przestępstwa i objęte sankcjami wskazanymi powyżej (takimi jak fi rmy). Ponadto, 
wobec prezesów fi rm lub osób, które podejmują kluczowe decyzje w fi rmie, w przypadku której 
stwierdzono, że dopuściła się praktyk ograniczających konkurencję, stosuje się domniemanie, 
że osoby te zgadzały się na antykonkurencyjne zakazane działania, domniemanie to może zo-
stać obalone (sekcja 6(7) Competition Act). Osoby fi zyczne mogą zostać zatrzymane w celu złoże-
nia wyjaśnień na 12 godzin.

5 Zob. wywiad z jednym ze skazanych w tym procesie menedżerów: O’Kane (2011: 483–500). 
6 Zarówno wysokość grzywien, jak i wymiar kar pozbawienia wolności został zmieniony wskutek nowelizacji ustawy 
o ochronie konkurencji w 2012 r. (Competition Amendment Act 2012).
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Dotychczas w Irlandii wydane zostały 2 wyroki skazujące w sprawach przestępstw monopo-
lizacji rynku (na 7 spraw w sumie). Pierwszym z nich była sprawa Connaught Oil, rozstrzygnięta 
przez sąd w 2006 r. – akty oskarżenia skierowano przeciwko 15 osobom, tylko jedna z nich została 
skazana ostatecznie na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 12 miesięcy oraz 15 
tys. EUR grzywny. Drugi wyrok, wydany w sprawie DPP v. Manning w 2007 r., przyniósł karę 
pozbawienia wolności o wymiarze 12 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata oraz 30 tys. EUR grzyw-
ny. Wysokość tych kar znacząco odbiega od możliwego maksymalnego ich wymiaru określonego 
w ustawie, w przypadku obydwu spraw oskarżeni odgrywali kluczową rolę we wdrażaniu kar-
telu, ułatwiając jego funkcjonowanie, a mimo to sądy były skłonne uwzględnić wiele czynników 
(jak np. starszy wiek oskarżonych) prowadzących do wyznaczenia kary na relatywnie niskim 
poziomie.

Niemcy
Od 1997 r. przestępstwem kartelowym w Niemczech jest zmowa przetargowa, odpowiednią 

regulację zawiera sekcja 298 kodeksu karnego (niemniej jednak już od początku lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku zmowy przetargowe kwalifi kowane były przez sądy jako przestępstwa oszu-
stwa). Do odpowiedzialności karnej na tej podstawie pociągane są osoby, które w przetargach 
przedstawiają oferty powstałe na podstawie nielegalnych porozumień, zmuszając w ten sposób 
organizatora przetargu do zaakceptowania określonej oferty. Przestępstwo to zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywną.

W ciągu 11 lat obowiązywania wskazanej regulacji z oskarżeniem o zmowy kartelowe wy-
stąpiono przeciwko 260 osobom, z czego 180 zostało skazanych. W zdecydowanej większości 
przypadków sądy orzekały karę pozbawienia wolności w zawieszeniu lub grzywny. Najsurow-
szą orzeczoną dotychczas karą były 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności (bez zawieszenia) 
i towarzysząca grzywna 100 tys. EUR.

Węgry
Podobnie jak Niemcy, Węgry należą do tych ustawodawstw, w których kryminalizacja dotknę-

ła jedynie karteli bezpośrednio związanych ze sferą publiczną, tj. zmów przetargowych i zmów 
w procedurach koncesyjnych. Przestępstwo kartelowe, polegające na uzgadnianiu w związku 
z postępowaniami przetargowymi lub koncesyjnymi cen lub innych warunków umów, podziale 
rynku bądź innych praktykach skutkujących ograniczeniami konkurencji, zostało wprowadzone 
do węgierskiego kodeksu karnego w 2005 r. (§ 296B kodeksu karnego).  Sankcje mogą być nałożo-
ne na osobę podejmującą zakazaną działalność z ramienia samej fi rmy lub na osobę podejmującą 
zakazane ustalenia w ramach związków przedsiębiorców (np. organizacji branżowych czy samo-
rządów zawodowych). Podstawowy wymiar kary pozbawienia wolności ustanowiono na 5 lat, 
jednak w przypadku, gdy wartość kontraktu publicznego, na który wpłynęła zakazana praktyka, 
wynosi mniej niż 50 mln HUF, kara może być wymierzona maksymalnie na 2 lata. Węgierskie 
przepisy przewidują brak odpowiedzialności karnej, jeśli sprawca przyzna się do przestępcze-
go zachowania i odkryje przed odpowiednimi organami (w tym organem ochrony konkurencji) 
okoliczności przestępstwa (§ 296B(4) kodeksu karnego). Do węgierskiego systemu ochrony kon-
kurencji próbowano w przeszłości wprowadzić również sankcję w postaci zakazu zajmowania 
stanowisk przez menedżerów powiązanych z działalnością kartelową – przepisy takie miały się 
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znaleźć w węgierskiej ustawie o ochronie konkurencji wskutek nowelizacji przeprowadzanej w 
latach 2008–2009. Niemniej jednak regulacja ta, wzorowana na brytyjskim „nakazie dyskwalifi ka-
cji”, jeszcze na etapie projektu legislacyjnego została uznana przez węgierski Trybunał Konstytu-
cyjny za niezgodną z konstytucją ze względu na niektóre założenia proceduralne (Mezei 2011: 7).

5. Odpowiedzialność karna za przestępstwa monopolizacji rynku w Polsce?

Jak dotąd w Polsce nie zdecydowano jeszcze o włączeniu w system prawnej ochrony konku-
rencji przepisów o odpowiedzialności prawnokarnej za przestępstwa monopolizacji rynku – na-
leży przez to rozumieć, że praktyki ograniczające konkurencję nie stanowią obecnie odrębnego 
typu przestępstwa, regulowanego czy to w kodeksie karnym (dalej: kk) (Dz. U. Nr 88, poz. 553 
ze zm.), czy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Niemniej jednak w kodeksie kar-
nym istnieją dwa przepisy stwarzające pewne możliwości pociągania do odpowiedzialności kar-
nej menedżerów odpowiedzialnych za stosowanie przez przedsiębiorców antykonkurencyjnych 
praktyk, choć według mojej wiedzy możliwości te nie zostały potwierdzone empirycznie. 

Po pierwsze, praktyki antykonkurencyjne można traktować jako tz w. przestępstwa naduży-
cia zaufania (określane także jako przestępstwo niegospodarności menedżerów), a regulowane 
w art. 296 kk. Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 767) do przepisu tego włączona została, z pewnymi 
modyfi kacjami odrębna dotychczas regulacja art. 585 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.), ustanawiająca przestępstwo znane dotąd jako nadużycie zaufania spółki bądź 
działanie na szkodę spółki. Na podstawie art. 296 kk odpowiedzialność karną może ponosić każ-
dy menedżer, który jest „obowiązany na podstawie (…) umowy do zajmowania się sprawami ma-
jątkowymi” przedsiębiorcy (bez znaczenia jest forma prawna działalności gospodarczej – może 
to być osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), o ile po-
przez „nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku” 
wyrządzi temu przedsiębiorcy „znaczną szkodę majątkową” (art. 296 § 1) lub „szkodę majątkową 
w wielkich rozmiarach” (art. 296 § 4). Za nadużycie udzielonych uprawnień może być uznane ta-
kie działanie menedżera, które doprowadziło do zaangażowania fi rmy w zakazaną praktykę an-
tykonkurencyjną, za szkodę zaś – kara pieniężna nałożona przez Prezesa UOKiK lub Komisję Eu-
ropejską w związku z tą praktyką. Menedżer ponosi odpowiedzialność nawet wówczas, gdy jego 
działanie było nieumyślne, co możliwe jest w zasadzie tylko w przypadku praktyki polegającej na 
nadużywaniu pozycji dominującej, zawieranie i realizacja karteli może być wyłącznie intencjonal-
na (umyślna). Odpowiedzialnością karną obarczone jest także działanie niepowodujące szkody, 
ale sprowadzające „bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej” 
(art. 296 § 1a) – w odniesieniu do odpowiedzialności menedżerów za antykonkurencyjne prak-
tyki ten akurat przepis znajdzie ograniczone zastosowania, a to ze względu na to, że w prawie 
ochrony konkurencji zakazami praktyk ograniczających konkurencję objęte są także te działa-
nia przedsiębiorców, które jedynie potencjalnie powodują antykonkurencyjne skutki, a nawet te, 
które były ukierunkowane na wywołanie antykonkurencyjnych skutków, ale ostatecznie w rze-
czywistości do nich nie doprowadziły (również wówczas organ ochrony konkurencji może nało-
żyć karę pieniężną). Przestępstwo nadużycia zaufania zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat, jeśli jednak wyrządzona została szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, 
kara pozbawienia wolności może być orzeczona na okres od roku do 10 lat. Jeśli przestępstwo 
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zostało popełnione nieumyślnie lub polega ono wyłącznie na narażeniu na niebezpieczeństwo 
wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, kara pozbawienia wolności wynosi do 3 lat. Natomiast 
działanie umyślne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do 8 lat. Ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia kary przez sprawcę, jeśli 
szkoda została przez niego dobrowolnie naprawiona, przed wszczęciem postępowania karnego 
(art. 296 § 5). Należy zaznaczyć, że chodziłoby o naprawienie szkody wyrządzonej fi rmie przez 
menedżera zagrożonego oskarżeniem o popełnienie przestępstwa nadużycia zaufania. 

W polskim kodeksie karnym znajduje się również przepis, który pozwala na ściganie zmów 
przetargowych. Artykuł 305 kk ma co prawda znacznie szerszy zakres niż niemiecki czy wę-
gierski przepis odnoszący się stricte do przestępstw kartelowych, niemniej jednak  ustanawia 
odpowiedzialność karną za niektóre działania na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 
instytucji, na rzecz której dokonywany jest publiczny przetarg. Działanie to może polegać 
na „wchodzeniu w porozumienie z inną osobą” dla udaremnienia lub utrudnienia przetargu 
publicznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 305 § 1 kk) bądź na „wchodzeniu 
w porozumienie z inną osobą w związku z publicznym przetargiem” (art. 305 § 2 kk). Prze-
stępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Do naruszenia tego przepisu 
będzie dochodziło z reguły poprzez zmowę przetargową przedsiębiorców, jednak nie można 
wykluczyć, że również działalność indywidualnych menedżerów mogłaby wypełniać zna-
miona przestępstwa z art. 305 kk. 

Przestępstwo zmowy przetargowej jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, chyba że jest 
ono wymierzone w Skarb Państwa (wówczas ściganie następuje z urzędu), natomiast przestęp-
stwo nadużycia zaufania jest ścigane z urzędu, wyjątkiem pozostaje bezpośrednie sprowadzenie 
niebezpieczeństwa szkody z art. 296 § 1a kk, które (jak przestępstwo zmowy przetargowej) w tym 
trybie jest ścigane tylko wówczas, gdy pokrzywdzonym jest Skarb Państwa.

Rozważając kwestię odpowiedzialności karnej menadżerów za przestępstwa antymonopolo-
we, należy odnotować, przedstawioną przez Prezesa UOKiK w maju 2012 r., propozycję wpro-
wadzenia do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przepisów o odpowiedzialności 
osób fi zycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów praktyk ograni-
czających konkurencję. Odpowiedzialność tę, realizowaną poprzez indywidualną karę pieniężną, 
miałyby ponosić osoby wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub pełniące 
funkcje kierownicze (w czasie realizowania antykonkurencyjnej praktyki). Maksymalny wymiar 
kary fi nansowej nakładanej na osoby fi zyczne, gwarantujący według Prezesa UOKiK spełnienie 
przez tę karę celu represyjno-prewencyjnego, określony został na 500 tys. EUR. W przedstawionej 
propozycji podkreślono, że maksymalny pułap kary będzie raczej osiągany rzadko, a jedną z wy-
tycznych wysokości kary ma być indywidualna sytuacja majątkowa osoby zobowiązanej. Możli-
wość złagodzenia kary byłaby związana z ewentualnym dostarczeniem Prezesowi UOKiK infor-
macji o niewykrytych dotąd porozumieniach ograniczających konkurencję (dla osób fi zycznych 
funkcjonowałby zatem również program leniency7). O odpowiedzialności osób fi zycznych, w tym 
o wysokości kar, miałby decydować Prezes UOKiK. 

W przedstawionym kształcie regulacji odpowiedzialność menedżerów za praktyki antykon-
kurencyjne nie miałaby – przynajmniej formalnie – charakteru prawno-karnego (choć w samym 

7 Termin leniency odnosi się do znanych w całym świecie programów darowanie i łagodzenia kar za naruszenia zakazu 
porozumień ograniczających w zamian za poinformowanie organu ochrony konkurencji o istniejącym porozumieniu, 
dostarczenie odpowiednich dowodów i kooperację z organem w toku całego postępowania.
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dokumencie wypracowanym przez UOKiK używa się pojęcia „przepisy karne”), a przewidywana 
kara fi nansowa traktowana byłaby jako administracyjna kara pieniężna. Przedstawiona propo-
zycja regulacji odpowiedzialności osób fi zycznych spotkała się w toku konsultacji i uzgodnień 
przedstawionego projektu z poważną krytyką przedstawicieli doktryny (m.in. Król-Bogomilska 
2012; Piszcz 2012) i niektórych instytucji (m.in. Sąd Najwyższy, zob. SN 2012). Zaproponowane 
rozwiązania mają bowiem co do swej istoty charakter prawnokarny, także dlatego, że dotyczą po-
ważnych naruszeń, które w niektórych państwach postrzegane są jako przestępstwa – orzekanie 
o odpowiedzialności menedżerów za praktyki antykonkurencyjne nie powinno odbywać się za-
tem według zasad proceduralnych właściwych dla nakładania sankcji administracyjnych, ale 
musi ono odpowiadać standardom właściwym dla materialnego prawa karnego i procedury kar-
nej, w tym np. zasady określoności przestępstwa.

Podsumowanie

Kryminalizacja naruszeń prawa ochrony konkurencji, oznaczająca odpowiedzialność karną 
menedżerów za angażowanie się lub choćby tylko tolerowanie praktyk ograniczających konku-
rencję, nie jest obecnie abstrakcyjną koncepcją prawniczą, ale nieuniknionym kierunkiem rozwo-
ju systemów ochrony konkurencji. Świadczy o tym przede wszystkim rosnąca liczba państw de-
cydujących się na wprowadzenie do swoich porządków prawnych przepisów karnych służących 
ochronie konkurencji. Doświadczenia amerykańskie potwierdzają, że sankcje karne w rzeczywi-
stości oddziałują prewencyjnie – groźba procesu karnego i skazania sprawiała, że niektóre fi rmy 
decydowały się nie angażować w zmowy kartelowe na rynku amerykańskim przy jednoczesnym 
organizowaniu rynków na zasadzie kartelu w innych państwach, gdzie nie obowiązywały sank-
cje karne. Dotychczasowe doświadczenia europejskie wydają się jednak inne. Kary pozbawienia 
wolności wymierzane w państwach UE są z reguły dość niskie i orzekane w zawieszeniu, co 
w praktyce odbiera regulacjom prawno-karnym w obszarze ochrony konkurencji ich drapieżny 
pazur, a jednocześnie z „przestępstw białych kołnierzyków” czyni kategorię uprzywilejowaną 
wobec pospolitych „przestępstw ulicy”. W łagodnych wyrokach w sprawach ochrony konkurencji 
upatruje się również bardziej koncyliacyjnego (niż np. w Stanach Zjednoczonych) charakteru poli-
tyki konkurencji w Europie (Curtis, McNally 2007: 50), co z kolei w moim przekonaniu stawia pod 
znakiem zapytania racjonalność wprowadzania regulacji karnych8. Nie zmienia to jednak faktu, 
że tego typu regulacje pojawią się zapewne wkrótce także i w Polsce. 

Odpowiedzialność karna za naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję stawia 
przed menedżerami wyzwanie, jakim jest zaawansowana znajomość reguł ochrony konkurencji, 
a ta jest w Polsce raczej słaba. Badania przeprowadzone przez UOKiK w 2009 r. wykazały, że je-
dynie 9,1% menedżerów określało swoją znajomość prawa ochrony konkurencji jako bardzo dużą 
lub dużą, nawet wśród menedżerów w dużych fi rmach (powyżej 250 pracowników) pozytywnie 
oceniało swoją wiedzę jedynie 13,3% respondentów (UOKiK 2009: 59). 

8 Przygotowany w 2007 r. na zlecenie brytyjskiego OFT przez Deloitt e & Touche LLP raport The Deterrent Eff ect of 
Competition Enforcement pokazał, że  w związku z antykonkurencyjnymi praktykami menedżerowie najbardziej obawiają 
się sankcji karnych (pozbawienia wolności), a w następnej kolejności: zakazu wykonywania funkcji, negatywnej opinii, 
kar nakładanych na fi rmy i wreszcie prywatnych roszczeń klientów i konsumentów poszkodowanych wskutek praktyk. 
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Zgodność z regułami konkurencji powinna zawsze stanowić jedną z perspektyw podejmo-
wania decyzji biznesowych, jednak póki odpowiedzialność za realizację tych decyzji spoczywa 
na fi rmie, a nie na konkretnej osobie zarządzającej, menedżerom może brakować motywacji do 
powstrzymywania się od działań co prawda oczywiście antykonkurencyjnych, ale przynoszą-
cych fi rmie (a poprzez różnorakie systemy motywacyjne także im osobiście) konkretne zyski. 
Znajomość reguł ochrony konkurencji stanowi wyzwanie również o tyle, że choć same regula-
cje zakazów praktyk ograniczających konkurencję nie są rozbudowane, to ich rzeczywistą treść 
należy odkodowywać w świetle bardzo bogatego z kolei orzecznictwa. Menedżerów należy za-
tem zachęcać do kształcenia w tej dziedzinie, jak również do zadbania o to, aby ich fi rmy przyj-
mowały tz w. programy zgodności (ang. compliance), gwarantujące, przynajmniej na minimalnym 
poziomie, zgodność działań fi rmy z regułami ochrony konkurencji. Od ustawodawcy natomiast 
należy oczekiwać tego, że regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej menedżerów ukształto-
wane zostaną w taki sposób, aby rzeczywiście piętnować nieuczciwe, zakazane zachowania, a nie 
hamować podejmowanie ryzyka biznesowego i niekonwencjonalnych projektów gospodarczych.
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Cel spółki kapitałowej. Specyfi ka celu spółki Skarbu Państwa

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa, spółka Skarbu Państwa, cel spółki, interes spółki.

Streszczenie: Artykuł dotyczy problemu celu spółki kapitałowej. Podjęto w nim próbę rozstrzygnięcia, 
czym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jest cel spółki kapitałowej. Podstawowym pyta-
niem jest, czy cel spółki ma charakter autonomiczny, czy polega on na realizacji interesów akcjonariuszy, 
czy może także innych interesariuszy spółki. Istotną kwestię stanowi określenie, na czym polega relacja 
pomiędzy celem a interesem spółki. 
Przedmiotem artykułu jest także specyfi ka celu spółki Skarbu Państwa, w szczególności odniesienie do 
interesu publicznego, którym zgodnie z Konstytucją powinno kierować się państwo we wszystkich dzie-
dzinach swej działalności, w tym w działalności gospodarczej. Zasadniczą kwestią jest wykazanie, czym 
jest cel spółki Skarbu Państwa w praktyce. 
Badania przeprowadzone przez autora miały charakter interdyscyplinarny, składały się na nie analiza 
regulacji prawnych i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród 
członków zarządów i rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (JSSP) oraz spółek z więk-
szościowym udziałem Skarbu Państwa (WSSP), a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa 
(MSP) nadzorujących spółki. 

Key words: company, state owned enterprise (SOE), company’s aim, company’s interest.

Abstract: Article concerns the problem of company’s aim. Author att empts to decide the question, what 
is company’s aim according to Polish commercial law. The general issue here is, if this aim is autonomous, 
regards the interests of company’s shareholders or other company’s’ stakeholders. The crucial point is also 
to determine the relation between company’s aim and company’s interest.
Article also refers to the specifi c character of SOE’s aim, in particular to public interest, that according to 
Polish Constitution is to be key determinant of state activity. 
The research carried out by the author is interdisciplinary and consists of regulation analysis and large 
sample analysis conducted among SOEs’ management and supervisory boards’ members and offi  cials of 
Polish Ministry of Treasury that supervise SOEs. 

Wprowadzenie

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, dzięki czemu mogą funkcjonować w obro-
cie jako podmioty autonomiczne, czyli nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, być podmio-
tem praw i obowiązków, w szczególności, co istotne w obrocie gospodarczym, być podmiotem 
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prawa własności1. Jednocześnie za swoje zobowiązania spółki kapitałowe odpowiadają samo-
dzielnie swoim majtkiem. Co do zasady wykluczona jest odpowiedzialność osobista ich akcjo-
nariuszy oraz członków zarządów. Spółki kapitałowe powstają jednak z woli akcjonariuszy, 
którzy zamierzają wykorzystać tę formę prowadzenia działalności gospodarczej dla realizacji 
własnych interesów. Ponadto, interes w funkcjonowaniu spółek kapitałowych mogą mieć ich 
interesariusze, w szczególności ich pracownicy, członkowie organów. Wobec tego powstaje py-
tanie, co jest celem spółki kapitałowej, czy realizacja interesu samej spółki, interesu jej akcjona-
riuszy, czy może także innych interesariuszy. Problem ten ma charakter wielopłaszczyznowy. 
Można go uznać za problem teoretyczny, stanowiący przedmiot teorii nadzoru korporacyjnego 
(ang. corporate governance), problem regulacyjny, ze względu na fakt, iż spółki działają w na 
podstawie przepisów prawnych, czy problem praktyki funkcjonowania spółek, ponieważ to, 
w jakim celu działają spółki, zależy od uwarunkowań wewnętrzny i zewnętrznych rzeczywi-
stości, w których konkretna spółka funkcjonuje. Kategoria celu spółki nie musi pokrywać się 
z kategorią interesu spółki, ponieważ nie można zakładać, że spółka działa tylko i wyłącznie we 
własnym interesie.

Szczególną kategorię spółek kapitałowych stanowią spółki Skarbu Państwa, czyli spółki, 
których jedynym bądź większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Ponieważ akcjo-
nariusz ten jest osobą prawną pełniącą funkcję państwa w sferze dominium, czyli w sferze 
władztwa nad rzeczami, funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa podlega regułom szczegól-
nym, odbiegającym od reguł ogólnych dotyczących spółek kapitałowych zawartych w ko-
deksie spółek handlowych (dalej: ksh) (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Spółka Skarbu 
Państwa stanowi formę, w której państwo prowadzi działalność gospodarczą. Mając na uwa-
dze, iż państwo we wszystkich dziedzinach swej działalności powinno kierować się dobrem 
wspólnym, do kategorii tej, konkretyzowanej jako interes publiczny, powinny w swej działal-
ności odnosić się także spółki Skarbu Państwa2. Rozstrzygnięcia wymaga zatem problem, co 
jest celem spółki Skarbu Państwa i w jakim zakresie cel ten jest determinowany przez interes 
publiczny.

Wobec powyższego, badania przeprowadzone przez autora miały na celu rozstrzygnąć nastę-
pujące problemy:
− co jest, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, celem spółki kapitałowej – re-

alizacja jej autonomicznego interesu, interesu akcjonariuszy czy interesów innych podmiotów;
− jaka jest relacja pomiędzy celem i interesem spółki kapitałowej; 
− co jest w praktyce celem spółki Skarbu Państwa.

Badania przeprowadzone przez autora miały charakter interdyscyplinarny, składały się na nie 
analiza regulacji prawnych i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz badania ankietowe przepro-
wadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
(JSSP) oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa (WSSP), a także wśród pracow-
ników Ministerstwa Skarbu państwa (MSP) nadzorujących spółki. 

1 Spółki kapitałowe to spółka akcyjna i spółka z o.o. Terminy „akcja”, „akcjonariusz” w artykule stosowane są odpow-
iednio także w odniesieniu do „udziału” oraz „wspólnika spółki z o.o.”. 
2 Wprost do problemu dobra wspólnego jako celu funkcjonowania Skarbu Państwa odniósł się Trybunał w orzeczeniu 
z 5 listopada 1996 roku (K 6/96, OTK ZU 1996, nr 5, poz. 42), w którym wskazał, że zasadniczym celem i zadaniem 
majątku Skarbu Państwa jest zaspokajanie potrzeb dobra wspólnego.
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1. Cel spółki kapitałowej w teorii nadzoru korporacyjnego

Rozstrzygnięcie, co jest celem spółki kapitałowej stanowiło historycznie i stanowi nadal je-
den z najważniejszych problemów teorii nadzoru korporacyjnego. Podstawowa linia podziału 
przebiega tradycyjnie pomiędzy zwolennikami teorii agencji, która zakłada, że celem spółki jest 
wzrost wartości dla akcjonariuszy, a zwolennikami teorii interesariuszy, których zdaniem spółki 
powinny działać w celu zaspokajania i równoważenia interesów wszystkich interesariuszy (Berle 
1931: 1049–1074; Dodd 1932: 1145–1163; Weiner: 1458–1483; Sommer 1991: 33–56). W XXI wieku za-
częto jednak zwracać uwagę, że nie powinno się w ten sposób zawężać problematyki celu spółki, 
ponieważ wyzwania współczesnych korporacji mają o wiele szerszy kontekst niż tylko relacja 
pomiędzy akcjonariuszami a pozostałymi interesariuszami (Daily, Dalton, Canella 2003: 379). 

Interesującą koncepcję celu spółki, tj. koncepcję maksymalizacji sprawiedliwości i żywotności 
spółki (ang. Equitable Maximisation and Viability principle), przedstawił w 2012 roku Att enborough 
(2012: 4–34). Opierając się na takich wartościach, jak sprawiedliwość i efektywność, jego koncepcja 
zakłada, że celem spółki powinny być (2012: 6): 
− „respektowanie, ochrona oraz zapewnienie realizacji dających się udowodnić, uzasadnionych 

interesów i oczekiwań grup udziałowych korporacji, oraz
− wzmocnienie żywotności korporacji w celu zagwarantowania jej funkcjonowania w przyszłości 

z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem”. 

W szerszym, społecznym kontekście problem celu spółki analizuje Tricker, którego zdaniem 
spółki kapitałowe wymknęły się spod społecznej kontroli. Uważa on, że społeczeństwo powinno 
mieć nad nimi większą kontrolę, ponieważ w obecnie spółki są stosunkowo często wspierane 
przez państwo, ponadto rośnie znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Spółka kapitałowa jest „przywilejem nadanym przez społeczeństwo, 
a nie prawem” (Tricker 2011: 392). Można zatem zakładać, że cele spółek kapitałowych powinny 
odnosić się właśnie do szerszego, społecznego kontekstu działania. 

2. Cel i interes spółki kapitałowej 

Zgodnie z art. 3 ksh, „przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowią-
zują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu”. Kwestią dyskusyjną jest, w jaki sposób cel spółki 
ma być określony w jej umowie. W tym zakresie w doktrynie prawa handlowego można zaob-
serwować bardzo szerokie spektrum poglądów, od poglądów opowiadających się za precyzyj-
nym określaniem celu spółki w jej umowie (Pyzioł 2008), po poglądy wskazujące, że w ogóle tego 
celu nie trzeba określać wprost (Siemiątkowski,  Potrzeszcz 2003). Praktyka wskazuje na opowie-
dzenie się za koncepcją kompromisową, polegającą na określeniu celu spółki w sposób ogólny, 
w szczególności poprzez odwołanie się do prowadzenia przedsiębiorstwa spółki czy przedmiotu 
jej działalności (Rodzynkiewicz 2009). Za przyjęciem rozwiązania kompromisowego przemawia 
fakt, iż cel spółki jako zapis w statucie, zmiana którego wymaga odpowiedniej większości głosów 
na walnym zgromadzeniu, ma charakter statyczny, podczas gdy rzeczywistość obrotu gospodar-
czego wymaga elastyczności w zależności od dynamiki sytuacji na rynku. Określenie celu spółki 
w sposób nieprecyzyjny, ogólny czyni go bardziej elastycznym, dzięki czemu umowa spółki nie 
staje się uciążliwym gorsetem wobec wyzwań rynku.
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Kodeks spółek handlowych oprócz terminu „cel spółki”, stosuje także termin „interes spółki”3. 
Termin ten nie jest jednak ani przez ksh, ani przez inny akt prawa powszechnie obowiązującego 
defi niowany. Stanowi klauzulę generalną, która musi być defi niowana w odniesieniu do konkret-
nego przypadku, przy uwzględnieniu norm zawartych w obowiązujących przepisach prawnych. 
Skoro cel spółki jest kategorią statyczną, określoną w umowie, interes spółki można uznać za jego 
dynamiczny odpowiednik, który „zmienia się wraz ze zmianami postaw wspólników i wymaga 
redefi niowania” (Domański 2010). 

Defi niować interes spółki muszą m.in. sądy w sprawach, w których taka defi nicja jest niezbęd-
na do ich rozstrzygnięcia. Pomimo faktu, iż w naszym systemie prawnym, zaliczanym do sys-
temu prawa kontynentalnego, orzecznictwo sądów nie ma charakteru powszechnie obowiązu-
jącego, to w praktyce na pewno stanowi ono istotną wskazówkę dla defi niowania interesu spół-
ki. W szczególności istotne jest tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego. Defi nicji interesu spółki, 
stosowanego przez ksh, dokonał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 2009 roku4, w którym 
orzekł, iż „interes spółki handlowej odpowiada interesom wszystkich grup jej wspólników 
z uwzględnieniem wspólnego celu określonego w umowie (statucie) spółki”. Z tego wyroku, 
a w szczególności z jego uzasadnienia można wyciągnąć kilka istotnych wniosków. 

Wskazując w uzasadnieniu do wyroku, że „interes spółki wyznaczają (...) wszystkie te dąże-
nia i zachowania wspólników, które zmierzają do osiągnięcia wspólnego celu przyświecającego 
jej zawiązaniu i określonego w umowie spółki lub statucie spółki akcyjnej, w którym cel ten jest 
jego konstytutywnym elementem” (Sąd Najwyższy 2009) Sąd Najwyższy zakłada, że określenie 
celu spółki jest obligatoryjnym składnikiem jej umowy. Jak wynika z przeprowadzonego powy-
żej wywodu dotyczącego celu spółki ani doktryna, ani praktyka nie wskazuje jednoznacznie, że 
określanie celu spółki jest obligatoryjnym składnikiem jej umowy. Przeważa tu koncepcja kom-
promisowa, że cel powinien być określony w umowie spółki, ale w sposób ogólny, odnosząc się do 
prowadzenia spraw spółki lub przedmiotu jej działalności. Domański, komentując analizowany 
wyrok Sadu Najwyższego, wskazuje, że stanowisko Sądu  można odczytywać jako co najmniej 
zachętę do wprowadzania do umowy spółki określenia jej celu (Domański 2010). 

Zdaniem Sądu Najwyższego, interes spółki to interes stanowiący wypadkową interesów wszyst-
kich jej akcjonariuszy, nie tylko akcjonariusza większościowego. Interes spółki jest zatem utożsamia-
ny z interesem jej akcjonariuszy. Dla określenia interesu spółki nie wystarcza jednak oparcie się na 
założeniu, że decyduje wola większości, ponieważ ten, kto wnosi do spółki majątek o większej war-
tości, ponosi jednocześnie większe ryzyko. Z drugiej strony, „nie można uznać, że działanie obron-
ne akcjonariusza mniejszościowego zawsze podyktowane jest interesem spółki lub zostaje podjęte 
w obiektywnym jej interesie” (Sąd Najwyższy 2009). Interes spółki stanowi bowiem kompromis 
„pomiędzy często sprzecznymi ze sobą interesami wspólników mniejszościowych i większościo-
wych, a jego treść powinna uwzględniać słuszne interesy obu grup wspólników” (Sąd Najwyższy 
2009), jest  „więc ustawową ogólną formułą, której wypełnienie wymaga uwzględnienia kompromi-
sowo rozumianej funkcji przekonań, dążeń i zachowań wszystkich grup wspólników, określonej z 
uwzględnieniem wspólnego celu” (Sąd Najwyższy 2009). W tym samym kierunku zmierza pogląd 
Romanowskiego, który twierdzi, że „w razie sporu decyduje wola większości korygowana zasadą 
jednakowego traktowania wspólników i ochrony praw mniejszości. W istotę spółki kapitałowej jest 
bowiem wpisany konfl ikt interesów wspólników. Każda spółka jest w istocie zawsze spółką celową. 

3 W art. 345 § 6 pkt 2, art. 422 § 1, art. 516 z indeksem 18 § 2 pkt 3. 
4 Wyrok SN z dnia 5 listopada 2009 roku, I CSK 158/09, OSNC 2010/4/63, Biul.SN 2010/1/14.
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Dostrzeżenie tego faktu oraz, że spółka jest przede wszystkim związkiem ludzi, ma kluczowe zna-
czenie dla zrozumienia pojęcia interesu spółki” (Romanowski 2010). 

W swoim wyroku Sąd Najwyższy nie odnosi się bezpośrednio do kwestii, czy interes spółki 
obejmuje także interes jej interesariuszy. Zdaniem Domańskiego, „odmiennie aniżeli w literatu-
rze corporate governance, Sąd Najwyższy nie uwzględnia interesów niebędących wspólnikami 
grup interesariuszy (ang. stakeholders) jako składowej interesu spółki. Dotyczy to w szczególności 
pracowników spółki i jej wierzycieli, chyba że staną się wspólnikami” (Domański 2010). Mając na 
uwadze, że Sąd Najwyższy uznaje, że determinantą interesu spółki jest jej cel określony w umo-
wie, możliwe jest wprowadzenie interesu interesariuszy do umowy spółki jako składowej jej celu. 
O tym decydują jednak akcjonariusze i nie można zakładać, że z własnej woli wzmocnią pozycje 
innych interesariuszy w spółce. Utożsamienie przez Sąd Najwyższy interesu spółki z interesem 
akcjonariuszy z pominięciem pozostałych grup interesariuszy może być poddane krytyce, ponie-
waż jeżeli spółka przynosi straty, czy w dalszej kolejności staje się niewypłacalna, to narusza to 
interesy także innych niż akcjonariusze grup: pracowników, wierzycieli, a przykładowo w przy-
padku spółek będących bankami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, towarzystwami fun-
duszy emerytalnych, także interesy ich klientów. Faktycznie tak jest, ale ochrona innych niż wła-
ściciele grup udziałowych nie jest przedmiotem ksh, lecz innych regulacji, w szczególności: prawa 
pracy, prawa upadłościowego i naprawczego, ustaw bankowych czy dotyczących funkcjonowania 
towarzystw funduszy emerytalnych oraz inwestycyjnych. Prowadzi to do bardzo istotnego wnio-
sku, że interes spółki jest wypadkową interesów jej właścicieli, ale musi on uwzględniać interesy 
innych interesariuszy w zakresie określonym przez inne niż ksh regulacje. 

W uzasadnieniu do analizowanego wyroku Sąd Najwyższy wskazuje, że niezbędny element 
umowy spółki, jakim jest określenie jej celu, „decyduje o tym, że nie może istnieć odrębny, sa-
modzielny interes spółki jako osoby prawnej, abstrahujący od wypadkowej interesu wszystkich 
wspólników, determinowanej określonym w umowie spółki wspólnym celem” (Sąd Najwyższy 
2009). Takie założenie prowadzi do bardzo istotnego wniosku, że interes spółki zależy od woli 
wspólników (akcjonariuszy), a co za tym idzie musi być tożsamy z ich interesem. Romanowski 
określa interes spółki jako „skrót, który oznacza w istocie wspólnotę interesów wspólników”, 
wskazując, iż „spółka jest zatem tworem sztucznym i celowym – nie ma duszy, nie ma odrębnego 
od swoich członków interesu. Ma za to odrębną od nich podmiotowość prawną, czyli <<wynala-
zek>>, którego celem jest oderwanie przypisywania skutków prawnych działań osób fi zycznych 
od tych osób. Spółka służy swoim ekonomicznym właścicielom, tym, którzy z prawnego punktu 
widzenia współdziałają i poprzez współdziałanie tworzą nie tylko pewne prywatne dobro wspól-
ne, ale także byt konwencjonalny. (…) Można powiedzieć, za I. Kantem, że o ile człowiek jest celem 
samym w sobie, o tyle spółka – nie jest nim nigdy” (Romanowski 2010). Jako kontrargument do 
twierdzenia, że interes spółki jest tożsamy z interesem jej wspólników podnosi się, że interesy 
te nie zawsze muszą być ze sobą zgodne. Przykładowo w interesie akcjonariuszy leży wypłata 
dywidendy, podczas gdy dla dalszego istnienia spółki korzystniejsze byłoby przeznaczenie zy-
sku na inwestycje. Mając jednak na uwadze, że to akcjonariusze w umowie spółki określają cel 
jej istnienia, a w poszczególnych uchwałach walnego zgromadzenia decydują o strategii spółki, 
czy jej konkretnych działaniach, tego rodzaju argument trudno obronić. To akcjonariusze ustalają 
bowiem, co będzie lepsze dla spółki, czyli jaka jest wypadkowa ich interesów. 

W analizowanym wyroku Sąd Najwyższy nie ogranicza interesu spółki wyłączne do spraw 
majątkowych. Stanowisko, że interes spółki może mieć także charakter niemajątkowy Sąd 
Najwyższy potwierdził także w uzasadnieniu do swojego wcześniejszego wyroku, w którym 
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uznał, że godzenie w interes spółki to podejmowanie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 
uchwał mających na celu nie tylko uszczuplenie majątku spółki lub ograniczających jej zysk, ale 
także godzących w jej dobre imię, chroniących interesy osób trzecich kosztem interesów spółki 
oraz zagrażających jej bytowi (Sąd Najwyższy 2005). Kodeks spółek handlowych nie defi niując 
pojęcia interes spółki, tym bardziej nie zastrzega ograniczenia interesu spółki tylko do spraw 
majątkowych.

3. Cel i interes spółki Skarbu Państwa 

Powyższe wnioski z analizy wyroku Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym celu oraz in-
teresu spółki kapitałowej można odnieść także do spółek Skarbu Państwa. Należy jednak zwrócić 
uwagę na specyfi kę tych spółek na kilku płaszczyznach. 

Praktyka w spółkach Skarbu Państwa wskazuje, iż cel spółki co do zasady nie jest wprost 
określany w umowach, które poprzestają na wymaganym przez ksh określeniu przedmiotu dzia-
łalności spółki. Taki stan rzeczy może wynikać z faktu, iż spółki Skarbu Państwa powstawały 
na podstawie aktów komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych wydawanych przez Ministra 
Skarbu Państwa, który w aktach ustalał jednocześnie pierwsze umowy spółek według jednego 
określonego przez siebie wzoru. Wzór ten nie przewidywał określania celu spółki w umowie. 
Późniejsze zmiany umów spółek również nie dotyczyły określania celu spółki. 

Wniosek, iż interes spółki stanowi wypadkową interesów jej wspólników nie ma znaczenia 
dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, czyli spółek w których Skarb jest jedynym akcjona-
riuszem. Jest istotny dla spółek, w których Skarb Państwa jest akcjonariuszem większościowym, 
tym bardziej, że w tych spółkach Skarb posiada szerszy zakres uprawnień niż wynikałoby tylko 
z regulacji ksh. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa jako akcjonariusza większościowego wy-
nikają z przepisów szczegółowych dotyczących spółek Skarbu Państwa, a także wprost z umów 
spółek, co z kolei ma swoje źródła w umowach prywatyzacyjnych (szerzej: Karman 2009: 134–136). 

W odniesieniu do spółek Skarbu Państwa wniosek, że interes spółki nie obejmuje interesów 
jej interesariuszy należy uznać za zbyt daleko idący, ponieważ interesariusze tych spółek posia-
dają często uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, których nie posiadają interesariusze 
spółek prywatnych. Dotyczy to głównie pracowników, którzy posiadają szczególne uprawnienia 
zarówno w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, jak i w spółkach z jego większościowym 
udziałem. Tego rodzaju regulacje w sposób oczywisty determinują interes spółki. 

Odnosząc do spółek Skarbu Państwa uwagi Romanowskiego, iż „spółka jest  (…) tworem 
sztucznym i celowym – nie ma duszy, nie ma odrębnego od swoich członków interesu, stanowi 
<<wynalazek>>, którego celem jest oderwanie przypisywania skutków prawnych działań osób 
fi zycznych od tych osób” (Romanowski 2010) należy zwrócić uwagę, że to „oderwanie” jest w 
przypadku tych spółek jeszcze większe. Abstrakcyjny jest bowiem sam Skarb Państwa jako osoba 
prawna pełniąca funkcje właścicielskie państwa. Skarb Państwa jest reprezentowany przez Mini-
stra Skarbu Państwa, organ polityczny, powołany w procesie politycznych zainicjowanym przez 
wybory parlamentarne. W przypadku spółek Skarbu Państwa trudno zaobserwować związek po-
między działaniami konkretnych osób a skutkiem tych działań. Co najwyżej widoczny jest zwią-
zek działań ministra jako reprezentanta akcjonariusza, czyli Skarbu Państwa. Mając na uwadze, 
że minister jest organem politycznym, można skonstatować więc, iż minister powinien wyrażać 
wolę społeczeństwa, czyli kierować się interesem publicznym.
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Szczególnie istotne dla spółek Skarbu Państwa jest zdanie Sądu Najwyższego, że interes spółki 
może mieć niemajątkowy charakter. Determinantę interesu tych spółek może bowiem stanowić 
interes publiczny, który najczęściej ma charakter niemajątkowy.

Problem, co jest celem spółki Skarbu Państwa, był przedmiotem badań ankietowych przeprowa-
dzonych przez autora od 15 lutego do 15 kwietnia 2011 roku wśród członków zarządów i rad nad-
zorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (w liczbie 269) oraz spółek z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa (w liczbie 39), w których prawa z akcji wykonuje Minister Skarbu Państwa, 
oprócz spółek w upadłości lub w likwidacji, a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa (MSP) zatrudnionych w departamentach nadzorujących spółki. Próba badawcza obejmowała 
wszystkich członków organów spółek na dzień rozpoczęcia badań oraz wszystkich pracowników de-
partamentów MSP nadzorujących spółki. Stopa zwrotu kwestionariuszy ankietowych5 wyniosła: 42% 
dla członków zarządów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa; 26% dla członków rad nadzorczych 
tych spółek; 43% dla członków zarządów spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa; 46% 
dla członków rad nadzorczych tych spółek oraz 46% dla pracowników departamentów MSP nadzo-
rujących spółki. W badaniach tych posługiwano się kategorią „cel spółki” jako bardziej zrozumia-
łą dla respondentów niż kategoria „interes spółki.” Respondenci w odpowiedzi na pytanie „co jest 
najważniejszym celem spółki Skarbu Państwa” mogli wskazać co najwyżej 3 z 11 zaproponowanych 
odpowiedzi, a także dopisać inny niż zaproponowane cel spółki Skarbu Państwa. Wyniki odpowiedzi 
wśród poszczególnych grup respondentów są zaprezentowane na wykresie 1. 

Członkowie organów zarówno JSSP, jak i WSSP najczęściej wskazywali, że celem spółek jest 
osiągniecie zysku. PMSP nie wskazywali tego celu najczęściej, ale jednocześnie nie wskazywali 
go istotnie rzadziej niż inne grupy respondentów. Takie odpowiedzi nie wydają się zaskakujące, 
„osiąganie zysku” jest immanentną cechą każdej działalności gospodarczej, w tym prowadzonej 
w formie spółki kapitałowej.

Jedynie pracownicy MSP wskazywali najczęściej na osiągnięcie wysokiej wartości akcji. Takie 
wskazanie może wydawać się zaskakujące, ponieważ Skarb Państwa nie osiąga bezpośrednich 
korzyści z wysokiej wartości akcji spółek, osiąga je dopiero przy prywatyzacji. Co więcej, póki 
Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki, znana jest jedynie nominalna wartość 
jej akcji, a nie ich cena rynkowa, która jest określana dopiero w procesie prywatyzacji. To uzasad-
nia, dlaczego członkowie organów JSSP wskazywali na ten cel istotnie rzadziej niż inne grupy 
respondentów. Osiągniecie wysokiej wartości akcji, co zrozumiałe, było często wskazywane jako 
cel spółki przez członków zarządów i członków rad nadzorczych WSSP. Praca tych osób jest oce-
niana przez akcjonariuszy m.in. z punktu widzenia wartości akcji.

Jako cel spółki respondenci w każdej z grup relatywnie często wskazywali także zdobycie 
pozycji na rynku. Ten cel, podobnie jak „osiąganie zysku”, można uznać za typowy dla każdej 
działalności, dlatego wskazania na niego przez wszystkie grupy respondentów są uzasadnione. 

Należy zwrócić uwagę, że trzy najczęściej wskazywane przez respondentów cele spółek mają 
charakter obiektywny, tz n. wynikający z pozycji rynkowej spółki. To rynek ocenia działanie spół-
ki, nabywając jej produkty, co prowadzi do zdobycia przez spółkę pozycji na rynku, a następnie 
może powodować wysoką wycenę jej akcji. Cele spółki mogą mieć także charakter subiektyw-
ny, tj. wynikać z woli jej akcjonariuszy, interesariuszy, czy specyfi cznych uwarunkowań, w któ-
rych spółka funkcjonuje. Te specyfi czne uwarunkowania dotyczą w szczególności spółek Skarbu 

5 Stopa zwrotu została obliczona jako iloraz liczby wypełnionych kwestionariuszy oraz liczby członków organów spółek 
pozostawionych na liście.
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Państwa, których cel może być determinowany przez interes publiczny, cele polityki gospodar-
czej rządu czy planowaną prywatyzację. Wskazania poszczególnych grup respondentów co do 
tego rodzaju subiektywnych celów spółek uwidoczniają istotne różnice pomiędzy tymi grupami 
w tym zakresie. 

Wykres 1. Cel spółek Skarbu Państwa

Legenda: 
RNJSSP – członkowie rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 
RNWSSP – członkowie rad nadzorczych spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 
ZJSSP – członkowie zarządów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 
ZWSSP – członkowie zarządów spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 
PMSP – pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorujący spółki.
Źródło: opracowanie własne.

Spośród celów subiektywnych respondenci najczęściej wskazywali „realizację celów wyzna-
czonych przez walne zgromadzenie”. Cel ten jest najbardziej konkretny z celów subiektywnych, 
ponieważ walne zgromadzenie określa go w swoich uchwałach. Relatywnie częste wskazania 
na ten cel potwierdzają, że spółki kapitałowe są uważane za wehikuł do przenoszenia interesów 
akcjonariuszy. To w ich interesie spółki działają, a interes ten jest określony w uchwałach walnego 
zgromadzenia. 

Porównywalnie często do „realizacji celów wyznaczonych przez walne zgromadzenie” re-
spondenci wskazywali na „realizację/zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa”. Częste wska-
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zania członków rad nadzorczych na ten cel wynikają z faktu, że są oni powoływani do organów 
spółek w większości przez reprezentującego Skarb Państwa ministra i są obowiązani do działa-
nia w interesie Skarbu Państwa. Realizacja tego celu jest więc „wpleciona” w ich obowiązki w 
radach. Członkowie ZJSSP są także zobowiązani do działania w interesie akcjonariusza, czyli 
Skarbu Państwa. Zwrócić należy uwagę, że podczas gdy członkowie RNJSSP częściej niż na reali-
zację interesu Skarbu Państwa wskazywali tylko na osiągniecie zysku przez spółkę, członkowie 
RNWSSP i ZJSSP uznali realizację interesu Skarbu Państwa jako piąty w hierarchii cel, wyżej 
ceniąc „realizację celów wyznaczonych przez walne zgromadzenie”. Jest to o tyle istotne, że „re-
alizacja interesu Skarbu Państwa” jest celem abstrakcyjnym, nie jest bowiem określone w spo-
sób obiektywny, co jest interesem Skarbu Państwa. Członkowie RNWSSP i ZJSSP wolą odnosić 
się do konkretnych celów określanych przez walne zgromadzenie. Istotne jest jednak, że różnice 
pomiędzy liczbą wskazań członków RNJSSP oraz ZJSSP na realizację interesu Skarbu Państwa 
i realizację celów wyznaczonych przez walne zgromadzenie nie są duże, co może oznaczać, że 
respondenci utożsamiają ze sobą te dwa cele. Różnica pomiędzy liczbą wskazań na te dwa cele 
jest większa w przypadku RNWSSP i ZWSSP, co może wynikać z faktu, iż cele Skarbu Państwa 
mogą nie być idealnie tożsame z celami wyznaczonymi przez walne zgromadzenie, ponieważ w 
walnych zgromadzeniach mogą uczestniczyć także inni niż Skarb Państwa akcjonariusze. Co za 
tym idzie, treść uchwał walnego zgromadzenia może stanowić wynik kompromisu pomiędzy 
Skarbem a pozostałymi akcjonariuszami. Za taką interpretacją przemawia ustalenie, że członko-
wie organów spółek większościowych, w przeciwieństwie do członków organów spółek jedno-
osobowych, przejawiają skłonność do traktowania tych dwóch celów rozłącznie – respondenci, 
którzy wskazali jeden z tych celów, mieli statystycznie rzecz biorąc tendencję do niewskazywania 
drugiego z nich6. Stosunkowo rzadko w równaniu do wskazań na inne cele na „realizację in-
teresów Skarbu Państwa” oraz „celów wyznaczonych przez walne zgromadzenie” wskazywali 
pracownicy MSP, którzy jednocześnie nieznacznie częściej wskazywali, że celem spółek jest reali-
zacja celów wyznaczonych przez pracowników MSP. Takie wyniki oznaczają, iż pracownicy MSP 
mogą utożsamiać cele spółek nie z właścicielem, lecz z administracją nadzorującą spółki. Mogłoby 
to prowadzić do bardzo niepokojącego wniosku, że spółki działają dla tej administracji, nie zaś 
dla właściciela. Trzeba jednak zaznaczyć, że liczba wskazań na „realizację interesów urzędni-
ków” jest tylko nieznacznie większa niż liczba wskazań na „realizację interesów Skarbu Państwa” 
lub „określonych przez walne zgromadzenie”. Poza tym, analizując statystyczną istotność różnic, 
liczba wskazań PMSP na wszystkie z tych trzech celów nie jest istotnie mniejsza niż liczba wska-
zań na nie przez członków organów spółek. Nie można więc wyprowadzać tutaj daleko idących 
wniosków z różnic pomiędzy odsetkami wskazań poszczególnych grup respondentów. Istotna 
statystycznie różnica występuje jedynie pomiędzy liczbą wskazań na „realizację/zabezpieczenie 
interesów Skarbu Państwa” PMSP i członków RNJSSP. Zaznaczyć trzeba, że członkowie organów 
spółek rzadko albo prawie w ogóle nie wskazywali, iż celem spółek jest realizacja interesów wy-
znaczonych przez pracowników MSP, czyli prawie wcale nie utożsamiają oni interesu spółek ze 
stanowiskiem PMSP w tym zakresie.

Wśród zaproponowanych odpowiedzi respondenci mogli wskazać, iż celem SPP jest doprowa-
dzenie do jej korzystnej prywatyzacji. Cel ten stosunkowo często w porównaniu z innymi celami 
wskazywali członkowie RNJSSP, ZJSSP oraz RNWSSP. Może wynikać to z faktu, iż ankieta była 
przeprowadzana w trakcie realizacji Programu prywatyzacji na lata 2008–2011 (htt p://bip.msp.

6 Zależność ta jest istotna statystycznie, o czym świadczy przeprowadzony test chi kwadrat.
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gov.pl/portal/bip/22/2000/Program_prywatyzacji_na_lata_20082011_nieaktualny.html), zgodnie z 
którym do prywatyzacji przeznaczona była większość spółek Skarbu Państwa. Bardzo rzadko, 
istotnie rzadziej niż członkowie organów spółek, na „doprowadzenie do korzystnej prywatyza-
cji” jako cel spółki wskazywali pracownicy MSP. Mając na uwadze, że pracownicy MSP często 
wskazywali na „obiektywne” cele spółek, można wnioskować, że nie uważają oni spółek Skarbu 
Państwa za podmioty specyfi czne, a prywatyzacja nie jest celem samym w sobie, lecz procesem 
prowadzącym do zmiany struktury akcjonariatu, nie zmieniającym jednak „obiektywnych” ce-
lów spółek.     

We wszystkich grupach respondentów, z wyjątkiem członków ZWSSP, po kilkanaście procent 
respondentów jako cel spółki wskazywało zaspokajanie interesów wszystkich interesariuszy7. 
Z jednej strony oznacza to, mimo iż inne cele były wskazywane istotnie częściej, że respondenci 
posiadają świadomość co do tego, że spółka ma służyć nie tylko interesom akcjonariuszy, ale 
i innych interesariuszy.  Z drugiej zaś – wskazania na zaspokajanie interesów wszystkich intere-
sariuszy są relatywnie na tyle rzadkie, że można wnioskować, iż w praktyce ta kategoria w nie-
znacznym stopniu determinuje cele spółek.

Istotne różnice wystąpiły pomiędzy poszczególnymi grupami respondentów w zakresie liczby 
wskazań jako celu spółki „utrzymania miejsc pracy przez jej pracowników”. Cel ten był wskazy-
wany istotnie częściej przez członków organów JSSP niż przez członków RNWSSP oraz PMSP, 
którzy wskazywali go najrzadziej ze wszystkich zaproponowanych celów. Istotne różnice nie 
wystąpiły pomiędzy członkami ZWSSP a pozostałymi grupami respondentów, choć procentowo 
na ten cel wskazało mniej członków ZWSPP niż członków organów JSSP. Należy zaznaczyć, że 
zarówno w JSSP, jak i WSSP pracownicy posiadają uprawnienia do powoływania odpowiedniej 
liczby członków rad nadzorczych i we wskazanych przez ustawę o komercjalizacji i prywatyza-
cji okolicznościach także członków zarządów. W obydwu typach spółek pracownicy mają zatem 
podobne możliwości bezpośredniego wpływania na spółki. Różnice w liczbie wskazań na ten cel 
członków organów JSSP oraz WSSP mogą wynikać zatem z osobistego stosunku respondentów 
do problemu utrzymania miejsc pracy. Mogłoby się wydawać, że w WSSP ważniejszy może być 
prywatny interes akcjonariuszy, także Skarbu Państwa, niż interes pracowników spółki. Analiza 
wskazań poszczególnych grup respondentów na cel spółki jako realizację celów wyznaczonych 
przez walne zgromadzenie, czyli przez akcjonariuszy, nie potwierdza jednak tego przypuszcze-
nia, ponieważ nie występują istotne różnice w częstości wskazań na ten cel pomiędzy członkami 
organów JSPP a członkami organów WSSP. Na utrzymanie miejsc pracy jako cel spółek wskazała 
śladowa liczba pracowników MSP. Aż tak małą liczbę wskazań można uznać za zaskakującą, 
biorąc pod uwagę, iż w wielu spółkach problem zatrudnienia jest bardzo istotny. Możliwe jed-
nak, mając na uwadze fakt, że respondenci w pytaniu mogli wskazać maksymalnie trzy najważ-
niejsze cele SSP, że rzadsze wskazywanie „utrzymania miejsc pracy przez pracowników spółek” 
w niektórych grupach respondentów wynika nie tyle z postawy wobec pracowników, ile z tego, 
że w tych grupach inne cele okazały się ważniejsze.

Szczególną cechą spółek Skarbu Państwa jest polityczne uwarunkowanie ich funkcjonowania, 
dlatego ważna jest analiza liczby wskazań na „realizację polityki gospodarczej rządu” jako celu 
spółek Skarbu Państwa. W tym zakresie nie istnieją istotne różnice pomiędzy poszczególnymi 
grupami respondentów. Należy zwrócić uwagę, iż oddziaływanie polityczne, także w zakresie 

7 Ze względu na małą liczebności próby ZWSSP (N=35), do różnic pomiędzy odpowiedziami tej grupy respondentów 
a innymi grupami należy poodchodzić z rezerwą.  



Cel spółki kapitałowej. Specyfi ka celu spółki Skarbu Państwa 145

realizacji celów polityki gospodarczej rządu, może być wkomponowane w cele określane przez 
walne zgromadzenia spółek i jako takie nie być wyodrębniane przez członków organów spółek 
jako cel autonomiczny. Na ten cel wskazała bardzo mała liczba pracowników MSP, co wydaje się 
zastanawiające, ponieważ to ta grupa respondentów ma bezpośrednią styczność z politycznym 
oddziaływaniem na spółki przez kierownictwo polityczne MSP. 

Respondenci wskazywali na realizację i zabezpieczenie interesu publicznego o wiele rzadziej 
niż na większość innych celów spółek Skarbu Państwa. Oznacza to, że w świadomości członków 
organów spółek o wiele istotniejsze są cele obiektywne, czy też interes właściciela niż odniesienie 
do abstrakcyjnego interesu publicznego. Może to wynikać z braku określenia, czym konkretnie 
jest interes publiczny. Zwraca uwagę, że interes publiczny jest prawie w ogóle nieistotny jako cel 
spółek dla pracowników MSP.

Wyniki badań ankietowych dotyczących celów spółek Skarbu Państwa pokazują, że cele te mają 
w głównej mierze charakter „obiektywny”, czyli związany z wynikami spółek czy ich pozycją na 
rynku. Spośród celów „subiektywnych” największe znaczenie ma realizacja celów wyznaczonych 
przez walne zgromadzenie oraz zaspokajanie interesów jedynego/głównego akcjonariusza, czyli 
Skarbu Państwa. Można więc wnioskować, że cele spółek Skarbu Państwa są typowymi celami 
spółek kapitałowych. Cele charakterystyczne dla spółek Skarbu Państwa były przez responden-
tów wskazywane rzadziej. Chodzi tu w szczególności o realizację interesu publicznego, realizację 
celów polityki gospodarczej rządu oraz doprowadzenie do korzystnej prywatyzacji spółek. 

Za szczególnie zaskakujące można uznać rzadkie wskazania na interes publiczny, ponieważ 
spółki Skarbu Państwa ze względu na charakter swojego akcjonariusza, powinny w swoim dzia-
łaniu odnosić się do tej kategorii. Interes publiczny może  zawierać się jednak w realizacji innych 
celów, jak przynoszenie zysku przez spółki czy utrzymanie miejsc pracy przez ich pracowników. 
Ponadto interes publiczny stanowi niedefi niowaną przez przepisy prawne klauzulę generalną, 
bezpośrednie więc odwołanie się do tej kategorii może generować konkretne problemy. Imma-
nentną cechą spółek państwowych jest bowiem polityczne uwarunkowanie ich funkcjonowania. 
Skoro politycy mają wpływ na spółki Skarbu Państwa, chociażby na skład personalny członków 
ich organów, mogą oni dążyć do realizacji celów konkretnej formacji politycznej, wykorzystując 
tę klauzulę. Można podnieść, że koalicja rządząca działa na podstawie programu, który dopóki 
koalicja trwa pokrywa się z obiektywnie rozumianym interesem publicznym, ponieważ koalicja 
powstała w wyniku demokratycznych wyborów. Twierdzenie takie powinno być jednak uznane 
za zbytnie uproszczenie oparte na założeniu, że interes publiczny jest tym, czego chce większość. 
A przecież cele polityczne to nie tylko realizacja programu konkretnej partii czy koalicji rządzącej, 
to także na przykład utrzymanie jak największej liczby stanowisk dla osób związanych z daną 
formacją polityczną, a to w sposób oczywisty nie pokrywa się z obiektywnie rozumianym inte-
resem publicznym. 

Podsumowanie

Cel spółki kapitałowej stanowi kategorię statyczną, która jest określona w umowie spółki. Ka-
tegoria ta nie powinna być jednak określana w sposób konkretny, precyzyjny, ponieważ w dzia-
łalności gospodarczej istotna jest elastyczność, która pozwala reagować w odpowiedni sposób na 
dynamikę zdarzeń zachodzących na rynku i w samych spółkach. Dlatego cel spółki posiada swój 
dynamiczny odpowiednik, jakim jest interes spółki, który wymaga ciągłej redefi nicji. W związku 
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z tym, w tym miejscu należy przeformułować jeden z problemów, które artykuł miał rozstrzy-
gnąć. Rozstrzygnięcia wymaga zatem nie to, co jest celem spółki kapitałowej, ponieważ ten jest 
defi niowany w umowie spółki, lecz co jest jej interesem.  

Analiza przepisów ksh, poparta orzecznictwem Sądu Najwyższego, wskazuje, że interes spół-
ki jest utożsamiany z interesem jej akcjonariuszy, stanowi wypadkową ich interesów. Ksh nie 
odnosi się zatem do interesów innych interesariuszy spółek. Mogą to czynić umowy spółek, lecz 
trudno zakładać, że ma to charakter powszechny, ponieważ o treści umów spółek decydują ak-
cjonariusze. Nie oznacza to jednak, że interesy poszczególnych interesariuszy w ogóle nie deter-
minują interesu spółek, ponieważ są one zabezpieczone przez inne niż ksh ustawy, których te 
spółki są zobowiązane przestrzegać. Utożsamienie interesu spółki z interesem jej akcjonariuszy 
decyduje także o tym, że nie „może istnieć odrębny, samodzielny interes spółki jako osoby praw-
nej, abstrahujący od wypadkowej interesu wszystkich wspólników, determinowanej określonym 
w umowie spółki wspólnym celem” (Sąd Najwyższy 2009). Tego wniosku nie obala argument, 
że można wskazać sytuacje, w których interes spółki jest sprzeczny z interesem akcjonariuszy, 
np. w interesie akcjonariuszy może leżeć połączenie spółki z inną spółką, co będzie oznaczało ko-
niec jej bytu. To akcjonariusze w swoich uchwałach decydują bowiem, co będzie lepsze dla spółki. 

Dotychczasowe wnioski odnoszą się także do spółek Skarbu Państwa, jednak z dwoma istot-
nymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, interes tych spółek można utożsamiać nie z wypadkową in-
teresów wszystkich akcjonariuszy, lecz wyłącznie z interesem Skarbu Państwa jako jedynego ak-
cjonariusza w spółkach jednoosobowych albo z interesem Skarbu Państwa, który ma znaczenie 
decydujące w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Po drugie, w spółkach tych 
szczególne uprawnienia jako ich interesariusze, istotnie silniejsze niż w spółkach prywatnych, 
posiadają ich pracownicy, co może w znacznym stopniu determinować interes spółek. 

Wyniki badań ankietowych pokazały, że cele spółek Skarbu Państwa są co do zasady typowy-
mi celami spółek kapitałowych, choć mogą to być także cele charakterystyczne tylko dla tego ro-
dzaju spółek, jak realizacja interesu publicznego, realizacja celów polityki gospodarczej rządu czy 
doprowadzenie do korzystnej prywatyzacji spółek. Pomimo że Konstytucja zobowiązuje państwo 
do kierowania się interesem publicznym we wszystkich dziedzinach jego działalności, to reali-
zacja interesu publicznego, jako samoistna kategoria stanowiąca cel spółek Skarbu Państwa, była 
przez respondentów wskazywana relatywnie rzadko. Nie można jednak zakładać, że spółki nie 
odnoszą się do tej kategorii, ponieważ realizacja interesu publicznego może zawierać się w innych 
celach, jak w szczególności w przynoszeniu zysku, utrzymaniu miejsc pracy przez pracowników 
spółek. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że skoro dylemat, w czyim interesie działa spółka jest aktu-
alny w odniesieniu do spółek prywatnych, to tym bardziej jaskrawy wydaje się on w odniesieniu 
do spółek Skarbu Państwa, w których dochodzi problem interesu publicznego jako celu działania 
tych spółek. Dlatego na uwagę zasługuje postulat Domańskiego, którego zdaniem kategoria in-
teresu spółki stanowiąca, jak wskazał Sąd Najwyższy w przytoczonym orzeczeniu, fundamenty 
konstrukcji prawnej spółki handlowej, powinna być wzięta pod uwagę przy pracach nad dotyczą-
cym spółek Skarbu Państwa projektem ustawy o tz w. Narodowym Programie Nadzoru Właści-
cielskiego, „w przeciwnym razie może wykreować nowe, nieznane dotąd organizmy – niby-spółki 
<<pod przymusowym zarządem państwowym>>, niezdolne do rozwoju w gospodarce rynkowej” 
(Domański 2010). 
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Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – wyzwania i problemy 

Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwa, sektor MŚP, zarządzanie, efektywność, przedsiębiorczość, fundusze unij-
ne, PARP.

Streszczenie: Problem funkcjonowania i wpływu na gospodarkę fi rm małych i średnich jest dziś jednym 
z ważnych tematów badawczych. Przedstawiony artykuł pokazuje rolę i znaczenie mikroprzedsiębiorstw 
oraz sektora MŚP w polskiej gospodarce. Podjęto w nim próbę wskazania źródeł rozwoju tego sektora, ale 
także zasygnalizowano istnienie kilku istotnych barier, których usunięcie mogłoby przyczynić się do uru-
chomienia nowego potencjału tego sektora. Jednak, zdaniem autorów, ostateczna konkluzja sprowadza się 
do stwierdzenia, że mimo zaznaczonych słabości, MŚP są dziś szansą dla polskiej gospodarki na podnie-
sienie jej efektywności na wyższy poziom, a więc i także na zwiększenie konkurencyjności na Jednolitym 
Rynku Europejskim.

Keywords: micro-businesses, SME sector, management, effi  ciency, entrepreneurship, EU funds, PARP (Polish 
Agency for Enterprise Development).

Abstract: The problem of functioning of small and medium-sized enterprises and their impact upon the 
economy has recently become one of crucial objects of study. The article presented reveals the role and 
importance of micro-businesses as well as the SMEs sector in Polish economy. Along with an att empt un-
dertaken to name the sources from which this sector grows up, it also signals several barriers faced in its 
development, elimination of which could contribute to unleash a new potential for the sector. Still, ac-
cording to the Authors, the ultimate conclusion is that despite weaknesses observed, SMEs should be seen 
today as an opportunity for Polish economy to raise its effi  ciency onto a higher level and thus to improve 
its competitive edge upon the Single European Market.

Wprowadzenie

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są motorem gospodarki 
europejskiej. Mają one przeciętną wyższą produktywność niż duże korporacje, są na ogół lepiej 
zarządzane, na Jednolitym Rynku działają bardziej elastycznie, a także wytwarzają dodatkową 
synergię poprzez różne formy kooperacji z innymi przedsiębiorstwami, np. poprzez klastry. Do-
tychczasowe doświadczenia funkcjonowania tych fi rm udowadniają też, że w środowiskach lo-
kalnych wyróżniają się aktywnością na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, przyczyniają się do 
rozwoju regionów, są bardziej odporne na zmiany polityczne i wykazują się większą odpowie-
dzialnością społeczną. Ten aspekt został szczególnie mocno podkreślony w obliczu doświadczeń 
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z ostatniego kryzysu fi nansowego. Okazało się, że zasada i praktyka stosowana w odniesieniu do 
dużych fi rm – zbyt duże by upaść (ang. too big to fail), w konsekwencji zagrożenia ich upadkiem, 
doprowadziła do interwencji rządów obciążających budżety wielu państw. Za tę politykę w osta-
teczności zapłacili zwykli podatnicy.

Tak więc świadomość rosnącej roli i znaczenia we współczesnej gospodarce MŚP nie jest przed-
miotem kontrowersji. Małe i średnie przedsiębiorstwa są wiodącym sektorem gospodarki Unii 
Europejskiej. Stanowią blisko 99% wszystkich przedsiębiorstw Unii i zatrudniają ponad 74 miliony 
osób, wytwarzają przy tym ok. 60% unijnego PKB i generują blisko 70% miejsc pracy na terenie całej 
UE, a ponadto są źródłem innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego (Buzek 2011).

 Dynamiczny rozwój tego sektora na terenie Unii Europejskiej należy wiązać z przyjęciem 
Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw, która została zatwierdzona przez przywódców Unii 
Europejskiej podczas zgromadzenia Rady Europejskiej w Feira, w czerwcu 2000 roku. Był to do-
kument przedstawiający główne założenia polityki wobec MŚP, w którym położono nacisk na 
uwzględnianie potrzeb małych przedsiębiorstw w procesie tworzenia ustawodawstwa Unii Euro-
pejskiej. Jednocześnie, wraz z rozwojem nowych technologii i rewolucji informatycznej, powstał 
problem doprecyzowania defi nicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednym z głównych celów nowej defi nicji było zapewnienie, by środki wspierające przyznawa-
no wyłącznie tym przedsiębiorstwom, które faktycznie ich potrzebują. Dlatego też, aby uzyskać 
rzeczywisty obraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, defi nicja wprowadziła metody obli-
czania progu zatrudnienia i pułapu fi nansowego. W tym celu wyodrębniono następujące kate-
gorie przedsiębiorstw: przedsiębiorstwo niezależne, partnerskie i związane. Doprecyzowano, jak 
należy traktować konkretne związki pomiędzy MŚP a innymi przedsiębiorstwami lub inwesto-
rami przy wyliczaniu wskaźników fi nansowych i wielkości zatrudnienia. Nowa defi nicja precy-
zuje także zdolność MŚP do pozyskania fi nansowania z zewnątrz. Na przykład przedsiębiorstwa 
związane z innymi podmiotami, posiadającymi znaczne zasoby fi nansowe mogą przekroczyć 
określone pułapy i wówczas status MŚP nie zostanie im przyznany. Celem tych wszystkich za-
biegów, podejmowanych w Unii Europejskiej jest spowodowanie zwiększenia konkurencyjności 
sektora MŚP. 

1. Znacznie małych i średnich przedsiębiorstw w polityce regionalnej Unii Eu-
ropejskiej 

Z powodu silnego powiązania ze środowiskiem lokalnym oraz wpływu, jaki na nie wywie-
rają, MŚP są postrzegane jako główne ogniwo rozwoju regionów. Stąd też w układzie lokalnym 
jedną z najważniejszych dziedzin interwencjonizmu publicznego staje się promowanie kultury 
przedsiębiorczości oraz kreacja i rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw. W procesie rozwoju sektora MŚP udział samorządów poszczególnych krajów 
UE, choć zróżnicowany, jest jednak rosnący. Istotną rolę odgrywa sieć centrów Euro-Info, które 
spełniają funkcję lokalnego punktu informacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poli-
tyka Komisji Europejskiej wspiera powstawanie centrów Euro-Info w szczególności w odniesie-
niu do:
− doradztwa w pozyskiwaniu środków fi nansowych w ramach funduszy strukturalnych, dostar-

czaniu informacji na temat danych rynków zbytu oraz kojarzeniu partnerów gospodarczych;
− pomocy dla przedsiębiorstw w poszczególnych stadiach ich rozwoju; 
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− organizacji oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkiego rodzaju seminariach i konferencjach 
na temat innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw; 
− publikacji dokumentów i broszur dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczególną rolę w strategii unowocześniania i reform europejskiej gospodarki Unia Eu-
ropejska zapisała w tz w. strategii lizbońskiej, przyjętej w 2000 roku. Przywódcy Unii Euro-
pejskiej nie mieli wątpliwości, że inicjatywy i działania zmierzające do stworzenia nowoczesnej 
i konkurencyjnej gospodarki powiodą się wtedy, kiedy rozwój przedsiębiorczości nie będzie miał 
tylko charakteru deklaratywnego, a sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanie się z czasem 
głównym motorem rozwoju innowacyjności, wzrostu zatrudnienia oraz społecznej integracji eu-
ropejskiej. 

Z dzisiejszej perspektywy działania podjęte przez Komisję Europejską i Radę Unii Europej-
skiej, uwzględniające 10 lat strategii lizbońskiej, wydają się połowiczne i nie w pełni satysfakcjo-
nujące. Jednak byłoby też uproszczeniem stwierdzenie, że nie osiągnięto oczekiwanych sukcesów 
na drodze realizacji tej strategii przez państwa członkowskie w odniesieniu do polityki wobec 
MŚP. Udało się jednak w dużym stopniu uzyskać postęp w zakresie 10 głównych kierunków pla-
nowanych działań:
− rozwoju edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,
− tańszego i szybszego procesu rejestracji przedsiębiorstw,
− uproszczenia regulacji prawnych,
− rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego,
− poprawy dostępności do usług elektronicznych,
− polepszenia warunków funkcjonowania sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim,
− uproszczenia systemu podatkowego i poprawie dostępu do fi nansowania,
− poprawie dostępu do nowych technologii,
− promocji skutecznych przykładów zastosowań e-biznesu i wysokiej jakości systemów wspiera-

nia fi rm,
− lepszej reprezentacji interesów sektora MŚP tak w poszczególnych krajach, jak i na szczeblu UE.

 

2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje informacje makroekonomiczne 
o stanie polskiej gospodarki, a na ich tle pokazuje stan małych i średnich przedsiębiorstw. W ra-
porcie tym po raz pierwszy analizie poddane zostały również mikroprzedsiębiorstwa, a najważ-
niejsze wnioski, jakie PARP (2011) sformułowała, zostały wymienione poniżej.

1. Poziom przedsiębiorczości, mierzony liczbą fi rm na tysiąc mieszkańców w Polsce, znajduje 
się na poziomie nieco poniżej średniej UE (40 do 42). Najbardziej przedsiębiorczym w tym ujęciu 
narodem w UE jest Portugalia – 80, Grecja – 74 i Włochy – 65, najmniej: Słowacja – 11,5 i Rumunia 
– 10. Lepszy od średniej UE wynik jako kraj osiągamy pod względem dwóch innych wskaźników 
mierzących poziom przedsiębiorczości – odsetka osób dorosłych, które założyły własną fi rmę lub 
podejmują działania w tym kierunku oraz odsetka osób, którzy preferowałyby własną działal-
ność gospodarczą (odpowiednio 14 do 12% i 49 do 45%). 

2. Według aktualnych danych GUS (za 2009 rok) w Polsce działa 1,67 mln przedsiębiorstw, 
z czego większość (99,8%) to małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor MŚP w Polsce w większym 
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stopniu niż w UE jest zdominowany przez mikro fi rmy, których udział w całkowitej liczbie przed-
siębiorstw (96%) przewyższa średnią europejską (91,8%). Odsetek małych fi rm w liczbie MŚP 
w Polsce (2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE-27 (6,9%). Mimo to średniotermi-
nowe trendy pokazują, że struktura fi rm w Polsce zmierza w kierunku podobnej do UE – spada 
udział mikro fi rm, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw. 

3. Wkład MŚP w tworzenie wartości dodanej brutt o wynosi około 48,4%, liczba pracujących 
w sektorze stanowi zaś 2/3 ogółu pracujących.  

4. Struktura branżowa polskich przedsiębiorstw jest nieco inna niż w UE-27. W porównaniu ze 
średnią dla krajów UE, Polska charakteryzuje się więc znacznie większą liczbą przedsiębiorstw 
handlowych i niższą usługowych. Nieznacznie większy odsetek fi rm w Polsce niż w UE działa w 
przemyśle i budownictwie. Według danych Eurostatu trzy czwarte MŚP w Polsce prowadzi dzia-
łalność gospodarczą w handlu (37,7%; 30,6% w UE) i usługach (35,4%; 44,3% w UE), a co siódme 
– w budownictwie (15,3%; 14,5% w UE) i co dziesiąte – w przemyśle (11,6%; 10,6% w UE). 

5. Poziom rozwoju MŚP w Polsce odbiega jednak od średniej dla UE. Wskazuje na to relatywnie 
niski poziom liczby pracujących (oraz zatrudnienia), w szczególności w mikro i małych fi rmach, 
produktywności – wyrażony wartością dodaną brutt o, a także skala działalności – średnie obroty 
czy ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Pomimo dynamicznej poprawy na prze-
strzeni lat nadal niezadowalająca jest skala działań na rzecz rozwoju – poziom inwestycji oraz 
zainteresowanie innowacjami i B+R. Polskie fi rmy rozwijają się jednak szybciej niż przeciętnie 
przedsiębiorstwa, wyraźnie szybciej niż ich partnerzy z Europy Zachodniej, a niekiedy szybciej 
niż inne państwa naszego regionu.

6. W grupie MŚP szczególną rolę odgrywają najmniejsze podmioty, tj. mikroprzedsiębiorstwa 
– stanowią one większość przedsiębiorstw (96%), dają pracę ponad jednej trzeciej pracujących w 
fi rmach (37,5%), generują jedną czwartą obrotów (26,9%) i wartości dodanej brutt o (21,6%) oraz 
jedną siódmą inwestycji (14,2%). 

7. 1,6 mln mikroprzedsiębiorstw w Polsce daje nam drugi najwyższy wynik w UE. Ich udział 
w strukturze fi rm wykazuje bardzo powolną, jednak spadkową tendencję – pomiędzy rokiem 
2003 a 2008 udział ten zmniejszył się o 0,5 punktów procentowych, na korzyść pozostałych grup 
fi rm, zmierzając do struktury zbliżonej do przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, gdzie około 92% 
stanowią najmniejsze podmioty. 

8. Pomimo faktu, że udział mikro fi rm w liczbie przedsiębiorstw ogółem w Polsce spada, to 
liczba tych podmiotów w naszym kraju wykazuje tendencję wzrostową. Dzieje się tak ze wzglę-
du na wyższą dynamikę wzrostu pozostałych fi rm. Według danych Eurostatu w latach 2003–
2009 liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 7,2%, a więc wyraźnie wolniej niż w UE-27 
(12,2%) i wzrost PKB w naszym kraju (30%), co wskazuje raczej na wzrost wielkości fi rm niż ich 
liczby. W 2009 roku nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu wzrostowego, ponieważ liczba mikro 
fi rm zmniejszyła się o 6,4%. 

9. Znaczenie mikro fi rm w Polsce jest nieco większe niż przeciętnie w krajach UE – statystycz-
ne przedsiębiorstwo w Polsce daje pracę 2,2 pracującym, podczas gdy w UE – 2,0. Mają one nieco 
większy udział w liczbie fi rm i wartości dodanej brutt o przedsiębiorstw oraz wyraźnie większy, 
jeśli chodzi o udział w obrotach i liczbie pracujących tych podmiotów. Mimo to produktywność 
mikro fi rm w Polsce – mierzona wartością dodaną brutt o generowaną przez jednego pracującego 
– stanowi około jednej trzeciej (31%) wyników fi rm UE i nieco więcej (41%) przedstawiona obrota-
mi na taką osobę. Wyraźnie lepiej niż UE wypadamy natomiast pod względem wartości dodanej 
na 1 EUR wynagrodzenia – wskaźnik ten dla mikro fi rm w Polsce (3,3 EUR) jest o 16% wyższy niż 
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UE (2,8 EUR). Na korzyść należy ocenić tempo zmian – wszystkie ww. wartości dla mikro fi rm 
w Polsce, poza wynagrodzeniami, rosną szybciej niż przeciętnie w UE. 

10. W grupie mikroprzedsiębiorstw osoby fi zyczne stanowią 95% populacji. Z tego ponad dwie 
trzecie przedsiębiorców to osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność go-
spodarczą (69,8%, tj. 1,1 mln). Co czwarta najmniejsza fi rma jest prowadzona przez osobę, dla 
której jest to dodatkowe miejsce pracy. Udział samozatrudnionych w ogólnej liczbie fi rm mikro 
jest tym wyższy, im młodszą grupę fi rm rozpatrujemy – stanowią oni 90% fi rm funkcjonujących 
do pierwszego roku działalności. Udział ten spada jednak wraz z wiekiem fi rmy, choć i tak wśród 
fi rm działających na rynku powyżej 5 lat, samozatrudnieni stanowią większość (61%). 

11. W 2010 roku 15 719 przedsiębiorstw (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) prowadziło dzia-
łalność eksportową, z czego prawie 9 na 10 fi rm stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP (13 
798 fi rm). W 2010 roku, przy ogólnym spadku liczby eksporterów w Polsce, liczebność MŚP-eks-
porterów zmniejszyła się o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym czasie liczba 
dużych eksporterów (o liczbie pracujących powyżej 249 osób) obniżyła się o 8%. W konsekwencji, 
udział MŚP-eksporterów w ogólnej liczbie eksporterów zmniejszył się z 88,9 do 87,8%. Wartość 
eksportu małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła w 2010 roku 112,9 mld zł, tj. zwiększyła się 
o 8,7% w porównaniu z rokiem 2009. W roku 2010 w sektorze MŚP szybciej zwiększał się eksport 
fi rm małych niż fi rm średnich. 

Zasygnalizowane kwestie MŚP w Polsce, w tym ich strategie działania trzeba widzieć szerzej jako 
problem podnoszenia na wyższy poziom polskiej przedsiębiorczości. A ona zależy w dużej mierze od 
polityki makroekonomicznej rządów oraz od rozwiązania wielu istotnych dylematów rozwojowych 
w naszym kraju. I to nie tylko na polu ekonomicznym, lecz także społecznym, czy politycznym. 

 W dłuższym okresie Polska musi dokonać przełomu m.in. w:
− zakresie podwyższenia innowacyjności gospodarki,
− tworzeniu modelu gospodarki opartego w większym stopniu na wiedzy,
− aplikacji nowego systemu edukacji, opartego na kreatywności, tworzeniu nowych kompetencji, 

także językowych i kulturowych, a więc solidnych podstaw do wyzwalania kapitału intelektu-
alnego,
− ugruntowaniu podstaw do przyjaznego i sprawnego państwa wobec osób i fi rm podejmujących 

działalność gospodarczą,
− wyrównywaniu szans i potencjałów społecznych i ekonomicznych w całej Polsce, gdyż bardziej 

zrównoważony rozwój przyczynia sią także do rozwoju MŚP,
− promowaniu postaw dążących do wzajemnego zaufania i umiejętności współpracy, a nie kon-

frontacji, co jest szczególnie ważne dla fi rm małych i średnich, dla których bardzo liczy się wia-
rygodność i pozytywny wizerunek.

 
W rozwiązaniach praktycznych, leżących w kompetencji władz wszystkich szczebli, a zwłasz-

cza szczebla rządowego oznacza to m.in.:
− dokonanie przełomu w poziomie fi nansowania na badania i rozwój – obecnie państwo prze-

znacza na ten cel tylko około 0,65% PKB; jednym z ważnych benefi cjentów tego fi nansowego 
wspomagania powinny być, w stopniu znacznie większym niż dotychczas, fi rmy z sektora MŚP;
− modernizację systemu i przepisów, dotyczących własności intelektualnej, co pozwoli na stop-

niowe odchodzenie od obecnego modelu rozwoju imitacyjnego na rzecz rozwoju opartego 
w większym stopniu na własnych rozwiązaniach; rola MŚP jest w tym kontekście zdecydowa-
nie niedoceniana;
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− dokonanie takich zmian w regulacjach także prawnych, aby lepiej powiązać fundusze unijne 
z priorytetami rozwojowymi Polski, w tym w odniesieniu do specyfi ki działalności MŚP; po-
wstaje tutaj także problem szybszego zbliżania samorządu do świata biznesu i większego jego 
zaangażowania w tworzenie nowych rozwiązań prawnych;
− istnieje potrzeba bardziej aktywnej polityki wielu instytucji państwa, m.in. po to, aby możliwe 

było wdrożenie przyjętego w 2008 roku przez Parlament Europejski dokumentu pt. Small Bu-
siness Act for Europe; centralnym elementem SBA jest dziesięć wspólnych zasad przewodnich 
obowiązujących w krajach UE, np. stałe tworzenie warunków bardziej przyjaznych dla przed-
siębiorczości czy też aktywne działania państwa na rzecz ułatwienie MŚP dostępu do fi nanso-
wania, za pomocą środków zarówno UE, jak i państw członkowskich. 

3. Transfer wiedzy z nauki do gospodarki

Na oddzielne potraktowanie zasługuje problem transferu wiedzy z nauki do gospodarki, 
a więc także tego, co składa się na trójkąt wiedzy (badania naukowe, edukacja – innowacje – 
współpraca z biznesem, także tym z sektora MŚP). Istnieją przesłanki, aby stwierdzić, że wraz 
z coraz szybszym postępem technologicznym, wymagania stawiane ośrodkom naukowym w 
odniesieniu do form, odmian, instrumentów i sposobów transferu wiedzy z nauki i technologii 
jej wdrażania do biznesu, będą coraz większe. Wiadomo, że od najdawniejszych czasów uczelnie 
wyższe przyczyniały się w sposób znaczący do rozwoju gospodarczego, ale dziś stawiane im 
oczekiwania są większe, aniżeli w przeszłości.  Jednak i ze strony najbardziej zainteresowanych 
tym przepływem, czyli fi rm, musi wytworzyć się autentyczne zapotrzebowanie na nowatorskie 
rozwiązania i pomysły wychodzące ze środowisk naukowych. Jak dotychczas owo „ssanie” wie-
dzy i nowych technologii przez fi rmy w Polsce jest jeszcze niewystarczające. Ale byłoby wielkim 
uproszczeniem i błędem niedocenienie pozytywnych zmian, które się dokonują w tym zakresie. 
Często dzieje się tak na skutek programów Unii Europejskiej, promujących działania innowacyj-
ne, także, a może w dużej mierze na rzecz sektora MŚP.

Niech za przykład posłuży projekt pn. Przedsiębiorczy Uniwersytet realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 
8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 
W jego ramach uruchomione zostały unikalne narzędzia upowszechniające i wspierające zakła-
danie przedsiębiorstw opartych na wiedzy, w tym tworzenia innowacyjnych spółek typu spin-off  
oraz promocji specyfi cznych modeli biznesowych w tym zakresie. Spółki spin-off , to najczęściej 
jednostki wydzielone z korporacji w celu realizacji konkretnego projektu technologicznego albo 
jednostki powstałe coraz częściej z placówek naukowych na wyższych uczelniach, których celem 
jest komercjalizacja technologii i transfer wiedzy do praktyki.

Projekt Przedsiębiorczy Uniwersytet zasługuje na uwagę także i dlatego, że oferuje profesjonalne 
wsparcie w zakresie doradztwa w formie dyżurów konsultacyjnych oraz bezpłatnego doradz-
twa w formie on-line. Doradztwo to obejmuje m.in. wskazanie praktycznych możliwości wyko-
rzystania wyników badań naukowych do uruchamiania projektów z zakresu przedsiębiorczości 
społecznej oraz typowo biznesowej. Z kolei Wirtualny Spin Inkubator prowadzi wiele kursów e-le-
arningowych, dotyczących m.in. takiej tematyki, jak: modele biznesowe zakładania fi rm spin-off , 
montaże fi nansowe biznesu, komunikacja i negocjacje, planowanie i kontrola biznesu, fundusze 
UE. Ideą Spin Inkubatora jest przekazanie wiedzy i najlepszych praktyk jakie udało się zidentyfi -
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kować we wskazanych przez zainteresowanych obszarach. Liderem projektu, chwalonego przez 
przedstawicieli wielu fi rm MŚP, jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospo-
darczego „OIC Poland”. 

Warto również zauważyć, że polskie przedsiębiorstwa, w tym także mikro, małe i średnie 
w swej działalności w coraz większym stopniu stosują technologie informacyjno-komunikacyj-
ne (ICT). Dzięki przyspieszeniu i zoptymalizowaniu procesów zachodzących w fi rmach, przed-
siębiorstwa korzystające z technologii ICT są bardziej konkurencyjne. Mimo że według raportu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, podłączonych do internetu za pomocą jakiegokolwiek łącza jest 95,8% ogólnej liczby 
przedsiębiorców, ale podłączeniem do łącza szerokopasmowego pochwalić się może już zaledwie 
64,1% przedsiębiorców małych, podczas gdy wśród przedsiębiorców średnich i dużych odsetek 
ten wynosi kolejno 84,3% oraz 97,1% (PARP 2011). Tymczasem rozpowszechnienie łączności szero-
kopasmowej, tj. stałego dostępu do szybkiego i mobilnego internetu, leży w interesie szczególnie 
małych fi rm, zlokalizowanych w obszarach wiejskich i regionach słabiej rozwiniętych.

 W styczniu 2010 roku ogółem 65,5% przedsiębiorców posiadało własną stronę internetową, 
w tym 60,5% przedsiębiorców małych, 81,6% średnich oraz 90,7% dużych. Uwagę zwraca nie-
wielkie wykorzystanie możliwości zaistnienia w internecie przez małych przedsiębiorców – po-
mimo istnienia na rynku tanich systemów do tworzenia oraz hostingu stron www. Większość 
przedsiębiorców wykorzystuje swoje strony internetowe przede wszystkim w celu zaprezentowa-
nia swojej fi rmy, przedstawienia swojej oferty oraz cennika. W 9,9% przypadków przedsiębiorcy 
umożliwiają swoim klientom dokonywanie zamówień lub rezerwacji on-line na swoich stronach 
internetowych (przy czym podobny współczynnik odnosi się do fi rm zarówno małych (9,5%), 
średnich (11,1%), jak i dużych (12,1%) (PARP 2011).

Zdaniem PARP z powyższego obrazu można wyciągnąć kilka wniosków. W pierwszej kolej-
ności, w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego niezbędne jest zapewnienie pełne-
go dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego internetu. Jest to szczególnie ważne dla sprawnego 
funkcjonowania obrotu elektronicznego i pełnego wykorzystania technologii ICT przez przedsię-
biorstwa w Polsce. Działania te powinny wykraczać poza zwykłe zapewnienie dostępu do inter-
netu szerokopasmowego. Niezbędne jest zapewnienie przedsiębiorcom i obywatelom dostępu do 
łączy bardzo szybkich, które pozwalają na pełne korzystanie z nowo powstających nowoczesnych 
usług. Równie istotne jest zapewnienie wysokiego poziomu edukacji cyfrowej wśród społeczeń-
stwa oraz stymulowanie szkolenia pracowników o wysokich kwalifi kacjach z zakresu nauk ści-
słych i technicznych. Konieczne wydaje się również budowanie świadomości wśród przedsiębior-
ców w Polsce w zakresie potrzeby i przydatności technologii ICT w działalności przedsiębiorstw, 
szczególnie poprzez pokazywanie korzyści, jakie wynikają z posługiwania się tymi technologia-
mi. Równie istotne są wreszcie procesy dążące do pełnej informatyzacji administracji publicznej, 
które wprowadzone, jak pokazują przykłady już w Polsce, dodatkowo stymulują zapotrzebowa-
nie na rozwój technologiczny przedsiębiorców (PARP 2011).

4. Dostępność funduszy europejskich dla przedsiębiorstw

Jednym z istotnych czynników sprzyjających rozwojowi polskiej gospodarki jest niewątpliwie 
dostępność funduszy europejskich dla przedsiębiorstw, m.in. w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 (PO IG). Program ten oferuje dofi nansowanie na dzia-
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łania rozwojowe, przede wszystkim dla mikro, małych i średnich fi rm (MŚP). Spośród działań 
programu, wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przedsiębiorcy 
korzystają z dotacji na:
− rozwój działalności eksportowej (34% benefi cjentów wszystkich Działań PO IG, wdrażanych 

przez PARP, które były bezpośrednio adresowane do przedsiębiorstw, stanowią podmioty reali-
zujące projekty w ramach Działania 6.1),
− rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną (30% – Działanie 8.1),
− rozwój procesów biznesowych w formie elektronicznej (13% – Działanie 8.2),
− prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie ich rezultatów (13% – Działania 1.4-4.1),
− inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (8% – Działanie 4.4),
− rozwój działalności badawczo-rozwojowej i wzornictwa przemysłowego (3% – Działanie 4.2),
− doradztwo w pozyskaniu inwestora prywatnego (2% – Poddziałanie 3.3.2),
− doradztwo w ochronie własności intelektualnej (1% – Poddziałanie 5.4.1)1.

Jak wynika z przedstawionych danych, fundusze europejskie są dla firm sektora MŚP waż-
nym czynnikiem rozwojowym, zwłaszcza zaś dla fi rm młodych i rozpoczynających działalność 
gospodarczą. Szczególnym przypadkiem są przedsiębiorstwa start-upy powstałe w dowolnej 
branży, jednak najczęściej związane z nowymi technologiami. Cechami charakterystycznymi 
tych fi rm są niskie koszty rozpoczęcia działalności, za to wyższe niż w przypadku „standardo-
wych” przedsięwzięć ryzyko oraz potencjalnie wyższy – zwrot z inwestycji. Jedną z metod fi nan-
sowania projektów rozpoczynanych jako start-up jest korzystanie z funduszy venture capital, ale 
w coraz większym zakresie wykorzystywane są także środki unijne. 

Unijne środki fi nansowe w latach 2007–2013 pochodzą głównie z trzech funduszy:
− Funduszu Spójności,
− Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
− Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jako preferencyjne źródło fi nansowania dla przedsiębiorstw w znaczący sposób przyczyni-
ły się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, także sektora MŚP. Jednak z ba-
dań prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnie Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 
Płocku i Płockim Towarzystwem na temat czynników i barier w rozwoju przedsiębiorstw na Ma-
zowszu, wynika, że wciąż istnieją w Polsce zbyt duże przeszkody instytucjonalne, prawne 
i proceduralne w pozyskiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. W Polsce blisko 150 
urzędów i instytucji uczestniczy w zarządzaniu środkami fi nansowymi i nierzadko benefi cjenci 
tych środków z obszaru fi rm małych i średnich, skarżą się na:
− zasadniczo niską jakość obsługi wnioskodawców i benefi cjentów, niewystarczającą orientację na klienta;
− zbiurokratyzowanie procesu ubiegania się o dotację, wynikające z dużego skomplikowania i nadmiernej 

szczegółowości regulaminów konkursowych;
− biurokratyczny rygoryzm urzędniczy – długi okres weryfikacji wniosków o płatność;
− niewystarczające przygotowanie części kadr instytucji publicznych do realizacji celów Programów Ope-

racyjnych;

1 Opracowanie danych dotyczących benefi cjentów Działań 1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG, zawartych 
w KSI SIMIK 2007–2013 oraz Lokalnych Systemach Informatycznych PARP (stan na 30 IV 2011 r.).
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− nakładanie na benefi cjentów obowiązków sprzecznych z przepisami ogólnie obowiązującego prawa, 
np. niejasne wytyczne w zakresie kwalifi kowania wydatków oraz zasad fi nansowania;

− słabe funkcjonowanie mechanizmu koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie lokalnym 
i centralnym; 
− brak spójnej polityki informacyjnej obejmującej całokształt zagadnień związanych z realizacją 

projektów współfi nansowanych z funduszy europejskich.

To tylko niektóre z barier, najczęściej sygnalizowanych w badaniach. Choć co prawda nacisk 
opinii społecznej spowodował, że w ostatnim okresie nastąpiło uproszczenie procedur zwią-
zanych z ubieganiem się przez przedsiębiorców o unijną pomoc oraz przyspieszenie wypłaty 
dla nich pieniędzy (Polska nie ma w zasadzie problemu z wykorzystaniem środków z unijnego 
budżetu na lata 2007–2013), to jednak konieczny jest dalszy postęp w systemie zarządzania środ-
kami unijnymi. Pożądane byłoby też opracowanie publicznego rankingu jakości pracy instytucji 
zarządzających, pośredniczących i wdrażających te środki według określonych kryteriów, przede 
wszystkim w odniesieniu do terminów realizowanych operacji.

5. Bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

Pozyskiwanie środków przez sektor MŚP z funduszy unijnych, choć jak wskazano, obarczone 
problemami, jest jednak ważnym czynnikiem łagodzącym inną barierę ekonomiczną w funkcjo-
nowaniu tego sektora. W zależności od rozwoju koniunktury gospodarczej rośnie lub maleje licz-
ba źródeł pozyskiwania kapitału, dla fi rm wzrasta rola mniej lub, co pożądane, bardziej stabilnej 
polityki fi skalnej, prowadzonej przez instytucje państwa. Z przeprowadzonych przez Instytut 
Gallupa, na zlecenie Komisji Europejskiej, badań wśród ponad 15 tys. małych i średnich przedsię-
biorstw funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej wynika, że ich największe obawy związane 
są z ograniczonym popytem, ale także z niepewną sytuacją na rynkach fi nansowych. To ta sytu-
acja w dużej mierze przekłada się potem m.in. na politykę banków, które, wobec niepewnej per-
spektywy i losów gospodarek europejskich, ograniczają dostęp do kredytów, z których korzystają 
fi rmy. Jedną z głównych barier, jakie stoją na drodze początkującego małego i średniego przedsię-
biorcy jest brak kapitału na start, a potem na inwestycje. Zjawisko to nasila się w okresie zawiro-
wań na rynkach fi nansowych. Czy z tym narastającym zjawiskiem będziemy mieli w Polsce do 
czynienia w najbliższych latach, to się okaże. Coraz bardziej realna perspektywa spowolnienia 
gospodarczego czyni taki scenariusz bardzo prawdopodobny. Pozyskiwanie kapitału będzie ra-
czej trudniejsze i droższe. Dostęp do mikropożyczek, tak ważny dla podmiotów sektora MŚP, 
najpewniej bardziej ograniczony.

 Z badań TNS Pentor, jednej z czołowych agencji badawczych na polskim rynku, specjalizującej 
się w badaniach fi rm wynika, że już spowolnienie gospodarcze, które dotknęło Polskę w latach 
2008–2009, jako echo światowego kryzysu fi nansowego, odcisnęło swe piętno na relacjach banków 
z klientami korporacyjnymi, zwłaszcza z fi rmami małymi i średnimi. Pentor twierdzi, że „ban-
ki sporo tu nabroiły, tracąc – czasami z dnia na dzień – zaufanie i wiarę w możliwości regulacji 
przez przedsiębiorstwa swych zobowiązań wobec banków. W związku z gwałtowną deprecjacją 
złotego część banków, zwłaszcza z przewagą kapitału zagranicznego, przystąpiła do weryfi kacji 
zawartych umów kredytowych, żądając od swych kontrahentów dodatkowych zabezpieczeń, a w 
niektórych przypadkach stawiając je nawet w stan natychmiastowej wymagalności. Jednocześnie 
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z powodu braku płynności na rynku międzybankowym niemal zamarła akcja kredytowa. Kre-
dyt stal się dobrem rzadkim. Przedsiębiorstwa starające się o kredyt przechodziły przysłowiową 
drogę przed mękę. Komitety kredytowe banków wydłużały procedury, zwiększały wymagane 
zabezpieczenia, podwyższały ceny kredytów. Gwałtownie zmalała dostępność kredytu, rosła 
liczba fi rm, którym banki odmawiały fi nansowania. Kryzys zaufania w relacjach miedzy ban-
kami i przedsiębiorstwami potęgował problem tz w. opcji walutowych, czyli strat na derywatach 
zabezpieczających ryzyko walutowe. Dwie trzecie przedsiębiorców dostrzegało, że kryzys fi nan-
sowy utrudnił im dostęp do produktów i usług bankowych, a ośmiu na dziesięciu, – że wzrosły 
ceny usług bankowych i zaostrzone zostały kryteria udzielania kredytów. Głównym powodem 
zaostrzenia polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw były – zdaniem 60% przedsiębiorców – 
obawy banków o wypłacalność klientów”. Tyle TNS Pentor.

 Mimo że rok 2012 dla sektora MŚP wydaje się lepszy, więc problem jego dostępności do kre-
dytów, w porównaniu z poprzednim spowolnieniem lat 2008–2009, jest mniejszy, to dalsze po-
gorszenie koniunktury gospodarczej może zmienić nastawienie banków w tym zakresie. Jednak, 
zdaniem cześć środowisk small biznesu, banki podejmują obecnie wysiłki, aby zrozumieć spe-
cyfi kę małych i średnich fi rm, ale co jeszcze ważniejsze w większym stopniu zdają się też 
dostrzegać rosnący potencjał rynku w sektorze MŚP. 

 Równie ważna dla tego sektora, a dla części jego przedsiębiorców kluczowa, jest polityka 
podatkowa, zwłaszcza w okresie gorszej koniunktury. Wąsko traktowana ma charakter tylko 
fiskalny, polegający na poborze podatków i stanowi ratunek dla fi nansów publicznych, szeroko 
i długofalowo postrzegana może aktywnie wspierać politykę społeczną i gospodarczą państwa i 
służyć jej celom. Ten drugi wariant jest dla MŚP zdecydowanie bardziej korzystny. Polski system 
podatkowy oceniany jest przez małych i średnich przedsiębiorców jako skomplikowany, pełen 
niejasnych i nieczytelnych przepisów oraz mało stabilny. Zbyt duża jeszcze liczba występujących 
w nim aktów prawnych irytuje przedsiębiorców, dodatkowo stają się one coraz bardziej obszerne 
i o znacznym stopniu szczegółowości uregulowań. Nagminnie nadużywa się w nich odwołań do 
innych przepisów, często brakuje defi nicji ustawowych, a pojęcia stosowane w danym akcie mają 
niejednolite znaczenie. 

 Kolejne rządy obiecują opinii publicznej i przedsiębiorcom uwolnienie polskiej gospodarki 
od nadmiaru prawa, biurokracji oraz wprowadzenie prostych i przejrzystych zasad prowadze-
nia działalności gospodarczej, ale do ideału w tym zakresie sporo jeszcze brakuje. Zapewnienie 
uczciwych zasad konkurencji, popieranie inwestycji i eksportu, to kolejne najczęściej formułowa-
ne postulaty środowisk małego i średniego biznesu.

 Jednak warto też dostrzec, że niektóre problemy, które  utrudniają funkcjonowanie MŚP, spo-
wodowane są słabością w zarządzaniu firmą. Dotychczasowe badania i dostępne analizy wska-
zują, że jednym z zasadniczych czynników hamujących innowacyjność i konkurencyjność pol-
skich przedsiębiorstw sektora MŚP jest nierzadko brak odpowiednio wykwalifi kowanych kadr. 
Tymczasem z badań przeprowadzonych przez PARP wynika, że w zachodzących obecnie pro-
cesach globalizacji gospodarki, to właśnie kompetentne i posiadające odpowiednie umiejętności 
kadry mogą stać się nowym i najbardziej efektywnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Stąd też 
niezwykle istotne wydaje się szybkie i właściwe rozpoznanie zapotrzebowania na kadry, szcze-
gólnie w tych sektorach, które posiadają największy potencjał innowacyjny. Niezbędne jest tak-
że skuteczne przewidywanie przyszłych trendów w gospodarce światowej i poszczególnych jej 
sektorach oraz stworzenie na ich podstawie możliwych scenariuszy rozwoju polskiej gospodarki 
(Orłowska 2010).
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٭ ٭ ٭
 
Mimo tych słabości małe i średnie przedsiębiorstwa są szansą dla polskiej gospodarki na pod-

niesienie jej efektywności na wyższy poziom, a więc i także na zwiększenie jej konkurencyjności 
na Jednolitym Rynku Europejskim.
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Mechanizm działania controllingu fi nansowego 
w przedsiębiorstwie

Słowa kluczowe: analiza, controlling, diagnoza, decyzje, fi nanse, instrumenty.

Streszczenie: Instrumenty controllingu fi nansowego są bezpośrednio skierowane na wzrost efektyw-
ności działania i skutecznego osiągania planowanych celów przedsiębiorstwa. Służą diagnozowaniu rze-
czywistych stanów i zjawisk. Za pomocą odpowiednich metod i technik określają źródła i przyczyny nie-
sprawności realizowanych planów i procesów. Właściwe zastosowanie instrumentów mechanizmu con-
trollingu fi nansowego pozwala na eliminację źródeł niesprawności i prowadzi do wzrostu efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Keywords: analysis, controlling, diagnosis, decisions, fi nances, instruments.

Abstract: Financial controlling instruments are focused on gaining economical effi  ciency and achieving 
company aims. They are made to diagnose all fi nancial situations and problems. In cooperation with Rath-
er methods, they are discovering sources and causes of processes inffi  ciency. Proper use of his instrument 
can eliminate sources of inffi  ciency and provide general growth of the company.

1. Istota i cechy controllingu fi nansowego

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest z reguły poddawane określonym formom kontroli 
i oceny. Globalizacja w wielu branżach i sektorach gospodarki oraz zaostrzająca się konkuren-
cja nieuchronnie prowadzą do wzrostu roli kontroli, analizy i oceny prowadzonej działalności 
w korporacjach. To zaś powoduje konieczność podejmowania licznych decyzji regulacyjno-na-
prawczych zarówno w sferze planu, jak i operatywnej jego realizacji. Cała ta sytuacja doprowa-
dziła bezpośrednio do wykształcenia się odpowiednich instrumentów controllingu prowadzonej 
działalności. Dlatego w artykule szczególnie poruszono kwestię systemu działania instrumentów 
controllingu pośrednio i bezpośrednio związanego z fi nansami przedsiębiorstwa.

W literaturze samo pojęcie controllingu jest różnorako defi niowane, a autorzy podkreślają różne ce-
chy instrumentów controllingowych. I tak klasycy omawianego zagadnienia, H.J. Volmuth i J. Hilmar 
(2000), traktują controlling jako „system cybernetyczny”, którego zadaniem jest sterowanie i poszuki-
wanie najkrótszej drogi do osiągnięcia zysku. Zwracają oni zatem uwagę głównie na zaprojektowanie 
takiego układu instrumentów, których działanie doprowadzi do planowanego poziomu wyniku fi -
nansowego. Natomiast A. Stabryła (2006) controlling postrzega jako „proces kompleksowy, w którym 
dochodzi do scalenia czynności koordynacyjnych, informacyjnych, planistycznych i kontrolnych”. 
Z kolei M. Sierpińska i B. Niedbała (2003) przyjmują za Horvatem, że bezpośrednim celem control-
lingu jest zapewnienie zdolności przedsiębiorstwa do antycypacji, adaptacji, reakcji oraz koordynacji 
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działań. Natomiast celem pośrednim jest wspomaganie zarządu w utrzymaniu równowagi pomię-
dzy kapitałem a otoczeniem i współpracownikami. W. Brzezin i A. Dziewiątkowski za K. Dellmanem 
(2001), przedstawicielem teorii rachunkowości, postrzegają controlling jako uświadomienie współza-
leżności między rozwojem przedsiębiorstwa i procesami rynkowymi prowadzącymi do instrumentu 
controllingu, przez który należy rozumieć opartą na rachunkowości koncepcję koordynacji, planowa-
nia, sterowania i kontroli w przedsiębiorstwie, która z kolei ma na celu rozwój i wzrost jego pozycji 
w walce konkurencyjnej. Natomiast A. Skowronek-Milczarek i Z. Leszczyński (2007) wyprowadzają 
cele controllingu z celów funkcjonowania przedsiębiorstwa i dalej twierdzą, że optymalizacja wyniku 
i wartości może być postrzegana jako główny cel orientacji controllingowej. 

Generalnie przyjmuje się, że controlling w przedsiębiorstwie należy traktować jako instrument 
efektywnego zarządzania fi rmą. Z punktu widzenia obejmowanego obszaru i zakresu działań 
controllingowych można wyróżnić controlling kompleksowy, produkcyjno-fi nansowy i fi nanso-
wy (Sierpińska 2006: Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 2007).

Controlling fi nansowy z punktu widzenia zastosowania narzędzi controllingowych obejmuje 
najwęższy jego obszar. Generalnie dotyczy sterowania sferą fi nansową przedsiębiorstwa poprzez 
planowanie, monitorowanie, kontrolowanie oraz analizę i ocenę sytuacji fi nansowej przedsiębior-
stwa (Nowak 2006).

Niektórzy autorzy zagadnienia wyróżniają także controlling fi nansów (Sierpińska 2006). Obejmuje 
on swoim zakresem przede wszystkim wspieranie zarządzania fi nansami przedsiębiorstwa głównie 
poprzez tworzenie i aktualizowanie planów fi nansowych, analizę i ocenę fi nansowych efektów pro-
wadzonej działalności fi rmy, zarządzanie jej wynikiem, obszarem rentowności i przepływami gotów-
ki w przedsiębiorstwie. Inaczej można go traktować jako instrument integrujący wszystkie obszary 
funkcjonalne w fi rmie w celu maksymalizacji jej wartości. Controlling fi nansów w odróżnieniu od 
controllingu fi nansowego przede wszystkim szerzej akcentuje fi nansowe skutki realizowanych funk-
cji controllingowych. W zasadzie obejmuje te same obszary działań controllingowych. W artykule tym 
nie zostaną zanalizowane inne kryteria klasyfi kacyjne controllingu. Pominięto także podstawowy 
podział controllingu wg szczebla zarządzania na controlling strategiczny i operacyjny (Nowak 2006). 

Controlling fi nansowy z punktu widzenia operacyjnego oddziaływania na wyniki fi nansowe 
przedsiębiorstwa można traktować jako instrument zarządzania fi nansami fi rmy. Odpowiada on 
za zaprojektowanie odpowiednich instrumentów do planowania celów, optymalizacji osiągania 
zaplanowanych wyników fi nansowych i zarządzania siłą dochodową przedsiębiorstwa (Grzenko-
wicz 2009). Natomiast rozwinięty controlling fi nansowy może być realizowany przez tz w. zespoły 
zadaniowe controllingu, których główną funkcją jest wspomaganie kierownictwa fi rmy przede 
wszystkim w sprawach fi nansowych, sprzedaży, produkcyjnych i w działalności projektowej (Sta-
bryła 2006). Analiza instrumentów controllingu fi nansowego dotyczy głównie takich narzędzi 
– instrumentów polityki ekonomicznej fi rmy, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą 
fi nansów przedsiębiorstwa, przede wszystkim w horyzoncie controllingu operacyjnego. Instru-
mentem pośrednim controllingu fi nansowego są przygotowywane instrukcje w zakresie określa-
nia podstawowych wielkości planu operacyjnego.

Do podstawowych cech controllingu fi nansowego można zaliczyć:
– bezpośrednie lub pośrednie powiązanie z fi nansami przedsiębiorstwa,
– ścisłe określenie wielkości porównawczych (bazowych, planowanych),
– określenie obszarów (rodzaju działalności) wpływu na wyniki fi nansowe,
– określenie obszarowej mapy wskaźników controllingowych,
– określenie algorytmu formuły wskaźników oceniających,
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– określenie formuły liczenia odchyleń porównywanych stanów i zjawisk,
– określenia algorytmów rozliczenia wpływu czynników na obliczone odchylenia.

Controlling fi nansowy jako instrument zarządzania fi nansami może efektywnie działać tylko 
w określonych warunkach. Przede wszystkim jest uzależniony od właściwego merytorycznie usta-
lenia planów i budżetów w przedsiębiorstwie w poszczególnych obszarach jego działania. Plan 
w przedsiębiorstwie, określając jego podstawowe cele i zadania w danym okresie oraz niezbędne do 
ich wykonania środki, wyznacza jednocześnie podstawowe ramy jego funkcjonowania. Nie rozstrzy-
ga jednak jeszcze gdzie, tz n. w jakich konkretnych wewnętrznych jednostkach fi rmy i przez kogo, 
i za pomocą jakich środków owe zadania i przedsięwzięcia będą realizowane. W tym celu należy od-
powiednio dekomponować wielkości planistyczne, przypisując odpowiedzialność za ich wykonanie 
odpowiednim kierownikom w określonym czasie. Takie działanie prowadzi nas do procesu budże-
towania, tj. ustalania budżetów dla poszczególnych jednostek wewnętrznych  (Szczęsny, Śliwa 2010).

2. Budżetowanie jako podstawa wyznaczania zadań controllingowych

Budżetowanie jest metodą zarządzania ukierunkowaną na ulepszanie efektywności zarzą-
dzania zasobami przedsiębiorstwa. Podczas budżetowania niejako ustala się zasady planowania 
działalności fi rmy i przeznaczania środków na wykonanie wyznaczonych celów i zadań. Dlatego 
też w procesie budżetowania trzeba dokonać zbilansowania zadań działalności fi rmy z możli-
wością ich uzyskania, wyrażonych stanem posiadanych zasobów (Surmacz, Brojak-Trzaskowska, 
Porada-Rochoń, Lubomska-Kalisz 2010).

Inni autorzy wskazują, że budżetowanie jest efektywną metodą zarządzania, szczególnie po-
trzebną w tych przedsiębiorstwach, gdzie występuje decentralizacja zarządzania fi rmą (Nowak, 
Nity 2010). W takich warunkach pozwala ono zarządowi wpływać na działania kadr niższych 
szczebli i jednocześnie kontrolować wykonanie przydzielonych tym komórkom zadań. W osta-
tecznym rozrachunku proces budżetowania umożliwia kierownictwu fi rmy odpowiednie ukie-
runkowanie i zsynchronizowanie działania kierownictw poszczególnych wewnętrznych jedno-
stek organizacyjnych na efektywną i skuteczną realizację wytyczonych zadań i celów. Inaczej 
mówiąc, budżetowanie jest metodą zarządzania przedsiębiorstwem, której ogólnym celem jest 
wspomaganie samego procesu zarządzania fi rmą. Powinno ono sprzyjać osiąganiu jak najlepszych 
rezultatów prowadzonej działalności w określonych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Budżetowanie w założeniu ma prowadzić do osiągnięcia następujących celów (Czekan 2005: 8–9):
1) skłanianie do okresowego planowania,
2) wzmacnianie koordynacji, współpracy i komunikowania,
3) upraszczanie kwantyfi kacji opisowych zamierzeń i celów,
4) doręczenie podstaw do kontroli i oceny dokonań,
5) doręczenie danych do opracowania systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie,
6) kreowanie świadomości w głównej mierze w zakresie kosztów prowadzonej działalności,
7) realizacja wymagań prawnych związanych z umowami.

   
Wymienione cele są bezpośrednio związane z właściwym funkcjonowaniem samego control-

lingu fi nansowego oraz z funkcjami budżetu w przedsiębiorstwie. Te ostatnie mogą się realizo-
wać w postaci (Nahotko, Ayyorub 2002):
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– funkcji informacyjnej, która polega na dostarczaniu ośrodkom (centrom) odpowiedzialno-
ści odpowiednich informacji dotyczących planów przedsiębiorstwa, przypisanych im działań 
i prac oraz występujących ograniczeń; następuje to w formie przekazywanych informacji po-
szczególnym centrom odpowiedzialności w postaci okresowo sporządzanych budżetów, które 
posiadają odpowiednie wskazówki w zakresie obowiązujących ich planów, norm i standardów; 
menedżerowie ośrodków odpowiedzialności przekazują z kolei jednostkom nadrzędnym w po-
staci sprawozdań i raportów informację o realizacji przypisanych im budżetów; 

– funkcji motywacyjnej, która polega na oddziaływaniu zwierzchników na pracę, efekty i postę-
powanie kierowników oraz pracowników ośrodków odpowiedzialności w taki sposób, aby ich 
działania były zgodne z zadaniami i celami przyjętymi przez kierownictwo fi rmy (Nowak, Nity 
2010); wykorzystując budżety można stworzyć dla różnych jednostek organizacyjnych przed-
siębiorstwa system mierników oceniających i motywatorów nakierowanych na pobudzanie ich 
menedżerów do większego zaangażowania się w realizację zadań postawionych tym jednost-
kom; trwałe zainteresowanie tych ośrodków odpowiedzialności realizacją zadań budżetowych, 
jak wykazuje doświadczenie praktyczne, jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie to sprzęgnięte z 
systemem motywacji materialnej tych grup pracowniczych, a ściślej z systemem wynagrodzeń;

– funkcji koordynacyjnej, która opiera się na pełnej synchronizacji działań podejmowanych 
w poszczególnych ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwie i w zintegrowaniu ich 
w tym samym całościowym budżecie fi rmy; podstawowym celem takiej koordynacji jest unik-
nięcie sprzeczności pomiędzy działaniami podejmowanymi przez gremia kierownicze poszcze-
gólnych centrów odpowiedzialności a celami działalności przyjętymi przez fi rmę; koordynacja 
może zachodzić w przekroju następujących form (Nowak, Nity 2010):
– koordynacji rzeczowej (w przekroju procesów i środków gospodarczych),
– koordynacji formalnej (uzgodnienie celów, zadań, programów i reguł działania),
– koordynacji czasowej (synchronizacja budżetów długo- i krótkoterminowych),
– koordynacji personalnej (relacji pomiędzy kierownikami centrów a zarządzającymi);
   osiągnięcie we wszystkich ww. przekrojach wymaganej synchronizacji działań umożliwia po-

wstanie efektu synergii;
– funkcji kontrolnej, polegającej na stworzeniu systemu kontrolowania działalności ośrodków 

odpowiedzialności; można tu wyróżnić trzy formy kontroli:
– kontrolę wstępną (obejmuje etap sporządzania bilansu),
– kontrolę bieżącą (obejmuje kontrolę podczas sporządzania budżetu),
– kontrolę wynikową (obejmuje końcowe wyniki realizacji budżetu).

Właściwe zaprojektowanie budżetu fi rmy i jego struktury w przekroju poszczególnych cen-
trów odpowiedzialności wraz z systemem mierników oceny wykonania, stanowi podstawę do 
działań controllingowych zarówno w wymiarze formalnym, jak i merytorycznym.

3. Elementy działania mechanizmu controllingu fi nansowego w przedsiębior-
stwie

Działanie controllingu fi nansowego można analizować jako szczególną formę funkcjonowa-
nia controllingu operacyjnego. Na skuteczne działanie całego mechanizmu controllingu fi nanso-
wego decydujący wpływ ma sama jego projekcja w przedsiębiorstwie, natomiast na mechanizm 
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funkcjonowania controllingu fi nansowego wpływają prace projektowe w poszczególnych jego 
etapach. Należą do nich następujące ustalenia, które w sensie chronologicznym będziemy dalej 
nazywać etapami funkcjonowania controllingu fi nansowego (Grzenkowicz 2009):
– umiejscowienie komórki controllingu w formalnej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
– wybór obszarów oceny i centrów (ośrodków) odpowiedzialności,
– ustalanie okresów kontrolnych,
– ustalenie poziomu planowanych wskaźników (norm),
– kontrola wykonania założonych wielkości planu (wskaźniki, normy),
– analiza porównawcza wykonania i planu (normy),
– analiza i ocena odchyleń,
– opracowanie systemu działań regulacyjnych.

Etap I. Umiejscowienie komórki controllingu w formalnej strukturze organizacyjnej przed-
siębiorstwa

Istnieją różne możliwości usytuowania komórki controllingowej w schemacie struktury orga-
nizacyjnej fi rmy. Najczęściej jest to komórka w charakterze jednostki o podporządkowaniu linio-
wym lub komórka sztabowa. Usytuowanie komórki (oddziału, departamentu) controllingowej 
w charakterze jednostki o podporządkowaniu liniowym często utrudnia koordynację i podej-
mowanie decyzji regulacyjnych w różnych pionach organizacyjnych fi rmy (Goliszewski 2002). 
Może to prowadzić do spowolnienia, a niekiedy wręcz do zatrzymania procesu decyzyjnego ze 
względu na trudności koordynacyjne, a czasami sprzeczności kompetencyjne kierowników (me-
nedżerów) i komórki controllingowej.

Praktyka dowodzi, że lepszym rozwiązaniem jest usytuowanie komórki controllingowej jako 
zespołu sztabowego przy mocnym decydencie. Wydaje się, że stosunkowo dobrym rozwiąza-
niem jest utworzenie takiej komórki przy wiceprezesie lub dyrektorze ds. fi nansowych. Wysoki 
szczebel decyzyjny i posiadane kompetencje umożliwiają koordynację i skuteczne podejmowa-
nie decyzji w całym obszarze działania controllingu fi nansowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
w istotnym zakresie eliminuje się „spory kompetencyjne” pomiędzy kierownikiem a doradzają-
cym controllerem (Marciniak 2008). A zatem nie bez znaczenia jest sposób umiejscowienia komór-
ki controllingowej w schemacie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa lub instytucji. Wbrew 
pozorom ma to nie tylko istotny wpływ na skuteczność oddziaływania tego instrumentu na wy-
niki fi nansowe fi rmy, lecz także wpływa na samą efektywność funkcjonowania danej organizacji. 
Usytuowanie komórki controllingowej zależy także od wielkości przedsiębiorstwa i złożoności 
prowadzonej działalności. Z reguły w małych przedsiębiorstwach nie powołuje się oddzielnej 
komórki controllingu. Natomiast poszerza się kompetencje komórki kontroli w fi rmie.

Etap 2. Wybór obszarów oceny i centrów (ośrodków) odpowiedzialności
W projektowaniu mechanizmu działania controllingu fi nansowego strategiczną rolę odgrywa 

wybór właściwych obszarów oceny przedsiębiorstwa. Właśnie te obszary działalności fi rmy będą 
przedmiotem analizy i oceny działań controllingowych. W doborze tych obszarów kluczową rolę 
odgrywa ich znaczenie oraz wpływ na realizację planowanych celów i zadań, jak również wpływ 
na wyniki fi nansowe fi rmy. Wcześniejsza diagnoza wpływu poszczególnych obszarów na wyni-
ki ekonomiczno-fi nansowe powinna ułatwić dokonanie wyboru. Jednakże wybór odpowiednich 
obszarów oceny jest zależny od zarówno ich „wagi” w przedsiębiorstwie, jak i typu organizacji 
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gospodarczych. Inne będą obszary oceny działalności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, inne 
zaś w fi rmie handlowej, usługowej czy fi nansowej. Wyodrębnione obszary oceny w przekroju 
funkcyjnym pokrywają się z określonymi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi, odgry-
wającymi rolę wyodrębnionych centrów (ośrodków) odpowiedzialności o określonym budżecie 
i zadaniach.

W przedsiębiorstwie produkcyjnym do kluczowych obszarów objętych controllingiem fi nan-
sowym należy zaliczyć (Sierpińska 2006; Marciniak 2008; Nowak 2006; Grzenkowicz 2009):
– produkcja,
– koszty, 
– sprzedaż,
– fi nanse,
– badania i rozwój,
– realizacja projektów,
– logistyka.

Następnie w ramach wyodrębnionych obszarów controllingowych należy określić rodzaj 
mierników, najczęściej w postaci wskaźników, za pomocą których będzie się oceniać efektywność 
funkcjonowania tych obszarów. Musimy jednak pamiętać, że ten system oceny wskaźnikowej do-
tyczy wielkości planowanych działalności fi rmy. I tak na przykład dla obszaru „fi nanse” mogą to 
być następujące wskaźniki: bezwzględna wielkość wyniku fi nansowego, wskaźniki rentowności 
handlowej, majątkowej i kapitału, wskaźniki płynności fi nansowej, wskaźniki zadłużenia i ob-
sługi długu, wskaźniki obrotowości składników majątku obrotowego, wskaźniki cyklu zwrotu 
gotówki, wskaźniki kapitałowe, wskaźniki dźwigni fi nansowej, wskaźniki rentowności grup ka-
pitałowych itd.

Wybrana grupa wskaźników określa zakres dokonywanej oceny danego obszaru. Należy do-
dać, że powinna to być reprezentatywna grupa wskaźników oceniająca dany obszar. W przeciw-
nym wypadku część istotnych zdarzeń i zjawisk w danym obszarze wymyka się spod kontroli, 
analizy, oceny i regulacji. W rezultacie nie będzie objęta mechanizmem controllingu fi nansowe-
go. Może to mieć w przyszłości bardzo negatywne skutki dla efektywnego funkcjonowania za-
równo poszczególnych obszarów działalności, jak i całej fi rmy. Należy zatem kompetentnie i z 
dużą starannością projektować wskaźnikowe systemy oceny działania poszczególnych obszarów 
w przedsiębiorstwie. Podobnie jak w obszarze „fi nanse”, ustalamy wskaźnikowe systemy oceny 
w innych obszarach funkcjonowania fi rmy, pamiętając jednocześnie o wielkości i specyfi ce pro-
wadzonej działalności. Stanowią one bazę do działań controllingowych.

Etap 3. Ustalanie okresów kontrolnych
Kontrolowanie realizacji przyjętych wielkości planistycznych bądź określonych norm bazowych 

należy do ważnej funkcji zarządzania. Jest bezpośrednio związane ze świadomym sterowaniem 
działalnością przedsiębiorstwa. Ujęta w określonym zespole wskaźników planowana efektywność 
poszczególnych obszarów musi podlegać kontroli, jeżeli odpowiedzialny menedżer określonego 
ośrodka odpowiedzialności chce aktywnie wpływać na wykonywanie jemu przypisanych zadań 
i wielkości. Można przyjąć, że w ramach podstawowego okresu sprawozdawczego, tj. okresu rocz-
nego, należy rozpatrywać różnorakie krótsze okresy kontrolne. Te okresy kontrolne mogą być zróż-
nicowane dla poszczególnych obszarów oceny działalności przedsiębiorstwa. Powinny one zależeć 
od koniecznych potrzeb regulacji w danych obszarach. Te zaś będą głównie zależały od poziomu 
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zmienności warunków, kształtujących poziom przyjętych wskaźników planistycznych (wzorco-
wych) dla danego obszaru działalności. Dla niektórych obszarów działalności częstotliwość okre-
sów kontrolnych musi być bardzo wysoka. Na przykład okresy kontrolne dla obszaru produkcji 
masowej czy wielkoseryjnej muszą być bardzo krótkie (zmiana, doba). Podobnie w obszarze sprze-
daży na wysoko konkurencyjnych rynkach musimy prowadzić operatywną (dzienną) kontrolę 
wielkości sprzedanych produktów. Natomiast w obszarze badań i rozwoju w zupełności wystarczą 
miesięczne i kwartalne okresy kontrolne. Również w obszarze fi nansów i kosztów będą to głównie 
okresy miesięczne, kwartalne, a nawet półroczne. Reasumując, należy przyjąć, że ustalenie plano-
wych okresów kontrolnych dla poszczególnych obszarów jest zależne od możliwości sprawowania 
efektywnej kontroli nad przebiegiem ocenianego obszaru działalności.

Etap 4. Ustalenie poziomu planowanych wskaźników (norm)
Poziom planowanych wskaźników bądź norm wynika z założonej efektywności planowanej 

działalności, przestrzegania procedur i jakości planowania lub też z przyczyn regulacji zewnętrz-
nej (np. ochrona środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa pracy). Prawidłowe ustalenie wielkości 
planistycznych (wskaźników, budżetu) odgrywa kluczową rolę w procesie weryfi kowania oce-
ny efektywności prowadzonej działalności w poszczególnych obszarach, jak również w całym 
przedsiębiorstwie. Właściwie brak dobrze ustalonej bazy porównań (wskaźniki planistyczne, 
normy) uniemożliwia przeprowadzenie zobiektywizowanej oceny efektywności danego obszaru, 
a może wręcz doprowadzić do zafałszowania takiej oceny. Stąd wynika wniosek, iż należy doło-
żyć wszelkiej staranności, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość procesu planowania i ustala-
nia wielkości (wskaźników) planistycznych.

Etap 5. Kontrola wykonania założonych wielkości planu (wskaźniki, normy)
Okresowa kontrola założeń planistycznych (wskaźniki, normy) dotyczy już sprawdzenia 

w fazie realizacji funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. 
Przede wszystkim dotyczy przebiegu procesów gospodarczych i ich oceny z punktu widzenia 
zgodności z założeniami. Odpowiednio zaprojektowany system informatyczny w z góry określo-
ny sposób i z ustaloną częstotliwością dostarcza niezbędnej informacji wskaźnikowej o realizacji 
planu (wskaźniki, normy). Są to informacje niezbędne do przeprowadzenia rzeczywistej oceny 
efektywności wyodrębnionych obszarów działalności. W tym przypadku zajmujemy się wyłącz-
nie kontrolą merytoryczną, pomijając aspekt rachunkowy i formalno-prawny, choć ta ostatnia 
może być istotna z innej strony prowadzonej działalności. Kontrola merytoryczna dostarcza ko-
mórce controllingowej niezbędnych danych i informacji do przeprowadzenia w następnym etapie 
analizy porównawczej.

Etap 6. Analiza porównawcza wykonania i planu (normy)
Na tym etapie dokonuje się rzeczywistej weryfi kacji poziomu wskaźników osiągniętych w za-

łożonym planie. W rezultacie przeprowadzonej weryfi kacji ustala się wartość odchylenia. Mogą 
one przyjmować wartości dodatnie, ujemne bądź zerowe. W praktyce odchylenia dodatnie nie są 
z reguły przedmiotem dalszych analiz i dociekań. To zaniechanie nie prowadzi, rzecz jasna, do 
zidentyfi kowania przyczyn i źródeł tych przekroczeń. Tymczasem dodatnie odchylenia mogą nie 
tylko wynikać z poprawy efektywności działań poszczególnych wewnętrznych jednostek (centrów 
odpowiedzialności), lecz także być skutkiem źle ustalonych (np. zaniżonych) wskaźników w planie. 
Istnieje przekonanie (pokutuje), że należy badać i analizować tylko ujemne (negatywne) odchylenia. 
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Etap 7. Analiza i ocena odchyleń
Analiza odchyleń dotyczy zindywidualizowanej oceny odchylenia wskaźników w analizowa-

nym obszarze działalności. I dotyczy ona głównie bezwzględnego odchylenia poziomu danego 
wskaźnika pomiędzy wykonaniem a planem (wzorcem) (Nowak, Nity 2010). Jednakże w wielu 
przypadkach zachodzi także konieczność obliczenia względnego odchylenia badanego zjawiska, 
wyrażonego w postaci określonego wskaźnika. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy istotna jest 
obserwacja w zakresie tempa zmiany jednego zjawiska na tle innego, gdy oba zjawiska są ze sobą 
powiązane. Ma to szczególne zastosowanie wtedy, gdy tempo jednego zjawiska (podstawowe-
go), wyrażonego w określonym wskaźniku, wyraża dopuszczalne tempo zmiany innego zjawiska 
(towarzyszącego), na przykład kosztów w stosunku do zmian produkcji, wzrostu średniej płacy 
do tempa zmiany wydajności pracy. Do oceny poziomu odchyleń powinno się brać głównie pod 
uwagę procentowe (nie punkty procentowe) zmiany wskaźników. Sposób reakcji na stwierdzone 
odchylenia zależy w głównej mierze od poziomu zmiany procentowej. W praktyce zazwyczaj 
ustala się określone granice tolerancji zmian (np. 1–2%). Dopiero przekroczenie tych granic po-
woduje, zgodnie z przyjętą w danym przedsiębiorstwie procedurą, uruchomienie określonych 
działań identyfi kujących źródła (przyczyny) odchyleń.  

Etap 8. Analiza źródeł i przyczyn odchyleń
Jest to etap szczególnie istotny dla planowanych decyzji naprawczych funkcjonowania poszcze-

gólnych obszarów i całego przedsiębiorstwa. Mają tu zastosowanie metody dedukcyjnego postępo-
wania, które ostatecznie powinny doprowadzić analityka controllingu do wykrycia źródeł powsta-
łego odchylenia. Następnie za pomocą technicznych metod rozliczania wpływu czynników ustala 
wartość wpływu poszczególnych czynników na odchylenie badanego zjawiska (wskaźnika), np. na 
zmiany wielkości produkcji, kosztów, wydajności pracy, sprzedaży, zysku operacyjnego, wyniku 
fi nansowego (Grzenkowicz, Kowalczyk, Kusak, Podgórski 2007). W rezultacie po przeprowadzeniu 
takiej analizy, w odniesieniu do wszystkich odchyleń w danym obszarze oceny i we wszystkich 
obszarach funkcjonowania fi rmy, uzyskamy kompleksową diagnozę wpływu czynników na od-
chylenia w całym przedsiębiorstwie. Warunkiem uzyskania zobiektywizowanych wyników jest 
prawidłowe przeprowadzenie diagnozy źródeł powstałych odchyleń, a następnie zastosowanie 
adekwatnych technicznych metod rozliczenia wpływu czynników na wartość odchylenia.

Etap 9. Opracowanie systemu działań regulacyjnych
Jest to fi nalny etap działania mechanizmu controllingu fi nansowego. Na podstawie zdiagno-

zowanych źródeł niesprawności i wartości ich wpływu na badane zjawiska i stany ekonomicz-
no-fi nansowe, przygotowuje się odpowiedni zbiór decyzji naprawczych. Są to proponowane do 
zastosowania, przez specjalistów controllingu, decyzje o charakterze regulacyjnym. W rezultacie 
zastosowanie tych decyzji powinno doprowadzić fi rmę do osiągnięcia stanu planowanej równo-
wagi. Na skuteczność wdrażanych decyzji regulacyjnych ma wpływ zarówno trafność diagnozy, 
jak i sam sposób i czas ich wprowadzania. Im szybciej od momentu uzyskania diagnozy funkcjo-
nowania poszczególnych obszarów będą podejmowane decyzje regulacyjne, tym łatwiej można 
przywrócić stan równowagi przedsiębiorstwa. 

   
Powszechniejsze zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach wszystkich narzędzi controllin-

gu fi nansowego stwarza nadzieję na wzrost skutecznego osiągania planowanych celów i poprawę 
efektywności ich funkcjonowania.
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Rola przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, fundacje, stowarzyszenia, spółdziel-
nie socjalne, CIS-y, ZAZ-y, ZPCH, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rynek pracy osób niepełnosprawnych, 
funkcje przedsiębiorstw ekonomii społecznej na rynku pracy.

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie roli przedsiębiorstw ekonomii społecznej w procesie akty-
wizacji osób niepełnosprawnych. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych jest poważnym problemem spo-
łecznym, którego rozwiązanie wymaga całego spektrum działań w zakresie polityki społecznej, edukacji, 
zdrowia i przedsiębiorczości.
Czynniki przesądzające o sukcesie przedsiębiorstw społecznych i ich wewnętrzne przewagi wskazują, że 
lepszym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych i dla gospodarki jest ich aktywizacja i reintegracja 
społeczno-zawodowa niż izolacja i pomoc społeczna w postaci wypłacanych zasiłków.

Keywords: Social economy, social economy enterprises, foundation, associations, social cooperatives, social integra-
tion centres (pol. Centrum Integracji Społecznej – CIS), establishment of vocational elicitation (pol. Zakład Aktywności 
Zawodowej – ZAZ), sheltered workshop (pol. Zakład Pracy Chronionej – ZPCH), limited liability company, labour 
market of people with disabilities, functions of social economy enterprises on the labour market.

Abstract: The purpose of this article is to discuss the role of social economy enterprises in the process of 
activating disabled people. 
Preventing social exclusion of people with disabilities is a serious social problem that requires entire spec-
trum of activities in the fi eld of social policy, education, health care and entrepreneurship.
Factors that determine the success of social economy enterprises and their inner advantage shows that a 
bett er solution for people with disabilities and the whole economy is their professional activation and socio-
professional reintegration rather than isolation and social help in the form of paid benefi ts.

Wprowadzenie

Jedną z ważnych funkcji przedsiębiorstw społecznych jest zwiększanie zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, a przez to ich integracja społeczna. W przypadku osób niepełnosprawnych kla-
syczne instrumenty zatrudnienia, takie jak szkolenia, doradztwo zawodowe czy pośrednictwo 
nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w postaci zdobycia trwałego zatrudnienia. Na rynku 
pracy, w przypadku osób niepełnosprawnych, ich wsparcie powinno być znacznie większe i do-
tyczyć doświadczenia w wykonywanej pracy, dopasowania pracy do możliwości i potrzeb oso-
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by niepełnosprawnej, a także wyrobienia w tych osobach nawyku pracy i przygotowania ich do 
wejścia na otwarty rynek pracy. W tym przypadku stworzenie miejsca pracy dopasowanego do 
możliwości i potrzeb może warunkować podjęcie zatrudnienia.

Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych pełnią następujące funkcje:
− świadczą usługi w zakresie szkolenia, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy itp.;
− tworzą miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych;
− inkubują przedsięwzięcia zatrudnieniowe, pomagają w tworzeniu miejsc pracy;
− występują w imieniu osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse znalezienia pracy, stąd ważne jest przekonanie 
ich do jej podjęcia poprzez stworzenie specyficznych warunków instytucjonalnych, a cel ten moż-
na zrealizować dzięki przedsiębiorstwom ekonomii społecznej. Pamiętajmy jednak, że przedsię-
biorstwa te nie są jedynym rozwiązaniem, ale na pewno są istotnym elementem działań na rynku, 
który sprzyja aktywizacji i reintegracji osób niepełnosprawnych.

1. Dlaczego ekonomia społeczna?

Współczesna gospodarka, oparta na mechanizmie rynkowym, w coraz większym stopniu 
poddana jest działaniom sił w skali globalnej, a to sprawia, że kontrola nad warunkami gospo-
darowania jest bardzo ograniczona w poczuciu większości ludzi. Zrealizowanie podstawowego 
celu gospodarowania, jakim jest zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych, wymaga włączenia się 
do systemu gospodarczego, który obecnie dla ludzi dany jest z zewnątrz i aby zaspokoić te potrze-
by, należy mu się podporządkować.

Potęga autonomicznego mechanizmu rynkowego, pozostającego poza kontrolą jednostek i społecz-
ności, wpływa nie tylko na działalność gospodarczą, lecz także na wiele aspektów życia ludzi, między 
innymi na poczucie alienacji i niepewności. Sprawia to, że coraz więcej osób nie może się odnaleźć 
w takim systemie gospodarczym, przez co często stają się bezrobotnymi i wykluczonymi. Jeszcze 
większe problemy z funkcjonowaniem w gospodarce rynkowej mają  osoby niepełnosprawne.

Jeżeli przyjmiemy, że rynek to zbiór określonych reguł działania, które mają na celu efektywne 
wykorzystanie ograniczonych zasobów w gospodarce ze względu na przyjęte preferencje wszyst-
kich uczestników rynku (a są nimi zyski), to tak zdefi niowany ogólnie rynek jest dla wszyst-
kich otwarty i anonimowy, ale też może charakteryzować się instrumentalnym podejściem do 
jego uczestników. Wynika stąd, że podstawową zasadą funkcjonowania rynku jest efektywność 
– co jest jego siłą, a nie słabością. Powoduje to, że w globalnej otwartej gospodarce zasoby pro-
dukcyjne, towary, usługi i ludzie przenoszeni są prawie bez ograniczeń w pogoni za nowymi 
możliwościami zarabiania pieniędzy. Taki wymuszony przez rynek przymus mobilności kapitału 
wpływa na istotne ograniczenie możliwości społecznego zakorzenienia się działalności gospo-
darczej i utrudnia funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Obecnie nie są podejmowane działania na rzecz rozwoju całego społeczeństwa, co skutkuje 
tolerancją wobec całych regionów masowego bezrobocia, wykluczenia społecznego i biedy w kra-
ju, a to z kolei  doprowadza do marnotrawienia potencjału ludzkiego. Dlatego zaistniała obecnie 
potrzeba zupełnie nowego myślenia o ekonomii, gospodarce i społeczeństwie, myślenia – aby to 
ludzie, a nie przedmioty, stali się głównym celem i podmiotem działań. 
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Ekonomia społeczna pozwala uzupełnić system gospodarki rynkowej o ludzki element, gdyż 
daje szansę wzbogacenia go o wymiar pożytku dla całej społeczności.

Dzisiaj rozwiązaniu najbardziej palących problemów społecznych, budowaniu spójności spo-
łecznej i harmonijnemu rozwojowi gospodarki przychodzi z pomocą ekonomia społeczna, po-
zwala ona bowiem zlikwidować lub znacząco zmniejszyć źródła konfl iktów społecznych, a tak-
że umożliwia lokalny rozwój oparty na lokalnych zasobach, w poszanowaniu lokalnych tradycji 
i wartości.

Rozwój społeczno-gospodarczy nie zmniejsza w społeczeństwie poczucia alienacji i frustracji 
społecznej, gdyż, jak możemy zaobserwować, towarzyszą mu brak zasad moralnych, rozkład ro-
dziny czy zmiany w modelu życia, który skupia się głównie na pogoni za pieniędzmi i konsump-
cji coraz większej ilości dóbr. Szansą na rozwiązanie wielu problemów społecznych w gospodarce 
jest ekonomia społeczna, a zwłaszcza powstawanie lokalnych przedsiębiorstw ekonomii społecz-
nej, ponieważ łączą one gospodarowanie z budowaniem więzi społecznych, przez co przyczyniają 
się do wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego społeczeństwa, a szczególnie 
osób niepełnosprawnych.

Ekonomia społeczna staje się obecnie wielką szansą na ograniczenie biedy i bezrobocia zwłasz-
cza w regionach, gdzie mechanizm rynkowy nie pobudza do rozwoju lokalnego, a co za tym idzie 
– nie zachęca do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorczość społeczna 
w dłuższej perspektywie czasowej może pobudzić regiony i obszary kraju, które obecnie wydają 
się skazane na niepowodzenie. W okresie przemian gospodarczych, jak np. w okresie przechodze-
nia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, podejmowanie działań, których 
celem nie jest maksymalizacja zysku, ale dobro defaworyzowanych  grup społecznych i wspólnoty 
lokalnej, wydaje się  najlepszym, alternatywnym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej.

Istnieje obecnie wiele skomplikowanych kwestii społecznych, których rozwiązanie wymaga 
wzrostu wydatków publicznych, istniejący zaś system usług publicznych lub mechanizmy wolno-
rynkowe nie są w stanie ich rozwiązać. Tym bardziej, że sektor publiczny i branże od niego zależne 
wciąż borykają się z rosnącymi ograniczeniami ich wydatków. Agendy publiczne w coraz więk-
szym stopniu potrzebują nowych metod rozwiązywania problemów społecznych, koherentnych 
w stosunku do problemów, które mają przezwyciężać. Obecnie większość środków publicznych 
i prywatnych ogranicza się do przestarzałych modeli, polegających na dostarczaniu usług biernym 
konsumentom. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek należy skupić się na wdrażaniu nowych metod 
rozwiązywania problemów społecznych, które w większym stopniu powinny opierać się na promo-
waniu postaw aktywnych, nie zaś – roszczeniowych środowisk i grup społecznych. Należy zatem 
wspierać dobre pomysły i poważne działania, nawet jeśli na początku inicjatywy społecznej odby-
wałoby się to metodą „mapowania” dobrze funkcjonujących na rynku metod działania.

Ekonomia społeczna opiera się na wartościach solidarności, partycypacji, samorządności 
i odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Mówiąc inaczej, ekonomia społeczna 
wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

2. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – modele działania

Teoria ekonomii wciąż jeszcze nie potrafi  odpowiednio wyjaśnić roli przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej w rozwoju społecznym i gospodarczym, gdyż dość często redukuje się ich znaczenie do 
łagodzenia niedoskonałości rynku i państwa. W teorii ekonomii mało uwagi poświęca się typom 
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przedsiębiorstw innym niż nastawione na zysk, natomiast prawie nie poświęca się uwagi typom 
przedsiębiorstw, które nie są zainteresowane osiąganiem czy maksymalizowaniem zysku. To tra-
dycyjne podejście wymaga obecnie weryfi kacji, gdyż każda fi rma posiada duże zdolności do ada-
ptacji w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Występowanie niedoskonałości 
rynkowych, niepozwalających uporać się z rosnącymi problemami społecznymi (bezrobocie, wy-
kluczenie społeczne), sprzyja powstawaniu przedsiębiorstw, których celem nie jest zysk, a aktywi-
zacja i (re)integracja społeczno-zawodowa ludności. Jednocześnie można jednak zaobserwować, że 
przedsiębiorstwa nastawione na generowanie zysku coraz częściej w swych działaniach kierują się 
realizacją celów społecznych, czasami otwarcie artykułowanych w ich dokumentach.

Za przedsiębiorstwo społeczne, według defi nicji sformułowanej przez pracowników europej-
skiej sieci badawczej EMES (ang. European Research Network ), uznaje się takie, które prowadzi 
działalność głównie w celach społecznych, a zyski są w założeniu reinwestowane w te cele lub 
we wspólnotę, nie zaś w celu maksymalizacji zysku lub zwiększania dochodów udziałowców czy 
też właścicieli. Innymi słowy, przedsiębiorstwo społeczne powinno realizować cele społeczne za 
pomocą ekonomicznych narzędzi (Kubin 2008).

Przedsiębiorstwo społeczne powinno spełniać kryteria ekonomiczne: prowadzenie w sposób 
ciągły i regularny działalności opartej na tych kryteriach powinno być niezależne, suwerenne 
w stosunku do instytucji publicznych, podejmować ryzyko ekonomiczne związane z działaniem 
i posiadać choćby nieliczny personel płatny. Kryteria społeczne, które musi spełniać przedsię-
biorstwo społeczne to: wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel, dobrowolne stworzenie 
przez obywateli w celu zaspokojenia ich potrzeb, możliwie demokratyczny system zarządzania, 
możliwie partycypacyjny charakter działań włączający do współpracy tych, do których jest on 
adresowany oraz ma ograniczone możliwości dystrybucji zysków.

Otoczenie społeczno-polityczne, środowisko gospodarcze i różny stopień rozwoju lokalnego 
mają wpływ na wybór modelu działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

2.1. Organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia
Przedsiębiorstwa społeczne prowadzone w ramach działalności gospodarczej organizacji po-

zarządowych muszą mieć charakter wspomagający działalność statutową, a ich rozwój podlega 
istotnym ograniczeniom. Wynika to z faktu, że ich działalność gospodarcza powinna wspomagać 
działalność statutową organizacji pozarządowej i często w praktyce o rozumieniu pomocniczego 
charakteru działalności gospodarczej decydują organy kontroli skarbowej. Dodatkowym utrud-
nieniem jest praktyczna konieczność rozdzielenia działalności gospodarczej i statutowej, jednak 
większość organizacji w mniejszym lub większym stopniu łączy obie formy działalności. Rów-
nie istotną kwestią jest konieczność wyraźnego rozgraniczenia zasobów (fi nansowych, ludzkich 
i rzeczowych) wykorzystywanych do obu tych działalności, gdyż dotacje zarówno publiczne, jak 
i prywatne mogą być przekazywane tylko na działalność statutową, a nie na gospodarczą. Wy-
daje się zatem, że jeśli organizacja pozarządowa traktuje przedsiębiorstwo społeczne jako formę 
realizacji celów statutowych związanych z aktywizacją i integracją zawodową, to taka formuła 
działalności gospodarczej nie jest do tego najodpowiedniejsza. 

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych powoduje, iż zmieniają one tradycyj-
ny sposób działalności z działań non-profi t na działania ekonomiczne. Prowadzenie działalno-
ści gospodarczej pociąga za sobą nowe wyzwania związane z zarządzaniem organizacją. Ry-
zyko ekonomiczne ma wpływ na sposób podejmowania decyzji, od których często zależy los 
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organizacji. W fundacji kluczowe decyzje podejmuje samodzielnie zarząd (czasami wspólnie 
z fundatorami), a ponieważ są to małe organizacje, proces ten przebiega sprawnie. Decyzje po-
dejmowane są zwykle rozważnie, gdyż na zarządzie spoczywa odpowiedzialność, często oso-
bista (zaległości w płatnościach ZUS czy podatkowych). W przypadku stowarzyszeń decy-
zje podejmuje walne zgromadzenie, nie ponosząc za nie odpowiedzialności, a przy dość du-
żej liczbie członków proces decyzyjny może czasami trwać długo. Kwestie formalne związane 
z uruchomieniem działalności gospodarczej, formalno-prawne związane z działalnością, pro-
blemy organizacyjne, a także przeszkolenie pracowników wymagają wsparcia silnego partnera 
instytucjonalnego (organizacji pozarządowej, samorządu lokalnego, jednostki samorządu teryto-
rialnego, urzędu pracy czy biznesu) i to wsparcia nie tylko fi nansowego, lecz także współpracy 
związanej z działalnością gospodarczą, np. partner może być kontrahentem zlecającym wykona-
nie usług, czy też zamawiającym produkty. Przychylność partnera instytucjonalnego, współpraca 
i wspieranie w prowadzonych działaniach przedsiębiorstwa społecznego, prowadzonego ramach 
działalności gospodarczej organizacji pozarządowej, pozwala lepiej realizować cele społeczne.

Przedsiębiorstwa społeczne prowadzone w ramach działalności gospodarczej organizacji 
pozarządowych w świetle obowiązujących przepisów prawa nie są najlepszym modelem dzia-
łania. Obecnie w kraju liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych mieści się w prze-
dziale od 67 tysięcy fundacji i stowarzyszeń do około 86 tysięcy: fundacji, stowarzyszeń wraz 
z ochotniczymi strażami pożarnymi, organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz 
społecznych podmiotów wyznaniowych. W rzeczywistości szacuje się, że i liczba działających 
organizacji jest o 1/3 niższa od liczby zapisanych w rejestrach. W polskich organizacjach poza-
rządowych zatrudnionych jest około 100 tysięcy osób (Frączak 2010: 11, 12). Biorąc pod uwagę 
defi nicję przedsiębiorstwa społecznego opracowaną przez EMES, szacuje się , że w kraju liczba 
organizacji społecznych spełniających wszystkie kryteria sięga około 4 tysięcy, czyli niespełna 
10% ogółu organizacji (Herbst 2008: 144, 145). Według standardów Unii Europejskiej organizacje 
pozarządowe: nie wchodzą w skład żadnych struktur władz administracji państwowej, rządowej 
lub samorządowej; nie są fi nansowane stale z budżetu państwa (co nie wyklucza jednorazowych 
dotacji); nie są organizacjami politycznymi, religijnymi, gospodarczymi, związkami pracowni-
ków i pracodawców, ale też nie działają pod stałą kontrolą tych organizacji; a także są niezależne 
w znaczeniu: nie są fundacjami Skarbu Państwa lub jednostkami implementacyjnymi organów 
administracji państwowej.

Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe zarejestrowane w 2008 roku 
działały w obszarach: sport i rekreacja – 29% organizacji (20,3 tys.); ochotnicze straże pożarne – 
18% (13 tys.); kultury i sztuki – 9% (6,7 tys.); pomocy społecznej i usługach socjalnych oraz rynku 
pracy i aktywizacji zawodowej – 9% (6,7 tys.); edukacji i wychowania oraz działalności naukowo-
badawczej – 8% (6 tys.); ochrony zdrowia, ochrony praw i rzecznictwa, koła łowieckie – po 3% 
(2,3 tys.) i w innych obszarach (GUS 2010). Na Mazowszu działa 14% wszystkich organizacji dzia-
łających w obszarze pomocy społecznej, usług socjalnych oraz na rynku pracy i aktywizacji za-
wodowej – na 10 tys. mieszkańców przypada 1,67–1,71 organizacji. W 2008 roku najwięcej organi-
zacji wspierających osoby niepełnosprawne i chore (973) działało w województwie mazowieckim, 
a najmniej w województwie podlaskim (161 – 2% organizacji) (Rybka 2011).

Zatrudnienie w Polsce w organizacjach pozarządowych wynosi obecnie 1% aktywnych za-
wodowo, podczas gdy w krajach Europy zachodniej ponad 10%. W 2006 roku zatrudnienie 
w polskich organizacjach pozarządowych wynosiło 114 422 tysiące osób, natomiast w 2008 roku 
– 141 986 osób (Rybka 2011).
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Powyższe dane wskazują, że stowarzyszenia i fundacje, które są podstawowymi formami 
prawnymi organizacji pozarządowych, mogą przyczyniać się swoją działalnością do tworzenia 
miejsc pracy w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

2.2. Spółdzielnie socjalne
Spółdzielnia socjalna jest szczególnym typem przedsiębiorstwa społecznego. Jej  powstanie 

związane jest z uchwaleniem w 2003 roku ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w której to zdefi -
niowano zatrudnienie wspierane, możliwość podjęcia zatrudnienia m.in. w formie spółdzielczej. 
Natomiast w 2004 roku ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znowelizo-
wano prawo spółdzielcze i możliwość tworzenia nowego rodzaju spółdzielni jako specyfi cznego 
rodzaju spółdzielni pracy nienastawionej na maksymalizację zysku. W 2006 roku weszła w życie 
ustawa o spółdzielniach socjalnych, a w 2009 roku – ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach 
socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Ołdak 2011).

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej reintegracji jej członków poprzez odbudowa-
nie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz odgrywa-
nia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także reintegracji zawodowej 
jej członków poprzez działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie ich zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na wolnym rynku pracy.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną na rzecz 
swoich członków, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych 
w ustawie z 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osobowość prawną tego 
typu spółdzielnia uzyskuje po wpisaniu do KRS, a do utworzenia spółdzielni potrzebne jest porozu-
mienie pomiędzy co najmniej pięcioma osobami fi zycznymi lub co najmniej dwoma w przypadku 
osób prawnych. Według ustawy, w kręgu osób fi zycznych uprawnionych do tworzenia spółdzielni 
socjalnej są: osoby bezrobotne, osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków oraz innych środków 
odurzających po zakończeniu leczenia, bezdomni, byli więźniowie, osoby chore psychicznie, uchodź-
cy mający problemy z integracją, niepełnosprawni i inne osoby, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 
50% ogólnej liczby założycieli. Spółdzielnię socjalną mogą również założyć dwie spośród następują-
cych osób prawnych: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.

 Nowo tworzona spółdzielnia socjalna może wystąpić o wsparcie na jej założenie przed jej zareje-
strowaniem w KRS przez starostę za pośrednictwem Urzędu Pracy z Funduszu Pracy (maksymalne 
wsparcie to 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni – 
czyli ok. 14 tys. zł, oraz 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia członka przystępującego do spół-
dzielni – czyli ok. 10 tys. zł) albo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (przez niepełnosprawnych członków) w wysokości 
nieprzekraczającej 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli do kwoty ok. 50 tys. zł.

Spółdzielnie socjalne na mocy przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych nie uiszczają 
opłaty sądowej od wniosku o wpis spółdzielni do KRS oraz opłaty za ogłoszenie tego wpisu w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o refundację ze 
środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia emerytalne, ren-
towe i wypadkowego w pełnej wysokości przez 24 miesiące od dnia zatrudnienia oraz w połowie 
wysokości prze kolejne 12 miesięcy (około 22 tys. zł rocznie na jednego pracownika). W trakcie 
działalności spółdzielni socjalnej, dochody wydatkowane na: reintegrację zawodową członków 
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spółdzielni, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wolne są od podatku do-
chodowego od osób prawnych. Dodatkowo spółdzielnia socjalna może stosować uproszczone 
zasady rachunkowości, jeżeli jej przychody nett o ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 
fi nansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej 1 200 000 euro w walucie polskiej. 

Dodatkową formą wsparcia fi nansowego, ze strony samorządu terytorialnego, może być 
wsparcie rzeczowe w postaci udostępnienia na preferencyjnych warunkach sprzętu lub nierucho-
mości na potrzeby prowadzenia działalności. Może to być również wsparcie ze środków budże-
tu samorządu terytorialnego – dotacje, pożyczki, usługi lub doradztwo w zakresie fi nansowym, 
księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym; zrefundowanie lustracji.

Spółdzielnia socjalna ma prawo na równi z organizacjami pozarządowymi uczestniczyć 
w otwartym konkursie ofert w związku ze wsparciem, realizacji zadań publicznych lub powie-
rzenia w sferze pożytku publicznego realizacji zadań publicznych.

Warta odnotowania jest również możliwość skorzystania z preferencyjnego traktowania w ra-
mach postępowań z zakresu zamówień publicznych, dzięki wprowadzeniu do ustawy – Prawo 
zamówień publicznych tz w. klauzul społecznych (w ramach zamówień publicznych zamawiający 
może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, 
dotyczące np. zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych w celu przygotowania ich do zawo-
du, niepełnosprawnych i innych osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym).

Z założenia spółdzielnia socjalna musi być utworzona, przez co najmniej 80% osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, co narzuca jej funkcję aktywizacji i reintegracji zawodowej, a jej 
formuła korporacyjna wymusza również, przynajmniej formalnie, udział członków pracowników 
w zarządzaniu spółdzielnią. 

Podobnie jak inne typy spółdzielni, ma ona obowiązek równomiernie rozdzielać pracę pomię-
dzy swoich członków, biorąc pod uwagę ich kwalifi kacje. Natomiast stosunek pracy pomiędzy 
spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się przede wszystkim na podstawie spółdziel-
czej umowy o pracę. W przypadku, gdy jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni, 
możliwe jest zatrudnienie wszystkich lub niektórych jej członków na podstawie umowy o pracę 
nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Spółdzielnia socjalna jest wygodniejszą, niż działalność gospodarcza organizacji pozarządo-
wych, formą działania umożliwiającą łączenie działalności gospodarczej i społecznej. Jak wynika 
z dotychczas przeprowadzonej analizy działalność gospodarcza spółdzielni socjalnej nie jest pod-
dana tak licznym ograniczeniom, jak organizacji pozarządowych, a jednocześnie taka formuła 
działalności przedsiębiorstwa społecznego zachęca do współpracy instytucje publiczne.

Obecnie w Polsce (stan na 26 kwietnia 2011 roku ) działa 324 spółdzielnie socjalne: 44 w woje-
wództwie śląskim, 37 – w wielkopolskim, 32 – w mazowieckim, po 26 w województwach łódzkim 
i małopolskim, 23 – w warmińsko-mazurskim, 20 – w kujawsko-pomorskim, 19 – w dolnośląskim, 
17 – w pomorskim, 15 – w lubelskim, 14 – w podkarpackim, 13 – w zachodnio-pomorskim, po 12 
w województwach lubuskim i opolskim, po 7 w województwach podlaskim i świętokrzyskim 
(Ołdak 2011).

W 2005 roku, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych, opierając się 
na ustawie – Prawo spółdzielcze, na terenie kraju powstało 20 spółdzielni, natomiast z końcem 
marca 2008 roku zarejestrowano już 146 spółdzielni socjalnych (Lamprecht 2008: 27).

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wynikających z informacji o stanie 
i kierunkach rozwoju w Polsce przedsiębiorczości społecznej (2008 rok) 88% działających spół-
dzielni socjalnych prowadzi działalność związaną z usługami rynkowymi: usługi remontowo-
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-budowlane i porządkowe oraz rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych, usługi hydrauliczne, 
elektryczne i inne techniczne, jak np. naprawa komputerów, rowerów, usługi gastronomiczne, 
usługi związane ze sprzątaniem i opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, usłu-
gi kserografi czne, krawieckie, pralnicze, szkolno-edukacyjne, cateringowe, usługi porządkowe 
i pielęgnacyjne terenów zielonych, usługi związane z prowadzeniem klubów i świetlic dla dzieci 
i młodzieży. Natomiast 12% działających spółdzielni socjalnych prowadziło działalność wytwór-
czą: produkcja owoców i warzyw, produkcja drzewa kominkowego, produkcja zniczy nagrob-
kowych i ozdób ogrodowych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych oraz hodowla kur, 
kóz, bydła i trzody chlewnej (Lamprecht 2008: 28).

Zarówno liczba działających w kraju spółdzielni, jak i różnorodność prowadzonej działalności 
pozwalają zauważyć, że znaczenie tej formy przedsiębiorczości społecznej w gospodarce będzie się 
zwiększało, choć obecnie ruch spółdzielczy przeżywa kryzys i to nie tylko w kraju, ale także w wy-
miarze światowym. Dzieje się tak, ponieważ spółdzielnie, które osiągnęły sukces, bardzo szybko upo-
dabniają się do działających przedsiębiorstw lub czasami spółdzielnie wykazują niższą efektywność, 
co wynika z realizacji celów społecznych, lub dość często można zaobserwować brak zrozumienia dla 
ich działalności ze strony decydentów politycznych, przedsiębiorców oraz społeczeństwa.

W 2006 roku sektor spółdzielczy zapewniał 332 tysiące miejsc pracy, tj. około 3% krajowego 
rynku pracy, a w 2008 roku 294,2 tysiąca miejsc pracy, tj. 2% ogółu zatrudnionych (GUS 2009). Jeśli 
polski ruch spółdzielczy poradzi sobie z wypaczeniem społecznego i demokratycznego wymiaru, 
który miał miejsce w przeszłości, odegra w przyszłości znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc 
pracy oraz integracji zawodowej grup społecznie wykluczonych.

2.3. Inne możliwości działania przedsiębiorstw społecznych – nowa ekonomia społeczna
Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej mogą być prowadzone, także w innych formach praw-

no-instytucjonalnych i są to w dużej mierze formy hybrydowe, które zajmują się integracją za-
wodową osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Organizacje takie łączą dwa porządki: 
komercyjny i publiczny, komercyjny i pozarządowy albo wszystkie trzy na raz. Są to spółdzielnie 
pracy, Centra Integracji Społecznej (CIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Zakłady Pracy 
Chronionej (ZPCH), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS). Ta-
kich przedsiębiorstw społecznych jest obecnie w Polsce stosunkowo niewiele. W 2009 roku działa-
ło w kraju 250 spółdzielni socjalnych, 35 – ZAZ-ów, 35 – CIS-ów, 90 – KIS-ów, z których część jest 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe (Frączak  2010: 12, 13). Te wielkości liczbowe nie 
wskazują, że mamy do czynienia z masowym ruchem, ale liczba ich zmienia się dość szybko. Nie-
mniej jednak trudno jest mówić obecnie o istotnym znaczeniu tych przedsiębiorstw w wymiarze 
gospodarczym czy w wymiarze rozwiązywania problemów społecznych. Pozwalają one jednak 
w znacznym stopniu na rozwiązywanie problemów konkretnych osób.

Centra Integracji Społecznej (CIS) są powoływane w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjal-
nym w celu realizacji programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym. Reintegracja zawodowa i społeczna ma na celu pomóc osobom bio-
rącym udział w zajęciach w centrum w podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub podjęciu 
działalności gospodarczej.

Usługi Centrum Integracji Społecznej są skierowane do osób, które podlegają wykluczeniu 
społecznemu i nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 
życiowych. Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach w Centrum odbywa się na podstawie wnio-
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sku osoby zainteresowanej lub wniosku przedstawiciela ustawowego, lub na podstawie wniosku 
zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzędu 
pracy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub Klubu Integracji Społecznej, za 
zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

CIS może zostać utworzony przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta albo przez organi-
zację pozarządową. Status Centrum jest nadawany przez wojewodę na okres 5 lat, na wniosek 
instytucji tworzącej składany do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum. Działal-
ność Centrum jest fi nansowana z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, z dochodów 
z działalności własnej, innych środków publicznych, ze zbiórek publicznych, darowizn, czy też 
„odpisu 1%”, a Marszałek województwa może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposaże-
nie oraz na prowadzenie działalności przez pierwsze trzy miesiące.

Okres uczestnictwa w CIS wynosi 12 miesięcy i może być przedłużony o kolejne 6 miesięcy, 
w tym okres próbny 1 miesiąc. Uczestnicy otrzymują świadczenia integracyjne – w wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, premię motywacyjną – do 20% świadczenia, ubezpieczenia zdrowotne 
oraz jeden posiłek dziennie.

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) wprowadzone zostały przez ustawę o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ może utworzyć powiat, 
gmina, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym działaniem 
będzie rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zadaniem ZAZ jest przy-
gotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku lokalnym oraz pomoc w 
realizacji samodzielnego, pełnego i niezależnego życia na miarę indywidualnych potrzeb. Otrzy-
manie statusu ZAZ wymaga zatrudnienia co najmniej 70% osób niepełnosprawnych; posiadania 
obiektów i pomieszczeń, które odpowiadają przepisom BHP oraz uwzględniają potrzeby osób 
niepełnosprawnych. ZAZ-y  powinny także zapewniać doraźną i specjalistyczna opiekę medycz-
ną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne, uzyskać pozytywną opinię starosty o potrzebie utwo-
rzenia ZAZ, a uzyskane dochody przeznaczać na fundusz aktywizacji zawodowej. Obowiązujące 
przepisy dopuszczają prowadzenie przez ZAZ działalności gospodarczej, ale też jednocześnie 
znacznie ograniczają możliwość podejmowania działań o charakterze rynkowym. Instytucja pro-
wadząca ZAZ jest zobowiązana do wygenerowania środków z innej działalności lub innych wła-
snych źródeł na tworzenie nowych miejsc pracy, zakup nieruchomości, nie może bowiem na ten 
cel przeznaczać wypracowanych dochodów.

Większość kosztów ZAZ jest  fi nansowana ze środków PEFRON-u, m.in. takie jak: koszty zwią-
zane z utworzenie i prowadzeniem ZAZ; działalność obsługowo-rehabilitacyjna; wynagrodzenia 
niepełnosprawnych pracowników; wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy rehabilita-
cji; a do tego ZAZ-y są zwolnione z podatków od nieruchomości, rolnego, od czynności cywilno-
-prawnych związanych bezpośrednio z prowadzeniem ZAZ. Wszystko to wskazuje, że ZAZ-y są 
atrakcyjną formą działalności, która w znacznym stopniu może pomóc osobom niepełnospraw-
nym żyć w otwartym środowisku bez potrzeby korzystania z zasiłków pomocy społecznej.

Zakłady Pracy Chronionej (ZPCH) są organizacyjnie i fi nansowo wydzieloną jednostką fi rmy, 
która je tworzy. Jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na zachowaniu 
przez pracodawców odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosun-
ku do ogółu zatrudnionych pracowników. W Polsce działa około 2 tysięcy ZPCH, które zatrudnia-
ją około 150 tysięcy pracowników (Schimanek 2009: 78).

Prowadzenie przez 12 miesięcy działalności gospodarczej, zatrudnienie co najmniej 25 pracow-
ników w przeliczeniu na etaty i przez okres sześciu miesięcy oraz zatrudnienie co najmniej 40% 
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osób niepełnosprawnych, posiadanie obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
zapewnienie tym pracownikom opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych, pozwala każdemu 
pracodawcy uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej.

PEFRON dofi nansowuje lub refunduje wynagrodzenia osób niepełnosprawnych – 75% najniż-
szego wynagrodzenia, zwraca koszty szkolenia osób niepełnosprawnych związanych z konieczno-
ścią zmiany profi lu produkcji, zwraca 50% kredytów zaciągniętych na cele rehabilitacyjne i jednora-
zową pożyczkę w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Do-
datkowo ZPCH przysługują zwolnienia od podatków. Natomiast pracodawca prowadzący ZPCH 
musi obowiązkowo prowadzić zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Fundacje i stowarzyszenia mogą tworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), które są wyodręb-
nionymi organizacyjnie i fi nansowo instytucjami. WTZ wspomagają proces rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez stosowanie techniki terapii zawodowej. Każdej osobie 
uczestniczącej w warsztatach opracowuje się indywidualny program rehabilitacji, w którym określa 
się metody i zakres umiejętności zawodowych, zakres rehabilitacji, formy współpracy z rodziną lub 
opiekunami oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji. W Polsce działa ponad 
500 WTZ, w tym na Mazowszu ponad 50 (Schimanek 2009: 80). Udział w warsztatach mogą brać 
osoby, które w swoim orzeczeniu mają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Koszty uruchomienia działalności oraz utworzenia WTZ są współfi nansowane ze środków 
PEFRON-u, środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Jednostki samorządu tery-
torialnego szczebla powiatowego oraz PEFRON solidarnie ponoszą koszty tworzenia i działania 
WTZ. W 2009 roku i w latach następnych PEFRON maksymalnie dofi nansowuje 70% kosztów 
związanych z tworzeniem WTZ.

WTZ-ty nie prowadzą działalności gospodarczej, mają charakter non-profi t, ale mogą sprzeda-
wać produkty i usługi wytworzone przez uczestników WTZ, uzyskane zaś pieniądze przeznacza 
się na wydatki związane z integracją społeczną uczestników.

Kluby Integracji Społecznej (KIS) mogą być prowadzone przez gminę lub organizację pozarzą-
dową w celu prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych. KIS-y poma-
gają w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, prowadzą także prace społecznie użytecz-
ne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, działalność samopomocową w zakresie znalezienia 
pracy, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne, warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu so-
cjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, czas uczestnictwa ustalany jest 
indywidualnie, a utworzenie i działalność może być finansowana ze środków Unii Europejskiej 
oraz z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.

Omówione powyżej inne możliwości działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej, choć nie moż-
na jeszcze mówić o ich masowym powstawaniu, są bardzo zróżnicowane, gdyż poszczególne typy 
przedsiębiorstw, nawet jeśli chodzi o formy prawne i sposób działania, znacznie się różnią od siebie.

2.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jako podmiot gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrze rozpozna-

walna w otoczeniu, gdyż jest formą przewidzianą do realizacji celów gospodarczych. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, odnoszącymi się do struktury zarządzania, dostosowanej do 
zarządzania działalnością gospodarczą, taka forma z pewnością ułatwia przedsiębiorstwu spo-
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łecznemu  funkcjonowanie strony ekonomicznej, nie ułatwia natomiast występowania jako pod-
miotu realizującego cele społeczne.

Działalność gospodarcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega żadnym ogra-
niczeniom, ale działalność przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego w tej formie wymaga 
zapisania celów społecznych jako nadrzędnych w statucie spółki oraz przeznaczania na ten cel 
wypracowanego dochodu.

Konieczność posiadania kapitału zakładowego wymaga, aby założyciele – wspólnicy wnieśli 
swoje udziały, a to ogranicza bycie udziałowcem przez osobę zagrożoną marginalizacją, jedno-
cześnie zaś powoduje, że osoby takie mogą być pracownikami spółki, ale nie mają możliwości 
zarządzania nią. Formuła spółki daje jednak możliwość, aby właścicielami były osoby prawne, 
np. organizacje pozarządowe.

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stwarza najlepsze możliwości rozwi-
jania działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy i choć jej działalność społeczna 
może podlegać pewnym ograniczeniom, spowodowanym trudnościami związanymi z pozyski-
waniem wsparcia bezzwrotnego, to w przypadku, gdy tworzą ją osoby prawne, mogą one nie 
tylko wspierać jej działalność, lecz także ją kontrolować.

Zaprezentowana analiza modeli działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej nie pozwa-
la jednoznacznie stwierdzić, który z nich jest optymalną formą prawną funkcjonowania przed-
siębiorstw społecznych w realiach gospodarki rynkowej. Z jednej strony spółdzielnie socjalne 
i spółdzielnie pracy przynoszą duże korzyści zarówno członkom, jak i otoczeniu, są stabilnym 
miejscem pracy o demokratycznej strukturze zarządzania. Z drugie zaś –  okazuje się w wie-
lu przypadkach, że są one nieczytelne dla partnerów biznesowych, szczególnie zagranicznych, 
oraz dla pośredników. Niezbyt dobrym rozwiązaniem prawnym dla przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej są fundacje, gdyż ich specyfi ka, wynikająca z przepisów prawa i ze społecznego wize-
runku, nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej. Wydaje się zatem, że spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością jest obecnie najlepszą formą prawną dla przedsiębiorstwa społecznego 
nastawionego na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Na zakończenie należy zauważyć, że przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, niezależnie od 
przyjętego modelu działania, są jak do tej pory dużą szansą na ograniczenie biedy i bezrobocia 
w naszym kraju, a także pozwalają włączyć w nurt życia społecznego i gospodarczego społeczno-
ści defaworyzowane.

Pełny wymiar korzyści, jakie przynosi działalność przedsiębiorstw ekonomii społecznej, to – 
poza maksymalizacją zysku ekonomicznego – również optymalizacja zysku społecznego. Dzia-
łalność przedsiębiorstw ekonomii społecznej pozwala na tworzenie miejsc pracy dla osób margi-
nalizowanych, które z różnych względów nie mogą znaleźć pracy, ale ich działalność, to również 
mniejsze wydatki na zasiłki, opiekę społeczną, to dochody z podatków od wynagrodzeń oraz ze 
składek na ZUS. Należy dodać, że zyskiem społecznym jest ograniczenie patologii społecznych, 
przełamanie dziedziczenia marginalizacji i ubóstwa, zmniejszenie obszaru kryminalizacji i prze-
stępstw, ale też i ochrona młodego pokolenia przed demoralizacją i patologiami. 

W 2007 roku według raportu UNDP w Polsce liczba osób bezrobotnych wynosiła 1,8 mln; 
osób uzależnionych od alkoholu – około 800 tys.; uzależnionych od narkotyków – około 60 tys.; 
osób bezdomnych – od 80 do 130 tys.; osób opuszczających zakłady karne – około 10 tys. (Sadow-
ska 2008: 50) oraz 4697,5 tys. osób niepełnosprawnych (www.Niepełnosprawmi.gov.pl/dane staty-
styczne). Jak widać jest to niemała grupa osób, dla których przedsiębiorstwa ekonomii społecznej 
są szansą na normalne funkcjonowanie na rynku pracy.
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3. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób niepełnosprawnych jest pochodną sytuacji na rynku 
pracy. Do 2009 roku na rynku obserwowano sukcesywny spadek bezrobocia wśród tych osób, 
jednak kryzys gospodarczy w 2010 roku spowodował, że bezrobocie dotknęło także osoby nie-
pełnosprawne. Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w 2007 roku 
wynosiła 14,1% (rok wcześniej – 17,3%), do 2009 roku obniżyła się do progu 12,8%, natomiast 
w 2009 roku wzrosła do 15,3% (www.Niepełnosprawmi.gov.pl/dane statystyczne).

Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 
w 2007 roku wynosił 22,6%, w 2008 roku – 23,9%, w 2009 roku – 24,6%, a w 2010 r osiągnął war-
tość 25,9%  (www.Niepełnosprawmi.gov.pl/dane statystyczne). Poprawa aktywności zawodowej 
tej grupy ludności wynikała z otrzymywanego przez pracodawców wsparcia i dzięki temu wyka-
zywali oni zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych znajduje swoje odzwierciedlenie 
w strukturze tej populacji według głównych źródeł utrzymania. W 2010 roku głównymi źródłami 
utrzymania były renta z tytułu niezdolności do pracy (48,6%) i emerytura (23,4%), a z zasiłku dla 
bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego i innych świadczeń społecznych utrzymywało 
się 11,8%, natomiast odsetek osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej, utrzymujących się 
głównie z pracy, wynosił 12,9% (w tym z pracy najemnej 10,4%) (www.Niepełnosprawmi.gov.pl/
dane statystyczne).

W 2011 roku dla 57,6% osób niepełnosprawnych renta z tytułu niezdolności do pracy była głów-
nym źródłem utrzymania, emerytura – dla 6,5%, a zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przed-
emerytalne i inne świadczenia społeczne – dla 13%. Głównie z pracy utrzymywało się 16,9% osób 
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (www.Niepełnosprawmi.gov.pl/dane statystyczne).

Udział pracowników Zakładów Pracy Chronionej w stosunku do ogółu pracowników nie-
pełnosprawnych jest wysoki i w 2010 roku wynosił 74,4%, choć od 2004 roku zauważalna jest 
tendencja spadkowa (2004 r – 86%) (www.Niepełnosprawmi.gov.pl/dane statystyczne). 

 Wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, wynikał 
z wysokiego wsparcia, jakie otrzymywali pracodawcy zgodnie z obowiązującą ustawą o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2010 roku na otwartym rynku pracy 
zatrudnionych było 67,9 tys. osób niepełnosprawnych i 198,3 tys. osób niepełnosprawnych pracu-
jących w zakładach pracy chronionej (dane PEFRON według stanu z 31 marca 2011 roku) (www. 
Niepełnosprawmi.gov.pl/dane statystyczne).

 W szkoleniach organizowanych przez urzędy pracy, fi nansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w 2010 roku uczestniczyło 7050 osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobot-
ne, a liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy zmniejszyła się o 570 osób. Spośród 
ogółu osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenia, 110 osób podjęło pracę w trakcie szko-
lenia, a 1674 po jego ukończeniu, efektywność szkoleń dla tej grupy osób była na poziomie 22,2% 
(www. Niepełnosprawmi.gov.pl/dane statystyczne).

8179 osób niepełnosprawnych bezrobotnych skierowano w 2010 roku na staż, a pracę podjęło 
2808 osób, efektywność staży pracy wynosiła 34,3%, z indywidualnego poradnictwa zawodowego 
skorzystało w 2010 roku 30 370 osób niepełnosprawnych (www. Niepełnosprawmi.gov.pl/dane 
statystyczne).

Zaprezentowane dane statystyczne pozwalają zauważyć, że choć osoby niepełnosprawne bez-
robotne oraz poszukujące pracy chętnie korzystają z różnych form wsparcia urzędów pracy, jak 



Rola przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 183

szkolenia, staże czy z poradnictwa zawodowego, usług w ramach pomocy w aktywnym poszu-
kiwaniu pracy, to wciąż efektywność tych działań nie jest zadawalająca. Wzrost liczby oferowa-
nych przez pracodawców miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych będzie miał  miejsce, dopóki 
pracodawcy będą otrzymywali wsparcie fi nansowe dla zatrudniania tej grupy osób, jest to więc 
rozwiązanie doraźne.

4. Funkcje przedsiębiorstw społecznych na rynku pracy

Szeroko rozumiane przedsiębiorstwa społeczne, bez względu na formę prawną działania, peł-
nią bardzo zróżnicowane funkcje związane nie tylko z działaniami prozatrudnieniowymi w sto-
sunku do osób niepełnosprawnych, lecz także z działaniami pozwalającymi tym osobom normal-
nie funkcjonować na otwartym rynku pracy. 

Działania prozatrudnieniowe przedsiębiorstw społecznych mają na celu podniesienie 
szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz zaprzestania traktowania tych osób 
w kategoriach „problemu do rozwiązania”. Integracja w ramach rynku pracy i przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu, to zatem jedna z ważniejszych kompetencji przedsiębiorstw 
społecznych.

Przedsiębiorstwa społeczne działają w bardzo wielu sektorach. Przede wszystkim jest to szero-
ko rozumiany sektor usług publicznych, który  może mieć różny charakter, jednak usługi społecz-
ne, socjalne oraz techniczne szczególnie sprzyjają zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwa społeczne dostarczają również usług na otwartym rynku, takich jak: usługi 
budowlano-mieszkaniowe, hotelarskie, gastronomiczne, informatyczne, ochrona mienia, sprząta-
nie itp.

Przedsiębiorstwa społeczne mają specjalne kompetencje w wytwarzaniu dóbr publicznych, 
dzięki czemu ich działania mają wpływ na jakość życia mieszkańców, są to działania w zakresie 
ochrony środowiska, ochrony zabytków czy dóbr kultury.

Kolejną funkcją przedsiębiorstw społecznych są działania na rzecz rozwoju wspólnot lokal-
nych, gdzie w wyniku podjętej działalności przedsiębiorstwom  społec znym udaje się uruchomić 
współpracę wielu lokalnych podmiotów i zmienić gminę w duży ośrodek, np. turystyczny, albo 
zainteresować ludność kultywowaniem regionalnej tradycji.

Bardzo ważną funkcją przedsiębiorstw społecznych jest tworzenie miejsc pracy poprzez dzia-
łalność handlową, która może dotyczyć zarówno dóbr wytwarzanych przez same przedsiębior-
stwa, jak i pośrednictwa w sprzedaży produktów wytwarzanych przez innych, a także przezna-
czanie dochodów ze sprzedaży na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Działalność produkcyjna przedsiębiorstw społecznych może dotyczyć każdej dziedziny, ale 
szczególną rolę w działalności produkcyjnej odgrywa produkcja „pracochłonna” i niekoniecznie 
technologicznie zaawansowana, np. naprawa odzieży, rękodzieło artystyczne, szycie, produkcja 
regionalnej żywności.

Przedsiębiorstwa społeczne w swych działaniach na rynku pracy charakteryzują się, jak 
widać, dość szerokim spektrum działań na rzecz pozyskiwania miejsc pracy dla osób niepeł-
nosprawnych i jeśli tylko stworzony zostanie dla nich niezbędny stabilny system prawny, 
np. w zakresie zamówień publicznych, i zostanie udzielone niewielkie wsparcie fi nansowe w mo-
mencie uruchamiania działalności, to mają one szansę zakotwiczenia się na rynku i prowadzenia 
działalności w długim okresie.
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Wnioski

Działalność przedsiębiorstw społecznych w Polsce nie jest czymś unikalnym, gdyż wiele kra-
jów poszukuje mechanizmów, które pozwolą zastąpić niewydolne państwo opiekuńcze, pań-
stwem opiekuńczo-społecznym. Wymaga to zwiększenia udziału innych niż tylko państwowych 
podmiotów w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także wymaga konieczności 
zrównoważenia uprawnień i powinności po stronie tych osób.

Przedsiębiorstwa społeczne oferują osobom niepełnosprawnym aktywne formy pomocy na 
rynku pracy, uczą współodpowiedzialności zamiast roszczeń i pozwalają uniezależnić się od po-
mocy społecznej, są one ważnym sojusznikiem państwa w realizowanej polityce społecznej.

Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa ekonomii społecznej działają w trzech obszarach – biz-
nesu (często ich celem jest dążenie do wypracowania zysków), sektora pozarządowego (realizują 
cele społeczne), a także działań terapeutycznych w celu usamodzielnienia się benefi cjentów.

Zaprezentowana analiza pozwala zauważyć, że zaletą działalności przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej jest nieszablonowość ich działań w zakresie ich pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
dobra znajomość potrzeb i możliwości w zakresie wykonywanej pracy, a dzięki małej skali dzia-
łalności przedsiębiorstw, możliwość dostosowania podejmowanych działań do ich potrzeb. Nie 
bez znaczenia jest też wspieranie osób niepełnosprawnych do działania we własnym interesie.

Działalność przedsiębiorstw ekonomii społecznej poza generowanymi korzyściami ekono-
micznymi, takimi jak uzyskanie pracy i dzięki temu dochodów, stwarza możliwość godnego życia 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
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Krzysztof Walczak

Zasady wynagradzania pracowników wynikające z prawa pracy 
i ich porównanie z praktyką fi rm oraz teorią zarządzania personelem

Słowa kluczowe: pracownik, wynagrodzenie, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy, zasady, prawo 
pracy, zarządzanie personelem. 

Streszczenie: Praca prezentuje autorski projekt zasad wynagradzania pracowników, wynikających 
z przepisów prawa pracy. Zasady te zostały porównane z teorią zarządzania personelem i praktyką ist-
niejącą w fi rmach. W wyniku tej analizy autor dochodzi do wniosku, że teoria zarządzania personelem w 
wielu miejscach jest zbliżona do zasad prawa pracy, jednakże liczne są przypadki, gdy nauki te prezentują 
różne poglądy. Co gorsza zasady te w wielu przypadkach nie znajdują zastosowania w praktyce działania 
fi rm. Podsumowując, autor sugeruje podjęcie wspólnych działań prawników i teoretyków zarządzania 
personelem w celu wypracowania możliwych wspólnych zasad wynagradzania.

Keywords: Employee, remuneration, pay regulation, collectiva labour agrement, rulet, labour law, human resource 
management. 

Abstract: This article presents author’s proposal of principles of remuneration result from regulations 
of labour law. These principles have been compared with theory of HRM and practice existing in fi rms. 
Author comes for conclusion that theory of management is approximated to many principles of labour law, 
however, cases are numerous when these sciences present diff erent views. That worse that these principles 
are often not implemented in practice of operation of fi rms. Summing up author suggests that lawyers and 
HRM theorists should work together for if it would be possible elaboration of common principle of remu-
neration. 

Wprowadzenie

Teoria zarządzania personelem w sposób bardzo szczegółowy i wielowątkowy zajmuje się 
tematyką wynagradzania pracowników. Oddzielne rozdziały lub części poświęcone tej tematy-
ce znajdują się niemal we wszystkich podręcznikach i opracowaniach z tej dziedziny nauki. Jak 
wskazuje się bowiem w literaturze przedmiotu na poziomie operacyjnym wynagrodzenie jest 
ważnym narzędziem w skutecznym pozyskiwaniu, stabilizowaniu i motywowaniu pracowni-
ków. Na poziomie strategicznym może być ono zaś wykorzystywane jako narzędzie integrowa-
nia zasobów ludzkich wokół realizacji strategii organizacji, rozwijania kapitału ludzkiego oraz 
kształtowania proefektywnościowej i proetycznej kultury organizacyjnej (Pocztowski 2007: 327). 
W opracowaniach tych często pojawia się wskazanie, że system wynagradzania musi, poza innymi 
warunkami, być zgodny z wymogami prawa (Kawka 2010: 190). Co to jednak w praktyce oznacza, 
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tego już autorzy często nie podają. Dlatego też w takiej interdyscyplinarnej publikacji, dobrze jest, 
moim zdaniem, zapoznać jej Czytelników z tego typu uwarunkowaniami, ponieważ nie wszyscy 
przedstawiciele doktryny zarządzania personelem, a zwłaszcza studenci Wydziału Zarządzania, 
muszą znać polskie prawo pracy. Jest to o tyle istotne, że w wielu przypadkach, opierając się na 
opracowaniach obcojęzycznych, wprowadza się do polskiej literatury pojęcia, które są co prawda 
akceptowane zwłaszcza w anglosaskiej kulturze prawnej, nie są jednak do końca zgodne z polski-
mi przepisami (Armstrong 2009: 38). Dlatego też jako prawnik, specjalizujący się w problematyce 
prawa pracy, który uczestniczy w tworzeniu regulacji zakładowych, a więc układów zbiorowych 
pracy oraz regulaminów wynagradzania (Walczak 2010: 97) – zwanych też autonomicznymi źró-
dłami prawa pracy – chciałbym pokazać, jak problematykę wynagradzania widzi prawo pracy 
i „zderzyć” to podejście z teorią zarządzania, a następnie odnieść się do praktyki fi rm, która nieste-
ty daleka jest od teoretycznych koncepcji prezentowanych przez przedstawicieli obydwu nauk1. 

1. Założenia metodologiczne

Pisząc opracowanie związane z prawem w publikacji z zakresu zarządzania, należy, aby unik-
nąć nieporozumień, przedstawić na początku założenia metodologiczne, ponieważ, o czym prze-
konałem się w mojej praktyce, te same pojęcia są czasami różnie rozumiane w zakresie obydwu 
nauk. I tak przez pojęcie pracownika należy rozumieć, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) (dalej: kp), osobę zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 
Tak więc ze względu na zamkniętą listę, pojęcie to nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie 
stosunków cywilnoprawnych, takich jak zlecenie, dzieło, agencja czy też współpracujących na 
podstawie samodzielnej działalności gospodarczej, mimo iż osoby te często wykonują pracę na 
podobnych zasadach, jak pracownicy. 

Jeżeli chodzi o drugi podmiot stosunku pracy, a mianowicie pracodawcę, to zgodnie z art. 3 kp 
pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także oso-
ba fi zyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Takie ujęcie pracodawcy, zwanego w doktrynie 
prawa pracy zarządczym, w odróżnieniu od właścicielskiego, poprzez specyfi czne ukształtowanie 
struktury organizacyjnej może być użyte w celu obejścia prawa i uniknięcia zobowiązań wobec 
pracowników (uchwała 7 sędziów SN z 23.05.2006 r., Biuletyn SN 2006, Nr 5, III PZP 2/06). To wska-
zanie jest – moim zdaniem – bardzo ważne, ponieważ w wielu publikacjach z zakresu zarządzania 
podchodzi się do pojęcia podmiotu zatrudniającego w rozumieniu właścicielskim, a więc patrzy się 
przez pryzmat podmiotu, który od strony ekonomicznej może oddziaływać na struktury zależne 
(np. struktury holdingowe). Nie ma to jednak w praktyce bezpośredniego przełożenia na prawne 
zasady zatrudniania, w tym w szczególności na warunki wynagradzania (Raczkowski 2012: 61).

1 W swojej pracy posłużyłem się analizą sondażową.  Wyboru tej metody dokonałem świadomie, gdyż zdaję sobie 
sprawę, że liczba podmiotów, które potencjalnie powinny być przedmiotem badań jest na tyle duża, że nie byłbym w 
stanie dokonać pełnej ich analizy. Dlatego też na potrzeby tej pracy wybrałem ok. 500 autonomicznych źródeł prawa 
pracy. Do pewnej ich części miałem bezpośredni dostęp w ramach działalności doradczej. Pozostałe regulacje były 
przedmiotem analiz prowadzonych ze studentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego podczas 
seminariów oraz wykładów z zakresu wynagradzania i motywowania. Wydaje mi się, że mimo iż nie jest to grupa 
reprezentatywna w rozumieniu teorii statystyki,  jej wielkość i różnorodność pozwala na  wyciągnięcie pewnych 
ogólnych wniosków.
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Mając to wszystko na uwadze przedmiotem analizy objąłem tylko pracodawców przedsiębior-
ców w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.), zgodnie z którym przedsiębiorcą jest osoba fi zyczna, 
osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przy-
znaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na którą 
„oddziałuje” bezpośrednio globalny rynek pracy, któremu musi sprostać m.in. poprzez z jednej 
strony zoptymalizowane, a z drugiej – motywacyjne wynagradzanie zatrudnionych. Z moich 
analiz wyłączyłem również kwestie wynagradzania członków zarządów, gdyż są one, zgodnie 
z art. 241(26) § 2 kp, domeną indywidualnych uzgodnień pracodawcy z pracownikiem, a nie pod-
legają wskazanym w tytule regulacjom zakładowym (Walczak 2008: 501).

2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę 

Już w starożytności, a zwłaszcza w prawie rzymskim, jak również i w średniowiecznym, na-
jem usług lub pracy konstruowano analogicznie do najmu rzeczy. Aczkolwiek należy pamiętać, że 
zarabianie przez pracę uważano w starożytnym Rzymie na ogół za coś poniżającego, a nawet upa-
dlającego, gdyż wolny i szlachetny Rzymianin oddawał się służbie wojskowej i spełniał funkcje 
państwowe jako dygnitarz, ale nie brał za to zapłaty (Zoll 1930: 3). Wynagrodzenie stanowiło więc 
nie ekwiwalent świadczonej pracy, lecz formę odpłaty za samą możność swobodnego korzystania 
z cudzej pracy (Zieliński 1986: 281). Zasadę tę utrzymano również w późniejszych czasach, ponie-
waż jednak do XIX wieku świadczenie pracy było traktowane jako umowa prawa cywilnego, nie 
było w zakresie wynagradzania szczególnych uregulowań (Maciejewski 2000: 773). Pojawienie się 
wielkoprzemysłowej klasy robotniczej i wynikająca z tego konieczność wprowadzenia odrębnego 
uregulowania kwestii pracowniczych w ramach tz w. ustawodawstwa fabrycznego spowodowały, 
że również przepisy dotyczące wynagradzania nabrały większego znaczenia. Jednakże dopiero 
po II wojnie światowej problematyka ta znalazła swoje szerokie ujęcie i to zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak i krajowym (Walczak 2011: 296). 

Na początku trzeba jednak dokonać zastrzeżenia, że brak jest jednej legalnej defi nicji pojęcia 
„wynagrodzenie”, nawet bowiem w ramach tej samej gałęzi prawa pracy jest ono różnie rozumia-
ne w poszczególnych ustawach, a w związku z tym również orzecznictwo i doktryna podchodzą 
do niego w sposób bardzo różnorodny (Wagner 2007: 301). Jeżeli chodzi o defi nicję pojęcia „wy-
nagrodzenie” w teorii zarządzania personelem, to przedstawiciele tej nauki podchodzą do nie-
go wielowymiarowo (Stachowiak 2007:17), generalnie jednak traktując je jako całkowity dochód 
pracownika wynikający z podjęcia i wykonywania określonej pracy (Kawka 2010: 187). Mając na 
uwadze istniejące różnice, nie będę tworzył własnych defi nicji tego pojęcia, a jedynie ograniczę 
się do analizy tych składników wynagrodzenia i świadczeń przyznawanych pracownikom, które 
znajdują swoje odzwierciedlenie w autonomicznych źródłach prawa pracy, a więc nie wynikają 
bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.  

3. Zasady wynagradzania 

Pojęcie „zasad wynagradzania” jest kolejnym zwrotem, który jest inaczej rozumiany na gruncie 
prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Co prawda zasady związane z wynagrodzeniem 
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są cząstkowo wymieniane w niektórych przepisach (np. art. 13 kp), cytowane przez niektórych 
autorów (Świątkowski 1997: 161), czy też w orzeczeniach, nie zostały jednak jak dotąd uporządko-
wane. Dlatego też, mając świadomości trudności tego zadania, chciałbym przedstawić propozycję 
katalogu prawnych zasad wynagradzania, który będzie uwzględniał kontekst historyczny oraz 
uregulowania międzynarodowe i europejskie. 

Zasady te jako wynikające z instytucji prawa pracy powinny realizować określone cele tej ga-
łęzi prawa, dlatego też dokonałem ich podziału zgodnie z systematyką podstawowych – tradycyj-
nych funkcji prawa pracy: ochronnej i organizatorskiej (Walczak 2012). Jako służebne dla realizacji 
funkcji ochronnej przyjmuję te zasady wynagradzania, które zapewniają pracownikowi „ochro-
nę” przyznanych świadczeń i zaliczam do nich obligatoryjność, korzystność, niedyskryminację, 
godziwość, gotówkowość. Natomiast funkcja organizatorska daje pracodawcy uprawnienie do or-
ganizacji procesu pracy, a w zakresie zasad przejawia się odpowiedzią na pytanie jak kształtować 
wynagrodzenie. Do tej grupy zasad zaliczam formalizm oraz ekwiwalentność zmodyfi kowaną.  

Poniżej przedstawię w jaki sposób rozumiem te zasady oraz postaram się ocenić, czy znajdują 
one odzwierciedlenie w teorii zarządzania oraz praktyce fi rm.

3.1. Zasada obligatoryjności
Zasada obligatoryjności jest najszerzej uregulowana w prawie pracy. Polega ona na tym, iż pra-

codawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą niezależnie 
od tego czy pracownik, lub inna upoważniona do tego osoba, o nie wystąpił, a nawet czy o nim wie-
dział. W konsekwencji nawet w przypadku nieuzgodnienia warunków wynagradzania lub wręcz 
braku umowy o pracę, stosunek pracy jest ważny, a wynagrodzenie jako składnik konieczny wcho-
dzi do stosunku pracy ipso iure. Pojawia się wtedy jedynie problem z ustaleniem jego wysokości. 
Jak wskazuje doktryna prawa pracy, w przypadku braku odpowiednich postanowień umownych 
dotyczących wysokości indywidualnego wynagrodzenia, pracownik może żądać wynagrodzenia 
odpowiadającego rodzajowi pracy i kwalifi kacjom wymaganym do jej wykonywania, stosowanego 
w takiego samego rodzaju zakładach pracy w danej miejscowości lub jej okolicy. Gdyby wykonywał 
pracę prostą i niewymagającą kwalifi kacji, przysługuje mu co najmniej ustalone przepisami pra-
wa pracy minimalne wynagrodzenie (Salwa 1993:8). Pogląd ten, aczkolwiek kontrowersyjny, należy 
mieć na uwadze, zatrudniając pracowników bez ustalenia w umowie o pracę wysokości wynagro-
dzenia. Kolejna konsekwencja zasady obligatoryjności wynika z przepisów o czasie pracy, a więc 
z konieczności zapłacenia pracownikowi nie tylko wynagrodzenia podstawowego, ale również do-
datków za pracę w godzinach nadliczbowych, niedzielę i święta. Najszerzej zasada ta jest jednak 
realizowana w rozdziale II działu III kp. I tak przykładowo z art. 84 kp wynika zakaz nie tylko 
całkowitego, lecz także częściowego zrzeczenia się wynagrodzenia i dotyczy wszelkich oświadczeń 
woli pracownika, w tym również w drodze ugody sądowej. 

Obligatoryjność należy wiązać z pojęciem roszczeniowości, na co zwraca również uwagę teoria za-
rządzania personelem. Tak jak nie budzi wątpliwości, że dotyczy ono wynagrodzenia zasadniczego, 
tak należy pamiętać, że obejmuje także inne świadczenia związane z pracą w szczególności premie. 
Istotą premii są bowiem ścisłe, jednoznaczne związki z efektami pracy oraz jej roszczeniowy charak-
ter; każdy pracownik może dochodzić prawa do premii także przed sądem pracy (Jasiński 1999: 237).

W tym kontekście za niezgodną z ww. zasadą należy uznać ucieczkę pracodawców przed rosz-
czeniowych charakterem premii w inne świadczenia, mające charakter czysto uznaniowy, co 
było wielokrotnie kwestionowane przez sądy. Przykładowo w uzasadnieniu uchwały SN z dnia 
27.03.2007 r. II PZP 3/07 (OSNAPiUS Nr 17-18, poz. 243, s. 706) czytamy, że praktyka odbiegająca od reguły 
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wyrażonej w art. 105 kp, polegająca zwłaszcza na szerokim stosowaniu nagród, nagród „uznaniowych”, 
czy tz w. premii uznaniowych (jeżeli nie są one po prostu „premiami”), nie zasługuje na aprobatę. Sta-
nowi ona bowiem odstępstwo od zasady, że za pracę (zwłaszcza wykonaną) należy się wynagrodzenie, 
a nie jakieś świadczenie pozostawione swobodnemu uznaniu pracodawcy nazywane nagrodą, nagro-
dą „uznaniową”, premią uznaniową czy jeszcze inaczej. Ponadto szerokie posługiwanie się nagroda-
mi prowadzi do nieusprawiedliwionego rozszerzenia tz w. władztwa dystrybutywnego pracodawcy, 
wyrażającego się w uzależnieniu świadczenia mającego w istocie odwzajemniać pracę pracownika od 
swobodnego uznania pracodawcy i tym samym poddania pracownika jego arbitralnej woli. 

Nieco inaczej kwestię tę widzi teoria zarządzania personelem, która za zaletę premiowania 
uznaniowego uznaje jego dużą elastyczność i możliwość stosowania przy często zmieniających się 
zadaniach pracownika czy zespołu. Z drugiej strony uznaje się jednak, że jej wadami są konfl ikty 
między przełożonymi i podwładnymi na tle oceny pracy oraz poziomu premii, możliwość osłabie-
nia pozycji kierownika szczebla średniego w procesie premiowania poprzez przejęcie uprawnień 
do ostatecznego ustalania premii przez kierownika szczebla wyższego oraz osłabienie odpowie-
dzialności kierowników szczebla średniego za efektywne wykorzystanie premii oraz działanie 
w kierunku zmniejszenia napięcia zadań premiowych (Budka 2000: 13). 

3.2. Zasada korzystności 
Na zasadę korzystności należy spojrzeć z dwóch punktów widzenia: korzystności obiektywnej 

i subiektywnej. Ta pierwsza wydaje się, że jest stosunkowo prosta do określenia i wynika bezpo-
średnio z ogólnej zasady prawa pracy zawartej w art. 18 kp. Zgodnie z tym artykułem postanowie-
nia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być 
mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy i w tym zakresie łączy się bezpośrednio 
z zasadą obligatoryjności. W praktyce oznacza to tyle, że pracownikowi zatrudnionemu w pełnym 
wymiarze czasu należy się wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna, a także minimalne 
kwoty dodatków wynikających z kp, a przysługujące z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 
porze nocnej oraz w niedzielę i święta oraz inne świadczenia jeżeli wynikają z przepisów. 

Pojęcie korzystności ma jednak również drugi – subiektywny – wymiar. Wiąże się ono bowiem 
z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 91/533/EWG z dnia 
14.10.1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o wa-
runkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz. U. U.E L 1991 Nr 288, s. 32), co zostało 
dokonane w art. 29 § 1 pkt 3 kp, który stanowi, że umowa o pracę określa w szczególności: wyna-
grodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. 
Natomiast zgodnie z ustępem 4 tego artykułu zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy 
pisemnej, a więc w praktyce akceptacji zatrudnionego. Nie budziło to wątpliwości w przypadku 
obniżenia wynagrodzenia zasadniczego, natomiast taki zapis kp oznacza, że dotyczy to wszyst-
kich aspektów wynagradzania, a więc również jego podwyżki, czy zmiany zasad systemu pre-
miowego. Pogląd taki potwierdza wyrok SN z 21.10.2003 r., (I PK 512/02 OSNAPiUS 2004, Nr 22, 
poz. 380, s. 1012), zgodnie z którym zmiana warunków wynagradzania na korzyść pracownika, 
polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga dla swej skuteczności jego wy-
raźnej lub dorozumianej zgody. W przypadku, gdyby pracownik nie zgodził się na zmianę tych 
warunków, a więc również na podwyżkę, czy też na zmianę zasad premiowania umowa o pracę 
ulegnie rozwiązaniu. Ten aspekt pojęcia korzystności nie jest, moim zdaniem, w ogóle brany pod 
uwagę w teorii zarządzania personelem oraz w praktyce fi rm i może powodować poważne kon-
sekwencje prawne, z którymi niestety coraz częściej spotykam się w praktyce. 
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3.3. Zasada niedyskryminacji 
Zasada niedyskryminacji w wynagrodzeniu ma charakter szczególny, gdyż jest nie tylko po-

chodną ogólnej zasady prawa wynikającej z art. 32 ust. 2 Konstytucji, która w prawie pracy jest 
wyrażona bezpośrednio w art. 11(2) kp, ale wynika również z prawa międzynarodowego (Wal-
czak 2010.1: 335). Wdrażając tę zasadę ustawodawca wprowadził bardzo szeroką defi nicję pojęcia 
wynagrodzenie, która jest zawarta w art. 18(3c) § 2 kp i jest zbliżona do rozumienia tego pojęcia 
w teorii zarządzania. Zgodnie z defi nicją wynagrodzenie, na potrzeby przeciwdziałania dyskry-
minacji, obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, lecz także inne świadczenia związane 
z pracą, dotychczas nieuznawanie za wynagrodzenie, nawet w rozumieniu sensu largo ze wzglę-
du na swój formalnie nieroszczeniowy charakter, np. nagrody. Jak bowiem wskazuje słusz-
nie wyrok SN z 21.01.2011 II PK 169/10 (OSNAPiUS 2012, Nr 7-8, poz. 86, s. 266): 1. Nagroda 
(art. 105 KP) jest wynagrodzeniem w rozumieniu art. 18[3a] kp, co oznacza, że także do nagrody 
jako świadczenia przyznawanego pracownikowi na podstawie uznania pracodawcy mają zastoso-
wanie reguły jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości 
(art. 18[3c] § 1 kp). 2. Pracownik, któremu nagrody nie przyznano, może jej skutecznie dochodzić, 
jeżeli wykaże naruszenie przez pracodawcę zasad równego traktowania w zatrudnieniu, czyli 
naruszenie przez pracodawcę art. 94 pkt 9, art. 11[2] i art. 11[3] oraz art. 18[3a]-18[3c] kp.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie równego traktowania przy ustalaniu wynagradzania zasadniczego, 
to w każdym przypadku wydaje się, że aby udowodnić niedyskryminację w autonomicznych 
źródłach prawa pracy konieczne jest wykazanie, że konkretne prace są takie same, co jednak 
w praktyce występuje bardzo rzadko, lub też że prace są jednakowej wartości, a więc istnieje, 
moim zdaniem, konieczność wprowadzenia wartościowania stanowisk pracy jako podstawy do 
tworzenia taryfi katora (Walczak 2004: 241). 

Na konieczność wartościowania, jako na podstawę do tworzenia systemów wynagrodzeń, zwraca 
też szeroko uwagę doktryna zarządzania personelem (Gruszczyńska-Malec 2008: 81). Tak więc wydaje 
się, że w tym zakresie podejście obydwu nauk jest zbliżone. Więcej problemów wiąże się natomiast 
z drugą kwestią, związaną z niedyskryminacją w wynagradzaniu, mianowicie z możliwością jej prze-
ciwdziałania. Aby pracownik mógł skorzystać ze swoich uprawnień, niezbędna jest bowiem chociaż-
by minimalna wiedza na temat wysokości wynagrodzeń obowiązujących w organizacji, co zgodnie 
z omówioną dalej zasadą formalizmu powinno znajdować się w autonomicznych źródłach prawa pra-
cy. Tymczasem jednak, jak wynika z moich analiz, praktyka taka, mimo wymogów formalnopraw-
nych, jest rzadkością. Nie oznacza to oczywiście, że jestem zwolennikiem ujawniania przez praco-
dawców danych osobowych pracowników (Walczak 2012.1: 80), na co zresztą nie zezwala również 
orzecznictwo SN, czego przykładem jest uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 16.07.1993 r., I PZP 
28/93 (OSNCP 1994, Nr 1, poz. 2), zgodnie z którą ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika 
wysokości jego wynagrodzenia za pracę, może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu 
art. 23 i 24 kc. Nie mogę jednak zgodzić się z często pojawiającymi się w uregulowaniach zakładowych, 
czy też w doktrynie zarządzania personelem, poglądami o dopuszczalności wprowadzania zakazu w 
stosunku do pracowników ujawniania informacji o ich zarobkach (Walczak 2009: 130). Takie podejście 
uniemożliwiałoby bowiem jakiekolwiek dochodzenie przez pracowników swoich praw przed sądami, 
co byłoby sprzeczne również z prawem Unii Europejskiej. 

3.4. Zasada godziwości
Kolejną zasadą wynikającą bezpośrednio z art. 13 kp jest zobowiązanie do zapewnienia go-

dziwości wynagrodzenia. U podstaw tego pojęcia leży katolicka nauka społeczna, która wiąże go 
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z pojęciem płacy słusznej i płacy sprawiedliwej (co jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem płacy 
sprawiedliwej w rozumieniu teorii zarządzania personelem, o której mówią przykładowo Gick 
i Tarczyńska (1999: 159)). Koncepcja ta tworzy pojęcie płacy rodzinnej (Walczak 2005: 117). Rów-
nież w doktrynie ekonomii pojęcie to znajduje istotny oddźwięk. I tak już A. Smith (1954: 87–88) 
wskazywał, że najniższa kategoria zwykłych robotników powinna zarabiać co najmniej dwa razy 
tyle, ile potrzebuje na swe własne utrzymanie, aby każdy był w stanie wychować dwoje dzieci. Za-
sada ta znajduje także szerokie odzwierciedlenie w regulacjach międzynarodowych (Nowak 2007: 
19). Jak podsumował to J. Wratny (2003: 3) ewolucja prawa międzynarodowego doprowadziła do 
ukształtowania współczesnych standardów cywilizacyjnych. Można ją scharakteryzować jako 
przejście od funkcji zapewnienia przez płacę minimum biologicznego (środek ochrony przeciw 
płacom nadmiernie niskim) do ochrony standardu życia uznanego za odpowiedni (przyzwoity). 
Komitet ekspertów ds. stosowania konwencji i zaleceń MOP stoi na stanowisku, że obecnie ele-
mentem pojęcia płacy minimalnej jest zaspokojenie zasadniczych potrzeb życiowych pracownika 
i jego rodziny: mieszkania, wyżywienia, ubrania, edukacji i rozrywki wziąwszy pod uwagę roz-
wój ekonomiczny i kulturalny danego kraju (Rapport 1992: 30). 

Co jednak oznacza ta zasada w praktyce. Na gruncie polskim wynagrodzenie godziwe jest 
wiązane z płacą minimalną, co wynika jednoznacznie z art. 13 kp, stanowiącego, że za pracę 
pracownik powinien otrzymać godziwe wynagrodzenie, które zgodnie ze zdaniem drugim tego 
artykułu nie może być niższe niż minimalne, ustalone na podstawie ustawy z 10.10.2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). 

Powiązanie godziwości z minimalnym wynagrodzeń rodzi wątpliwości, co do zasadności two-
rzenia takiej zasady. Zwracał na to uwagę już wiele lat temu W. Muszalski (1997: 2), który wska-
zywał, że jest to sformułowanie fasadowe populistyczne, bliżej nic nie znaczące, a zamieszczone 
jako jedna z podstawowych zasad prawa pracy dla uspokojenia nastrojów środowisk zaniepoko-
jonych odchodzeniem od ścisłej reglamentacji płac. Podobne zastrzeżenia znajdujemy również 
w nowszych opracowaniach (Góral 2011: 177). Zbliżone poglądy widać również w opracowaniach 
z zakresu zarządzania personelem, w których mówi się co prawda o konieczności jej realizacji, ale 
równocześnie wskazuje się, że nie jest ona realizowana w praktyce (Janowska 2002: 131).

W ostatnim czasie odwołanie się do tej zasady stało się jednak podstawą dla sądów do kwe-
stionowania zasadności przyznawania zbyt wysokich świadczeń zwłaszcza w przypadku roz-
wiązania stosunku pracy. Przykładowo w postanowieniu SN z 3.12.2010 r. (I PK 126/10, MoPr 2011, 
Nr 6, s. 310) czytamy, że przy odszkodowaniu ryczałtowym należnym z mocy umowy społecznej 
z tytułu rozwiązania stosunku pracy w okresie gwarancji zatrudnienia wysokość dochodzonego 
świadczenia można oceniać przez pryzmat jego rażącego wygórowania. Również w piśmiennic-
twie wyrażane jest niekiedy przeświadczenie, że niegodziwym wynagrodzeniem jest również 
płaca zbyt wysoka, przekraczająca określony pułap (Tomanek 2005: 14). Wydaje się, że w niektó-
rych przypadkach, zwłaszcza świadczeń przyznawanych w sposób zupełnie nieracjonalny np. w 
Pakietach Gwarancji Socjalnych, takie podejście może znaleźć uzasadnienie (Walczak 2011a: 525).

3.5. Zasada gotówkowości
Zgodnie z art. 86 § 2 kp wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe 

spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Natomiast zgodnie z § 3 tego artykułu obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być speł-
niony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracow-
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nik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Na ścisłą wykładnię tego przepisu zwraca uwagę 
SN w wyroku z 24.09.2003 r., I PK 324/02 (MoPr 2004, Nr 12, s. 11), zgodnie z którym wymaganie 
pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 
§ 3 kp) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy do-
puszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 kp). Tymczasem z moich analiz wynika, że zapisy 
takie często znajdują się nie tylko w regulaminach, ale również w umowach o pracę.

  
3.6. Zasada formalizmu

Zasada formalizmu znajduje swoje odzwierciedlenie na dwóch płaszczyznach: zakładowej 
i indywidualnej. Jeżeli chodzi o pierwszą z nich, to wynika ona bezpośrednio z art. 77(1) i 77(2) kp, 
które wskazują, że z autonomicznych źródeł prawa powinno wynikać, jakie są zasady ustalania 
wynagrodzenia zasadniczego i przyznawania innych świadczeń, a jedynie, gdy pracodawca nie 
zatrudnia więcej niż 20 pracowników, zasady te są ustalane w umowach o pracę. Jak podkreśla 
się w doktrynie prawa pracy prawidłowe jest, aby w prawie zakładowym oznaczano stawki płac 
w kwocie minimalnej i maksymalnej dla danego stanowiska (tz w. system widełkowy) (Święcic-
ki 1963: 72). Z art. 77[2] kp nie wynika natomiast zakaz tworzenia regulaminu wynagradzania 
ujętego w kilku dokumentach. Oznacza to w praktyce, że jak słusznie wskazuje SN w wyroku 
z 22.02.2008 r., I PK 194/07 OSNAPiUS 2009, Nr 11-12, poz. 133, s. 444, dokument, w którym zapi-
sano zasady obliczania nagród, ma niewątpliwie charakter regulaminu. W praktyce więc zmiana 
takiego regulaminu, a więc zasad przyznawania nagród czy premii wymaga takiej samej proce-
dury, jak zmiana wynagrodzenia zasadniczego. Zasada ta doznaje jednak istotnego ograniczenia 
wynikającego z uprawnień związków zawodowych. I tak u pracodawcy nie będzie obowiązywało 
żadne źródło prawa zakładowego dotyczącego wynagradzania, jeżeli nie będzie miał on możli-
wości wynegocjowania z zakładowymi organizacjami stosownych zapisów. Tak więc w praktyce 
zasada ta w większości przypadków opiera się na wymogu art. 29 § 1 pkt 3 kp – a więc na for-
malizmie indywidualnym, zgodnie z którym umowa o pracę określa wynagrodzenie za pracę 
odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. 

Na zasadę tę zwracają także uwagę przedstawiciele doktryny zarządzania personelem, uzna-
jąc za ważne jest by zasady przyznawania wynagrodzeń i ich wysokość były określane w sposób 
przejrzysty i jawny (Kawka 2010: 191) oraz, że jedną z reguł motywowania pieniądzem jest kreśle-
nie maksimum i minimum wynagrodzenia (Zbiegień-Maciąg 1997: 41)

3.7. Ekwiwalentność zmodyfi kowana
W tradycyjnym rozumieniu wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę stanowi ekwiwa-

lent pracy realizowanej przez pracownika. Jest to więc świadczenie wzajemne, którego wartość 
jest ustalana na etapie rekrutacji. Tak więc o ekwiwalentności świadczeń można mówić przy za-
wieraniu umowy o pracę. Jak jednak ustalić wartość tych świadczeń. W doktrynie zarządzania 
zasobami ludzkimi nie mówi się o pojęciu ekwiwalentności, ale o sprawiedliwości. I tak system 
jest sprawiedliwy, jeśli decyzje podejmowane są na podstawie wyraźnie zdefi niowanego, łatwego 
do obrony, racjonalnego i obiektywnego zestawu otwarcie komunikatywnych wszystkim zna-
nych kryteriów (Gick, Tarczyńska 1999: 161). Można to osiągnąć m.in. za pomocą wartościowania, 
o czym była mowa przy realizacji zasady niedyskryminacji. 

Przechodząc na grunt prawa pracy należy wskazać, że zgodnie z art. 78 kp wynagrodzenie 
za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej 
pracy i kwalifi kacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość 
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świadczonej pracy. Ta pierwsza część zgodnie z zasadą formalizmu powinna wynikać z autono-
micznych źródeł prawa, a ta druga z systemu ocen, który powinien być podstawą do realizacji 
zasady niedyskryminacji. Tak rozumiane wynagrodzenie, zgodnie ze zdaniem 1 art. 80 kp, przy-
sługuje za pracę wykonaną. 

W trakcie zatrudnienia następuje jednak modyfi kacja zasady ekwiwalentności, co wynika z pod-
stawowego pojęcia prawa pracy, jakim jest ryzyko pracodawcy. Przy czym, jak wskazuje się w dok-
trynie w prawie pracy, istnieją trzy rodzaje ryzyka: produkcyjne (przestój), osobowe (konieczność 
wypłacenia wynagrodzenia, jeżeli wadliwość wykonania pracy była niezależna lub niezawiniona 
przez pracownika) oraz ryzyko socjalne (obowiązek zapłaty wynagrodzenia w niektórych przypad-
kach niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracownika, np. choroba) (Liszcz 2011: 290). 

Osobiście jestem zwolennikiem wprowadzenia jako zasady pojęcia ekwiwalentności zmodyfi ko-
wanej, które oznacza, że jako podstawę traktuję ekwiwalentność będącą wynikiem ustaleń w trakcie 
nawiązywania stosunku pracy, która jednak w trakcie trwania stosunku pracy ulega, wskutek de-
cyzji ustawodawcy, licznym ograniczeniom wynikającym ze wskazanej wyżej zasady korzystności.

Podsumowanie  

Zaprezentowane wyżej uwagi, z konieczności zawężone do niezbędnego minimum, miały na 
celu ukazanie osobom zajmującym się problematyką zarządzania personelem, na czym polegają 
uwarunkowania prawne wynagradzania ubrane w formę zasad. Zasady te, na pierwszy rzut oka, 
nie mają wiele wspólnego z zasadami wynagradzania i motywowania, jakie można znaleźć w 
publikacjach z zakresu teorii zarządzania personelem. Nie taka jednak jest ich rola, każda nauka 
rządzi się bowiem swoimi prawami. Wydaje mi się jednak, że w publikacjach tych refl eksja praw-
na powinna znaleźć większe odzwierciedlenie, ponieważ wielu menedżerów tworzy i stosuje sys-
temy wynagradzania, które aczkolwiek mieszczą się w dobrych praktykach zarządzania persone-
lem, naruszają jednak wymogi prawa pracy. W konsekwencji może to doprowadzić pracodawców 
do poważnych problemów, włącznie z kosztownymi procesami sądowymi. Jestem oczywiście 
świadomy, że wskazana wyżej koncepcja prawnych zasad wynagradzania, mająca charakter au-
torski, może spotkać się z zarzutami braku obiektywizmu, zwłaszcza tam, gdzie wskazuję na 
rozejście się praktyki z wymogami prawa. Wnioski opieram jednak nie tyle na lekturze literatury, 
ile na faktycznych regulacjach obowiązujących w fi rmach, które, nie waham się użyć tego słowa, 
w wielu miejscach nijak się mają do teorii. Wydaje mi się, że nadszedł już czas, aby przedstawi-
ciele obydwu nauk zasiedli do wspólnego stołu i zastanowili się, tam gdzie to oczywiście możli-
we, nad uwspólnieniem prezentowanych treści. Można by je wykorzystać zarówno podczas prac 
nad zmianami w prawie pracy oraz w wykładni przepisów, jak i w tworzeniu teorii zarządczych 
zasad wynagradzania, które odpowiadałyby polskim uwarunkowaniom prawnym. Czy jest to 
możliwe tego nie wiem, ale jako teoretyk i praktyk wynagradzania bardzo bym sobie tego życzył.
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Agnieszka Wilczak

Współkonsumpcja jako wyzwanie dla współczesnego marketingu

Słowa kluczowe: współkonsumpcja, dekonsumpcja, generecja Y, zachowania nabywców.

Streszczenie: Podstawowym celem prezentowanego opracowania jest zidentyfi kowanie wyzwań, z jaki-
mi muszą sobie radzić marketerzy działający na rynkach, gdzie na znaczeniu zyskuje współkonsumpcja. 
W artykule przedstawiono genezę zjawiska collaborative consumption, dokonano jego charakterystyki oraz 
wyodrębniono dwa podstawowe rodzaje. W końcowej części opracowania ukazano w jakim zakresie zja-
wisko współkonsumpcji wymusza zmiany w działaniach marketingowych przedsiębiorstw.

Keywords: collaborative consumption, deconsumption, generation Y, customer behavior. 

Abstract: The general aim of the following paper is to identify challenges faced by marketers running 
businesses where collaborative consumption is one of the environmental factors. The Author presented the 
origin of collaborative consumption, characterized the nature and identifi ed two main types of it. In the 
end of the paper the Author fi gured to what extent collaborative consumption forces changes in marketing 
activities.

Wprowadzenie 

Szybki rozwój technologiczny, głęboka zapaść światowej gospodarki, rosnąca świadomość 
konsumentów oraz zmiany wzorców konsumpcji sprawiają, że stanowiące podwaliny marke-
tingu koncepcje Levitt a, Bodina, McCarthy’ego czy Trouta wydają się niewystarczające dla sku-
tecznego budowania sukcesu przedsiębiorstwa. Już w wydanej na początku XXI wieku książce 
Dipak, Maesincee i Kotler dowodzili, że zmiany jakie zachodzą w otoczeniu, zwłaszcza zaś postęp 
technologiczny, globalizacja, deregulacja czy powszechny dostęp do informacji, wymuszają nowe 
podejście do koncepcji marketingowej (Dipak, Maesincee, Kotler 2002). Przeprowadzona przez 
Kotlera, Kartajaya i Setiawana diagnoza ewolucji marketingu doprowadziła do konstatacji, iż 
z punktu widzenia analizy kluczowych determinant i skutków dla przedsiębiorstw oraz dla 
rozwoju gospodarek światowych najważniejsze jest wyodrębnienie trzech er (Kotler, Kartajaya, 
Setiawan 2010: 17–19):
− ery, tz w. marketingu 1.0, czyli opartego na orientacji produktowej, bazującego na założeniu, że 

kluczem do osiągnięcia sukcesu rynkowego jest produkt;
− ery, skoncentrowanego na zaspokajaniu potrzeb klienta, marketingu 2.0, który zakłada  koniecz-

ność segmentacji rynku, targetowania oraz pozycjonowania produktów i marek w umysłach 
klientów zarówno w oparciu o argumentację racjonalną, jak i poprzez odwołania się do emocji 
konsumenta;
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− ery nakierowanego na wartości marketingu 3.0, który będąc amalgamatem marketingu koope-
racyjnego, kulturowego i duchowego ma pozwolić przedsiębiorstwom nadal się rozwijać w re-
aliach współczesnej gospodarki.

Z ewolucją koncepcji marketingu związane są istotne przemiany o charakterze społeczno- 
ekonomicznym. Jednym ze skutków i jednocześnie akceleratorów dynamicznego rozwoju mar-
ketingu w drugiej połowie XX wieku było zjawisko konsumpcjonizmu. Konsumpcjonizm rozu-
miany jest jako postawa życiowa charakteryzująca się nadmiernym przywiązywaniem wagi do 
zdobywania dóbr materialnych, gdy nabywanie, konsumowanie, użytkowanie nie jest powiązane 
z zaspokajaniem rzeczywistych potrzeb człowieka a prowadzi wprost do eskalacji kosztów spo-
łecznych, ekologicznych, indywidualnych (Patrzałek 2004). Stawianie w centrum zainteresowa-
nia fi rmy klienta, szukanie skutecznych strategii zakresowych i konkurencyjnych pozwalających 
zwiększać obroty i rentowność przedsiębiorstw, połączone z rosnącą sprawnością marketingową 
przedsiębiorstw zmuszonych do intensywnej rywalizacji o klienta doprowadziło do nadmiernej 
konsumpcji. Pokolenie powojenne, tz w. baby boomers oraz generacja X nazywana niekiedy „poko-
leniem MTV”, uległy konsumpcyjnemu hedonizmowi. „Posiadanie i gromadzenie dóbr przestało 
być wstydliwym reliktem postaw drobnomieszczańskich, stało się natomiast celem wielu grup 
społecznych. (…) Stało się symbolem statusu społecznego i wyznacznikiem sukcesu życiowego” 
(Mróz 2009). Dla wielu uczestników strony popytowej rynku stało się również źródłem głębokiej 
frustracji.  Pod koniec XX wieku w literaturze przedmiotu do jej opisania użyto nowego terminu 
„affl  uenza” (od affl  uence – obfi tość, dostatek i infl uenza – grypa). Opisuje on stan ciągłego nieza-
dowolenia, poczucie nieustannego braku czegoś i idącego za tym kupowania. Skutki affl  uenzy 
mają głębokie znaczenie dla społeczeństw, prowadzą do pracoholizmu (ludzie pracują więcej niż 
powinni, aby zarobić więcej niż potrzebują, aby kupować rzeczy, które wydają im się niezbędne), 
nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych w myśl lansowanej przez marketerów my-
śli „kup dziś zapłać jutro”, degradacji środowiska naturalnego poprzez wyczerpywanie zasobów 
naturalnych, emisję zanieczyszczeń związanych z przetwarzaniem i produkcją dóbr, wreszcie do 
nadmiernej produkcji odpadów. 

Jednakże zmiana w sytuacji ekonomicznej, jaka nastąpiła w gospodarce światowej po 2008 
roku, w połączeniu z rosnącą rolą na rynku nowego pokolenia klientów, tz w. generacji Y, spowo-
dowała głęboką zmianę  postaw konsumentów. 

Mianem generacji Y zwanej także pokoleniem milenium (z ang. Millennials), generacją następ-
ną, a nawet „pokoleniem klapek i iPoda”, określa się grupę ludzi urodzoną w latach 1980–1995 (lub 
wg niektórych źródeł w latach 1977–2000). To pierwsze pokolenie, które nie zna świata bez inter-
netu, telefonii komórkowej i e-maili. Pokolenie, które jest otwarte na świat, tolerancyjne, dobrze 
wykształcone, teoretycznie przygotowane do funkcjonowania w realiach współczesnego rynku, 
które aktywnie korzysta z mediów i technologii cyfrowych. Dla tego pokolenia technologia nie 
jest czymś zewnętrznym, tylko czymś naturalnym, z czego korzystanie jest jedną z wielu co-
dziennych czynności (Kotler 2012: 130).  Jednocześnie jest to pokolenie, które kontestuje wybory 
poprzednich generacji, dla którego „być” znaczy więcej niż „mieć”, a życie nie sprowadza się do 
budowania ścieżki kariery zawodowej. Pokolenie,  które chętnie odwołuje się do tradycyjnych 
wartości. Pokolenie Y to ludzie, którzy są multizadaniowi, chętnie pracują w zespołach, tworzą 
społeczności i często się ze sobą komunikują (Fazlagic: 2008). Tym co ich łączy są wartości, jakim 
hołdują. Jedną z postaw kontestowanych przez pokolenie Y stał się konsumpcjonizm, w którym 
przedstawiciele tego pokolenia upatrują przyczyn aktualnej recesji. Ograniczenie polegające na 
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racjonalizacji zakupów stało się pokoleniowym wyzwaniem. Zjawisko to w literaturze przedmio-
tu jest określane mianem dekonsumpcji.

1. Dekonsumpcja jako sposób racjonalizacji zachowań rynkowych 

Dekonsumpcja oznacza odejście od zorientowanych na kupowanie zachowań na rzecz wyboru 
świadomego, racjonalnego, etycznego i odpowiedzialnego, związanego z zaspokajaniem rzeczy-
wistych, ważnych potrzeb, a nie tych kreowanych przez marketerów. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się na kilka czynników sprzyjających rozwojowi tej posta-
wy. Zalicza się do nich przede wszystkim (Kieżel 2010: 186):
− niepewność sytuacji współczesnych gospodarstw domowych, wynikającą z pogorszenia sytu-

acji materialnej oraz eskalacji zagrożeń o charakterze społecznym, terrorystycznym, ekologicz-
nym etc.;
− ograniczenie ilościowe konsumpcji na rzecz zwiększenia aspiracji jakościowych;
− zwiększający się poziom znużenia i rozczarowanie wysokim poziomem konsumpcji, przesyt 

uprzednią nadkonsumpcją;
− obniżenie rangi konsumpcji w systemie wartości człowieka;
− ograniczenie konsumpcji w sferze materialnej na rzecz sfery niematerialnej – tz w. serwicyzacja, 

która, jeżeli chodzi o konsumpcję, wiąże się z systematycznie wzrastającym udziałem wydat-
ków na usługi w spożyciu ogółem;
− wzrost troski o ochronę środowiska naturalnego. 

Dekonsumpcja opiera się na tz w. zasadzie 5R, tj.:
− Reduce – ograniczaj – zarówno w odniesieniu do konsumpcji, jak i odpadów,
− Reuse – używaj ponownie – kupuj produkty trwałe, wykorzystuj je w pełni,
− Redistribute – oddaj innym, jeśli już nie potrzebujesz,
− Recycle – odzyskuj, przetwarzaj – dzięki wtórnemu wykorzystaniu surowców wpłyniesz na 

ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zredukujesz zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego,
− Repair – napraw zamiast wymieniać na nowe (zob. www.efte.org). 

Dekonsumpcja może przybierać różne formy. Tradycyjnie zalicza się do nich: ekokonsump-
cję, konsumpcję lokalną i regionalną, konsumpcję etyczną czy racjonalną (Szul 2012: 316–328). 
Jednym z przejawów dekonsumpcji jest, uznana w 2010 roku przez The Time Magazine za jedną 
z dziesięciu najważniejszych idei, które zmieniają świat, idea współkonsumowania (ang. Collabo-
rative consumption). 

2. Współkonsumowanie – nowa idea czy jedynie nowe realia?

Współkonsumowanie to termin  użyty w 1978 roku w artykule opublikowanym przez Ameri-
can Behavioral Scientist przez Felsona i Spaeth’a (1978: 614–624). Jednakże prawdziwe zainteresowa-
nie wzbudził on dopiero po publikacji książki Botsman i Rogersa (2010). Świadczyć o tym może 
chociażby fakt, że na przestrzeni lat 2010–2012 temat ten był przedmiotem rozważań na łamach ta-
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kich pism  i portali internetowych, jak The Time Magazine (grudzień 2012, marzec 2011 i luty 2012), 
The Guardian (czerwiec 2012), The Wall Street Journal (lipiec 2012), USNews (sierpień 2012), Psychology 
Today (kwiecień 2012) czy Polityka (sierpień 2012).

Współkonsumowanie, określane także jako sharing lub mash,  przedstawiane przez Botsman 
jako wielka idea, która niesie rewolucję w sposobie konsumowania (Botsman, Rogers 2010), to – de 
facto znany od stuleci – model ekonomiczny bazujący na dzieleniu się, wymianie, wypożycza-
niu oraz innych aktywnościach umożliwiających czerpanie korzyści z produktu bez konieczności 
wejścia w jego posiadanie. 

Współkonsumowanie ma prowadzić do podniesienia poziomu życia dzięki osiągnięciu wiązki 
współzależnych celów, takich jak (Wolcott  2012):
− zredukowanie kosztów i ryzyka,
− dbanie o środowisko naturalne,
− zbudowanie społeczności.

Wzrost zainteresowania collaborative consumption z całą pewnością jest wynikiem zmian 
zachodzących na świecie. Czynniki sprzyjające rozwojowi współkonsumowania można podzielić 
na dwie grupy. Będą to odpowiednio czynniki identyfi kowane w makrootoczeniu oraz czynniki 
związane z popytową stroną rynku. Do czynników mających swoje źródła w makrootoczeniu 
należy zaliczyć przede wszystkim:
− kryzys ekonomiczny, w obliczu którego znalazły się rozwinięte gospodarki całego świata,
− wzrost znaczenia ugrupowań populistycznych i lewicowych na światowej scenie politycznej,
− rozwój technologiczny przede wszystkim związany z upowszechnieniem dostępu do internetu 

i jego narzędzi, 
− intensyfi kację działań ruchów proekologicznych oraz większą skuteczność ich docierania 

z przekazem do zróżnicowanych grup w otoczeniu.

Natomiast po stronie popytowej rynku na szczególną uwagę zasługują:
− wejście na rynek nowej generacji konsumentów – generacji Y;
− trudna sytuacja ekonomiczna dużej części obywateli państw rozwiniętych, będąca następstwem 

globalnego kryzysu, nadmiernej konsumpcji w latach prosperity gospodarek, której skutki 
finansowe, choć odroczone w czasie, są teraz szczególnie odczuwalne;
− problemy wynikające z braku pracy zarobkowej, które dotykają w szczególności ludzi młodych;
− wzrost świadomości konsumentów w zakresie ekologii, funkcjonowania biznesu, metod i tech-

nik wykorzystywanych przez marketerów; 
− czynniki psychologiczne związane z odczuwaniem stanu permanentnego zmęczenia dążeniem 

do zaspokajania potrzeb ewoluujących wraz ze zmianami zachodzącymi po stronie podażowej 
rynku;
− łatwość wykorzystywania narzędzi informatycznych do wchodzenia w relacje z innymi uczest-

nikami rynku, zwłaszcza w układzie horyzontalnym, czego przejawem są choćby sieci społecz-
nościowe.

Współkonsumowanie może przyjmować jedną z dwóch form: współkonsumowanie sensu 
stricte oraz  współkonsumowanie sensu largo. 

Współkonsumowanie sensu stricte z perspektywy konsumenta oznacza przejście od po-
siadania do czerpania korzyści z użytkowania produktów. Model współkonsumpcji sensu 
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stricte oparty jest na trzech kluczowych założeniach. Po pierwsze, ludzie są skłonni zrezy-
gnować z prawa własności, ponieważ to nie posiadanie a użytkowanie produktu stanowi dla 
nich prawdziwą wartość, niosącą zaspokojenie kluczowych potrzeb. Potrzeba posiadania jako 
podlegająca nadmiernemu wpływowi marketerów i niosąca istotne szkody społeczne może 
być świadomie ograniczana.  To dostęp do produktów i usług jest korzyścią, posiadanie – sta-
ło się obciążeniem generującym dodatkowe koszty. Mamy zatem do czynienia z własnością 
a rebours. Po drugie, konsumenci będą skłonni ponosić odpłatność za dostęp do produktu 
zamiast fi nansować w całości jego zakup. Po trzecie, możliwe jest wytworzenie tak silnych 
więzi horyzontalnych, które umożliwią funkcjonowanie w długim okresie w swoistej sieci 
współkonsumujących.

Z punktu widzenia konsumenta korzystanie z powyższego modelu daje pełne zaspokojenie 
określonych potrzeb w zgodzie z preferencjami oraz satysfakcję płynącą z korzyści uzyskanych 
dzięki dostępowi do produktu. Umożliwia zredukowanie ryzyka towarzyszącego zakupom oraz 
dysonansu poznawczego, umożliwia redukcję kosztów bezpośrednich i pośrednich, daje tak po-
żądaną przez generację Y możliwość dokonywania częstych zmian, unikania rutyny. Z korzysta-
niem z tego modelu są jednak związane istotne ograniczenia. Po pierwsze, konieczność rezygnacji 
z posiadania, co może oznaczać zwłaszcza dla starszych pokoleń rezygnację z wyznaczników 
statusu społecznego. Po drugie, ograniczony dostęp do produktu. Ograniczenie to mające cha-
rakter czasowy może redukować poziom satysfakcji konsumenta nie mogącego w każdej chwili 
sięgnąć po korzyści płynące z produktu. Ograniczenie mające charakter zakresowy może sprawić, 
że produkt może być wykorzystywany jedynie częściowo zgodnie z naszymi potrzebami. Kolejne 
ograniczenie wynika z  niepewności, co do zawartej transakcji oraz skali i zakresu ponoszonej 
odpowiedzialności. Wreszcie na koniec najważniejsze ograniczenie jest związane z charakterem 
produktu i częstotliwością jego wykorzystywania. Współkonsumpcja sensu stricte sprawdza się  
przede wszystkim  w odniesieniu do produktów rzadko wykorzystywanych przez konsumenta, 
których zakup i posiadanie są związane z wysokim poziomem kosztu całkowitego. W przypadku 
dóbr o akceptowalnej sumie kosztu całkowitego często wykorzystywanych przez konsumenta 
współkonsumpcja, ze względu na ponoszone koszty dostępu do produktu, może okazać się nie-
opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, co nie oznacza jednak rezygnacji klienta, dla które-
go koszt ekonomiczny jest mniej istotny niż ponoszone koszty społeczne.

Perspektywa strony podażowej jest skrajnie inna. W odniesieniu do strony podażowej rynku 
współkonsumpcja sensu stricte może prowadzić do przejścia na formułę biznesu polegającą na 
oferowaniu usług dostępu do produktów za opłatą, zamiast sprzedaży produktów materialnych. 
Mamy zatem do czynienia zarówno ze zmianą zachowań nabywców na rynku, jak i serwicyzacją, 
będącą rezultatem dopasowania się strony podażowej do tejże zmiany. 

Koncepcja współkonsumpcji – znana od dawna i stanowiąca podstawę funkcjonowania na 
przykład branży turystycznej – jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku 
odnosiła się do ograniczonego zakresu produktów. Należały do niego z jednej strony, spółdziel-
nie, wspólnoty, wypożyczalnie, z drugiej zaś – produkty drogie, luksusowe, adresowane do wą-
sko defi niowanej grupy docelowej, z których posiadaniem związane były bardzo wysokie koszty 
zarówno bezpośrednie (zakupu), jak i pośrednie (utrzymania). Współcześnie, dzięki rozwojowi te-
leinformatycznemu prowadzenie biznesu opartego na tym modelu stało się zdecydowanie tańsze 
i prostsze. Stąd możliwość oferowania stosunkowo niedrogich produktów w tym systemie, która 
nadal pozwala realizować założoną marżę zysku oraz bardzo niskie bariery wejścia na ten rynek 
dla indywidualnych oferentów. Zgłaszając posiadane dobra, mogą oni zacząć na nich zarabiać 
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i optymalizować w ten sposób ponoszone przez siebie koszty. Współkonsumpcja staje się zatem 
akceleratorem przedsiębiorczości. 

Współkonsumowanie może wreszcie być interpretowane w bardzo szerokim kontekście jako 
współkonsumowanie sensu largo, które przejawia się przyjęciem nowego stylu życia zwanego col-
laborative lifestyle. Polega on na kooperowaniu ludzi o podobnych potrzebach i zainteresowaniach 
w celu dzielenia się i wymiany posiadanych zasobów materialnych (np. przestrzeń czy pieniądze), 
ale także niematerialnych, takich jak czas czy umiejętności (tz w. banki czasu). Szczególnie istotne 
jest określenie w tym przypadku skali współdziałania. Zwykle ma ono zakres lokalny, często 
ograniczony do więzi sąsiedzkich, np. wspólny ogród czy plac zabaw (ang. cohousing), przestrzeń 
do pracy (ang. coworking). Rozwija się jednak również na skalę globalną, jak choćby w przypadku 
wspólnego podróżowania (ang. cotravelling), użyczania sofy (ang. couchsurfi ng oraz roomsharing) 
czy też crowdfundingu. W przypadku stylu życia opartego na współkonsumpcji szczególnie istotne 
jest tworzenie i podtrzymywanie opartych na zaufaniu relacji społecznych. Współkonsumpcja 
jest zatem oparta na współodpowiedzialności.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w swej radykalnej postaci ten rodzaj współkonsumowania pro-
wadzić może do freeganizmu, czyli postawy życiowej lokującej człowieka poza systemem wymiany 
rynkowej. Freeganie  bazują na zaspokajaniu potrzeb życiowych dzięki produktom, które mogą pozy-
skać za darmo, które zostały wyrzucone przez sklepy, restauracje, gospodarstwa domowe etc.

Specyfi czną formą współkonsumpcji sensu largo jest redystrybucja, która ma miejsce, gdy 
uczestnicy rynku przekazują, zwykle nieodpłatnie (choć niekiedy element odpłatności jest rów-
nież dopuszczalny), używane dobra materialne, których już nie potrzebują, tym, dla których 
korzystanie z nich stanowi wartość i chcieliby je mieć na własność. Punktem wyjścia dla redy-
strybucji jest stwierdzenie, że cykl życia produktu jest lub może być wyraźnie dłuższy niż jego 
przydatność w jednym gospodarstwie domowym. Działania redystrybucyjne prowadzą wprost 
do wydłużenia cyklu życia poszczególnych dóbr i sprzyjają ochronie środowiska naturalnego po-
przez ograniczenie zużycia zasobów w procesie produkcyjnym, emisji towarzyszących produkcji 
zanieczyszczeń, wreszcie dzięki ograniczeniu ilości odpadów. 

Niektóre kategorie produktowe są szczególnie predestynowane do redystrybucji. Przykładem 
takiej kategorii są produkty dedykowane dzieciom w różnych przedziałach wiekowych, które w 
toku użytkowania nie ulegają zużyciu, natomiast ich przydatność w gospodarstwie domowym 
skończyła się lub jest odroczona w czasie. Na przykład odzież niemowlęca, zabawki dla niemow-
ląt i małych dzieci, przewijaki, wanienki etc. Inne dobra podlegające redystrybucji to odzież, arty-
kuły wyposażenia wnętrz, książki czy płyty.

Z punktu widzenia konsumentów redystrybucja jest sposobem na etyczne pozbycie się dóbr 
niepożądanych, możliwością udzielenia pomocy osobom potrzebującym (na tym modelu opiera 
się działanie wielu organizacji niedochodowych pozyskujących dobra materialne od darczyńców 
i przekazujących je potrzebującym), okazją do uczestniczenia w społeczności osób wymieniają-
cych się, sposobem na zacieśnianie więzi społecznych, metodą wejścia w posiadanie pożądanych 
produktów w sposób bezkosztowy lub za niewielką odpłatnością, dowodem świadomego pod-
chodzenia do zakupów, sposobu zaspokajania własnych potrzeb z troską o środowisko naturalne. 

Rozwój współkonsumowania jest uzależniony przede wszystkim od trzech czynników. Jeden 
z nich ma niematerialny charakter i jest nim zaufanie połączone z poczuciem odpowiedzialności. 
Zaufanie wobec innych  jest warunkiem koniecznym nastąpienia wymiany, natomiast poczucie 
odpowiedzialności rodzące etyczne zachowania jest czynnikiem dodatkowo je wzmacniającym. 

Drugi czynnik ma zdecydowanie bardziej materialny charakter.  Współkonsumowanie, jak 
każda forma wymiany, potrzebuje dedykowanej przestrzeni. Przestrzeń ta może mieć charakter 
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zarówno wirtualny, jak i realny. Tym, co wyróżnia współczesną współkonsumpcję jest jej zakres 
i skala. Współczesny katalog dóbr i usług podlegających współkonsumpcji jest bardzo szeroki, 
dynamicznie rozwija się ona we wcześniej nieobejmowanych kategoriach produktowych. Skala, 
w minionych latach ograniczona do społeczności lokalnych, dzięki wirtualizacji życia przestała 
być barierą. Wreszcie, aby współkonsumpcja mogła funkcjonować, niezbędne są pewne rozwiąza-
nia o charakterze prawnym i strukturalnym. Chodzi przede wszystkim o regulacje prawne oraz 
narzędzia ubezpieczeniowe, redukujące ryzyko związane z tą formą aktywności rynkowej.

3. Współkonsumowanie a marketing

Jedną z kluczowych kompetencji marketingowych jest zdolność do diagnozowania zmian za-
chodzących w otoczeniu i antycypowania ich wpływu na sytuację rynkową w przyszłości. Zja-
wisko współkonsumowania, jako zmieniające realia biznesowe, powinno zatem stać się przed-
miotem rozważań marketerów reprezentujących różne kategorie produktowe. Wpływ współ-
konsumowania na marketing należy analizować co najmniej w trzech płaszczyznach: orientacji, 
strategii oraz narzędzi.

Orientacja marketingowa, która przez wiele lat była wskazywana jako, skuteczniej niż produkto-
wa, produkcyjna i sprzedażowa, prowadząca do realizacji celów organizacji w realiach gospodarki 
wolnorynkowej, okazała się być niewystarczająca. Szukanie podstaw do wykreowania przewagi 
konkurencyjnej doprowadziło do wygenerowania nowych postmarketingowych koncepcji czego 
dowodem pod koniec XX wieku była orientacja marketingu społecznego. Koncepcja ta, w pełni 
wpisująca się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzi do wdrażania marketingu 
zrównoważonego, czyli odpowiedzialnego względem społeczności i środowiska naturalnego, który 
w centrum zainteresowania stawia obecne potrzeby klientów, ale jednocześnie chroni, zachowuje 
i zwiększa zdolność przeszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb (Kotler 2012: 45). 

Wreszcie tradycyjna koncepcja marketingu transakcyjnego, która zaledwie kilkanaście lat 
temu ustąpiła miejsca koncepcji marketingu opartego na relacjach, teraz jest wypierana przez 
marketing wirtualnych społeczności, w którym celem jest przygotowanie warunków sprzyjają-
cych zaistnieniu więzi i relacji między klientami, którzy komunikując się między sobą, determi-
nują pozycję rynkową fi rmy. Rola przedsiębiorstwa sprowadza się zatem do stworzenia dobrych 
warunków rozwoju społeczności, a pozycja fi rmy, początkowo w świecie wirtualnym, a później 
realnym, jest wypadkową interakcji, jakie zachodzą między podmiotami zaangażowanymi we 
współpracę z organizacją (Urbanek 2008: 102–104).

Marketing rozumiany jako suma użyteczności dostarczanych klientowi, na którą składają się uży-
teczność formy, czasu, miejsca oraz możliwości wejścia w posiadanie lub użytkowanie produktu (Gło-
wacki 1982), musi zatem zmierzyć się z koniecznością dopasowania formy (w jakiej będzie dostarczał 
wartość klientowi), czasu (w jakim ta wartość zostanie klientowi dostarczona), miejsca (w którym 
klient będzie z niej czerpał) i wreszcie zgodnego z potrzebami i preferencjami sposobu  dostępu.

Jeżeli chodzi o zmiany na poziomie strategii marketingowych, to przede wszystkim modyfi -
kacjom muszą zostać poddane strategie wzrostowe i kierunkowe strategie walki konkurencyjnej. 
Stosowanie intensywnych strategii rozwoju produktu, świadome skracanie cyklu życia produktu, 
zachęcanie do częstszej wymiany produktów sprawdzało się w erze konsumpcjonizmu. Współ-
konsumowanie oznacza wydłużenie czasu wykorzystania produktu w gospodarstwach domo-
wych, co jest ściśle skorelowane z założonym cyklem życia produktu. Na przestrzeni ostatnich lat 
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średni założony cykl życia produktu uległ radykalnemu skróceniu. Było to zgodne z założeniami 
realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii intensyfi kowania popytu selektywnego oraz stra-
tegii walki konkurencyjnej i sprzyjało maksymalizacji sprzedaży. Zorientowany na konsumpcję 
klient akceptował istniejący stan rzeczy. Współkonsumowanie wymusza rewizję tej strategii. Tyl-
ko produkt trwały, odporny na zużycie  i przyjazny dla środowiska będzie miał szansę stać się 
przedmiotem wtórnego obrotu.

Zdecydowanej rewizji wymaga zatem podejście do kształtowania atrybutów produktu jed-
nostkowego. Zwłaszcza w obszarze używanych surowców, zdolności do recyklingu, pozostałych 
walorów proekologicznych, parametrów jakościowych i opakowań.

Współkonsumowanie otwiera nowe możliwości dla biznesu w zakresie kształtowania realnej 
i wirtualnej przestrzeni. Dobrze znana idea nabrała zupełnie nowego znaczenia i, dzięki tech-
nologii, zaczęła rozwijać się na niespotykaną dotychczas skalę. Powstał nowy, dynamicznie się 
rozwijający obszar biznesowy.

Jednakże warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kwestię tego, jak wyglądają perspektywy 
rozwoju biznesu opartego na analizowanym modelu. Hiperkonkurencja i ciągłe poszukiwanie 
możliwości wykorzystywania pojawiających się okazji sprawia, że fi rmy, w tym również duże, 
globalne przedsiębiorstwa mogą stosunkowo szybko zainteresować się wchodzeniem w rynek 
usług opartych na współkonsumowaniu. Małe fi rmy, które odniosły sukces dzięki koncepcji 
współkonsumowania, mogą zostać przejęte przez silniejszych inwestorów. Chęć rozwijania biz-
nesu może prowadzić do fali integracji opartej na fuzjach. Konieczność ciągłego budowania repu-
tacji, ponoszenia związanych z tym kosztów profesjonalizacji działań związanych z komunikacją 
marketingową etc., sprawiają, że kompetencje marketingowe pozostaną kluczowym zasobem or-
ganizacji.

Ogromnym wyzwaniem staje się komunikacja marketingowa, której współczesny model istot-
nie odbiega od klasycznego modelu opisującego ten proces. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy 
każdy może łatwo skomunikować się z każdym. Przepływ informacji między podmiotami rynko-
wymi nie podlega kontroli przedsiębiorstwa, ale pozwala również ograniczyć koszty marketingo-
we w tym zakresie. Komunikacja marketingowa opiera się na grupach społecznościowych tworzo-
nych wokół różnych idei, opartych na entuzjastach, otwartych systemach generujących dyskusję, 
wywołujących zaangażowanie, umiejętnie nagłaśnianych i wspieranych przez przedsiębiorstwa 
przyjmujące ich krytykę i liczące się z ich zdaniem (Kawasaki 2011: 283–285).

Wyzwaniem staje się stworzenie systemu fi nansowania współkonsumpcji. W przypadku 
współkonsumowania sensu stricte kluczowe jest ustalenie poziomu cenowego akceptowanego 
przez obie strony transakcji, sprawiającego, że w długim okresie koszty bezpośrednie i pośred-
nie  wynikające ze współkonsumowania będą niższe niż suma kosztów wynikająca z  prawa 
własności. Istotą polityki cenowej fi rmy działającej w oparciu o tę ideę w szeroko zdefi niowanym 
segmencie rynkowym jest maksymalizacja obrotów przy założonej niskiej marży jednostkowej.  

Kwestia ceny jest zdecydowanie bardziej skomplikowana w przypadku współkonsumowania 
sensu largo i redystrybucji, w sytuacji gdy społeczność za niedopuszczalną przyjmuje formę gra-
tyfi kacji fi nansowej. Takie podejście wymaga stworzenia akceptowanego przez wszystkie strony 
relacji systemu rozliczeń opartego zwykle na wycenie punktowej. Członkowie społeczności po-
święcając swój czas, oddając dobra materialne, udostępniając własną kanapę etc., zdobywają okre-
śloną ilość punktów, którą mogą wymienić na pożądane przez nich dobra lub korzyści. Współkon-
sumpcja to jednak również sposób na pozyskanie fi nansowania pomysłów biznesowych, o czym 
świadczą liczne przykłady fi rm powołanych do życia dzięki crowdfundingowi.
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Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że współkonsumowanie jest jednym w wielu zjawisk obserwowanych 
współcześnie na rynku. Obserwowana zwłaszcza w generacji Y postawa może być diagnozowana 
jako zarówno zagrożenie, jak i szansa rynkowa. Z jednej strony, w skali gospodarki collaborative 
consumption może prowadzić do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Zwłaszcza gospo-
darki silnie uzależnione od popytu wewnętrznego, na skutek ograniczenia tegoż popytu, mogą 
odnotować niekorzystny wpływ analizowanego zjawiska. Z drugiej zaś – collaborative consumption 
to nie tylko zagrożenie, ale i szansa dla gospodarki. Zacieśnienie więzi społecznych, powrót do 
tradycyjnych wartości, takich jak zaufanie i poczucie odpowiedzialności za podejmowane dzia-
łania, podejmowanie przedsiębiorczych działań – to oczywiste korzyści społeczne. Ale także sek-
tor komercyjny może skorzystać. Zmiana postaw konsumentów i realiów prowadzenia biznesu 
wymusza zmianę w podejściu marketerów. Chcąc adresować swoje produkty do generacji Y nie 
można zignorować jej potrzeb i sposobu patrzenia na rynek. 

Współkonsumowanie wymaga infrastruktury. Nie ma collaborative consumption bez odpowied-
nich narzędzi – portale internetowe, nowe zwykle mikro i małe przedsiębiorstwa, dla których 
otwierają się nowe możliwości rynkowe, innowacyjne usługi etc. Sukces na rynku podlegającym 
zjawisku współkonsumpcji może odnieść jedynie fi rma wdrażająca marketing zrównoważony, 
autentyczna w swoich działaniach, działająca zgodnie z podzielanymi przez konsumentów war-
tościami taka, która ma zdolność tworzenia i wzmacniania społeczności, dla której najbardziej 
wartościowym zasobem jest oparta na tożsamości reputacja. 

Rozwój collaborative consumption będzie zapewne przebiegał według różnych algorytmów 
w różnych częściach świata. To co wydaje się być przełomową ideą na rynku australijskim, co zna-
lazło znaczącą akceptację w środowiskach akademickich Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczo-
nych, może budzić naturalną niechęć w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wspólne 
posiadanie nadal jest utożsamiane z negatywnym aspektem realiów gospodarki socjalistycznej.
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Zarządzanie organizacjami
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Cechy jakościowe informacji fi nansowych a ich wykorzystanie 
w procesach decyzyjnych

Słowa kluczowe: standaryzacja sprawozdawczości fi nansowej, cechy jakościowe informacji, procesy decyzyjne, 
gospodarka wolnorynkowa, informacja fi nansowa.

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie genezy oraz źródeł standaryzacji spra-
wozdawczości fi nansowej we współczesnych organizacjach gospodarczych. Następnie zaś próba charakte-
rystyki cech jakościowych informacji zawartych w sprawozdaniu fi nansowym, w kontekście standardów 
międzynarodowych rachunkowości oraz ogólna analiza wykorzystania tych informacji w procesach decy-
zyjnych według podstawowych grup ich użytkowników. 

Keywords: standardization in fi nancial reporting, qualitative characteristics of information, decision-making pro-
cesses, market economy, fi nancial information

Abstract: The aim of this study is to present the origins and sources of standardization in fi nancial repor-
ting in commercial organizations of our day. The Author also att empts to defi ne qualitative characteristics 
of the information included in fi nancial reports in the context of international accountancy standards and 
follows with general analysis of the way such information is used in decision-making processes, divided 
into the principal groups of users.

Wprowadzenie

Informacje znajdujące się w sprawozdaniu fi nansowym podmiotu gospodarczego, ilustrujące 
efekty jego działalności, charakteryzujące się dobrą jakością i wysokim stopniem przetworzenia, 
mają kluczowe znaczenie dla zarządzania tym podmiotem przez własną kadrę kierowniczą. Są 
one także wykorzystywane na potrzeby analizy i oceny możliwości ulokowania kapitałów przez 
inwestorów, oceny wypłacalności kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, spłaty zadłużenia przez 
kontrahenta w obrocie handlowym itp. Należy także pamiętać, że sprawozdawczość fi nansowa w 
warunkach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej stawowi swoisty przejaw jawności życia 
gospodarczego. Ukazuje ona, że podmiot gospodarczy działa legalnie, prowadzi swoją działal-
ność w sposób uczciwy, a każdy zainteresowany może zapoznać się z podstawowymi danymi 
fi nansowymi o tym podmiocie. 
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1. Sprawozdawczość fi nansowa źródłem informacji o współczesnych podmio-
tach gospodarczych

Dostęp do informacji fi nansowej ma szczególne znaczenie we współczesnej gospodarce świa-
towej, ze względu na postępującą globalizację procesów gospodarczych i wynikającą z niej ko-
nieczność tworzenia lub unifi kacji standardów w zakresie informacji fi nansowej w skali między-
narodowej. Z punktu widzenia inwestorów lokujących swoje zasoby gospodarcze w różnych kra-
jach świata, międzynarodowych instytucji fi nansowych, czy fi rm prowadzących obrót handlowy 
w tych krajach, informacje dotyczące pojedynczego podmiotu gospodarczego są użyteczne je-
dynie wówczas, gdy mogą być porównane z analogicznymi informacjami charakteryzującymi 
stan lub wyniki fi nansowe jednostek w innych krajach. Idealna sytuacja dla odbiorców informacji 
fi nansowej zaistniałaby zatem wtedy, kiedy wszystkie podmioty gospodarcze na całym świecie 
stosowały jednolite koncepcje i zasady rachunkowości oraz opracowywały swoje sprawozdania 
fi nansowe zgodnie ze zunifi kowanymi wzorcami i standardami, powszechnie obowiązującymi. 
Idea ta jest jednak na razie jedynie utopią, gdyż istniejące koncepcje oraz zasady rachunkowości, 
obowiązujące w poszczególnych krajach charakteryzują się przez cały czas dużymi rozbieżno-
ściami. Wynika to między innymi z odmiennych uwarunkowań historycznych, różnic w rozwo-
ju gospodarczym poszczególnych krajów, a także odrębności ich systemów prawnych. Istnieją 
zresztą nadal liczne czynniki, oddziałujące negatywnie na unifi kację systemów rachunkowości 
w skali całego świata, tworzące bariery dla swobodnego przepływu informacji fi nansowej na 
świecie. Do podstawowych ograniczeń można zaliczyć m.in. wpływ środowiska, do którego za-
licza się m.in. systemy polityczne, prawne, edukacyjne, religijne itd., stosowanie konkretnych 
modeli księgowych, wynikających głównie z wymienionych uprzednio uwarunkowań historycz-
nych, ustanawianie krajowych standardów rachunkowości, bez koordynowania tego procesu w 
skali międzynarodowej czy też odmienne sposoby radzenia sobie z typowym dla współczesnej 
gospodarki stanem niepewności (Gernon, Meek 2001: 23; zob. także: Surdykowska 2000; Turyna 
2006). Powyższe elementy wpływają na tworzenie odrębnego modelu rachunkowości, charak-
terystycznego tylko dla danego kraju. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera kwestia 
harmonizacji zasad rachunkowości. Harmonizacja tych zasad w skali regionalnej czy między-
narodowej oznacza proces zwiększania porównywalności sprawozdań fi nansowych poprzez 
wprowadzenie spójnego zestawu wzorców, opartego na wspólnych założeniach i koncepcjach, 
przy czym określane są granice stopnia odmienności stosowanych rozwiązań w praktyce. Har-
monizacja zakłada występowanie opcji pewnej elastyczności w ustalonych ramach, co umożliwia 
podmiotom gospodarczym wybór rozwiązań w ramach ich polityki rachunkowości (Jaruga 2002: 
3). Pojęcie standaryzacji rachunkowości jest dalszym krokiem w tym procesie, oznaczającym ujed-
nolicenie zasad i metod sprawozdawczości, polegające na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki 
standardów (norm) regulujących opracowywanie zasad i regulacji prawnych, organizacyjnych 
itd. funkcjonowania rachunkowości w skali krajowej lub ponadnarodowej. 

Zarania sprawozdawczości fi nansowej należy szukać w XVII wieku wraz z pojawieniem się 
pierwszych spółek ze stałym kapitałem (m.in. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska), nato-
miast początki jej standaryzacji można wiązać ze Światowym Kongresem Księgowych w St. Louis 
(USA), który odbył się w 1904 r. Postanowiono wówczas wymieniać poglądy i dzielić się infor-
macjami z wyników badań i praktycznego rozwiązywania wspólnych problemów dotyczących 
rachunkowości. Ważne znaczenie dla tego procesu miały także badania prof. W. Patona, prowa-
dzone w latach trzydziestych XX wieku na zlecenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Rachun-
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kowości, dotyczące identyfi kacji najważniejszych koncepcji i zasad współczesnej rachunkowo-
ści (Hendriksen, Van Breda 2002: 111). Jednak dopiero powołanie Komitetu Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości doprowadziło do sukcesywnego ich promulgowania do praktyki go-
spodarczej wielu krajów. Samo pojęcie standardu rachunkowości pojawiło się w krajach anglosa-
skich (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). Oznacza ono wzorzec lub normę, opracowane przez 
gremia ekspertów w zakresie rachunkowości: przedstawicieli nauki oraz praktyków, poprzedzo-
ne długim okresem badań i szeroko zakrojonych konsultacji. Standardy obejmują zagadnienia 
dotyczące uznawania, pomiaru, wyceny i prezentacji wyróżnionych składników w sprawozda-
niu fi nansowym. Zatem harmonizacja zasad rachunkowości oznacza w przypadku standardów 
międzynarodowych ujednolicenie zasad uznawania pomiaru, wyceny i prezentacji określonych 
struktur informacji fi nansowej w tych krajach, które akceptują ideę i założenia generalne stan-
dardów. Równocześnie standardy międzynarodowe nie nawiązują do takich kwestii, jak np. za-
sady ewidencji księgowej, konta, dokumenty księgowe czy procedury księgowe, pozostawiając je 
w gestii samych podmiotów gospodarczych. 

W ocenie autorów, głównym źródłem standaryzacji sprawozdawczości fi nansowej w ska-
li międzynarodowej stała się globalizacja gospodarki na świecie. W efekcie jej istnienia można 
wyróżnić wiele przyczyn tej standaryzacji, np. rozwój regionalnych ugrupowań gospodarczych 
(UE, NAFTA itd.), globalizacja rynków kapitałowych, a w konsekwencji powstanie i rozwój po-
nadnarodowych korporacji. W rezultacie procesów globalizacyjnych pojawiły się zupełnie nowe 
potrzeby unifi kacji i porównywalności informacji fi nansowych z podmiotów gospodarczych. Na 
standaryzację sprawozdawczości fi nansowej dodatkowo wpłynęło powstanie i ewolucja dwóch 
odmiennych „fi lozofi i” rachunkowości, tj. rachunkowości kontynentalnej oraz rachunkowości 
anglosaskiej. Na przestrzeni minionych dziesięcioleci, na świecie ukształtowały się w ewolucyjny 
sposób dwie odmienne od siebie fi lozofi e rachunkowości, bazujące na różniących się, po części 
koncepcjach i cechach. Można mówić o rachunkowości typu kontynentalnego (chodzi o Europę 
jako kontynent) oraz typu anglosaskiego. Do pierwszej grupy zalicza się m.in. Niemcy, Francję, 
Austrię, Belgię, Hiszpanię, Włochy, Szwajcarię, Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, kraje bałtyckie, 
a także – spoza Europy – Japonię. Z kolei do drugiej grupy wchodzą m.in. Wielka Brytania, Stany 
Zjednoczone A.P., Kanada, Australia, Nowa Zelandia, a także – częściowo – Holandia. Mówiąc 
o obu tych fi lozofi ach należy podkreślić, że to co je odróżnia to rola i znaczenie państwa w two-
rzeniu i kształtowaniu systemu regulacyjnego rachunkowości i sprawozdawczości fi nansowej. 

System rachunkowości kontynentalnej zaistniał w tych państwach, w których aparat administra-
cyjny państwa od lat oddziaływał na gospodarkę poprzez rozmaite ustawy, dekrety itp. W tych kra-
jach także sprawozdawczość fi nansowa jest „odgórnie” regulowana przez, zazwyczaj wysokiej ran-
gi, regulacje prawne. Rachunkowość typu kontynentalnego bazuje na podejściu prawnym, jej nad-
rzędnym celem jest zaś zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. System ten tradycyjnie 
przypisuje kredytowi lub pożyczce dominującą rolę w pozyskiwaniu przez jednostki gospodarcze 
środków na działalność gospodarczą. Ponadto w państwach opartych na rachunkowości kontynen-
talnej duże znaczenie przypisuje się zwyczajowo prawu podatkowemu, w trosce o stan fi nansów 
państwa. Typowym przejawem rachunkowości kontynentalnej jest postawa konserwatywna i dąże-
nie do unikania ryzyka w działalności gospodarczej m.in. poprzez zasady ostrożności wyceny.

Z kolei w krajach anglosaskich państwo tradycyjnie nie wtrącało się w sferę gospodarczą, tak-
że rezygnując z „odgórnego” sterowania rachunkowością. W rezultacie w krajach tych system 
sprawozdawczości fi nansowej jest regulowany „oddolnie”, wyłącznie poprzez system krajowych 
standardów sprawozdawczości. Jest to typowe podejście ekonomiczne, dające jednostkom gospo-
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darczym stosunkowo dużą swobodę w tworzeniu kształtu i struktury informacyjnej raportów 
składających się na sprawozdanie fi nansowe. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych nie ma 
ujednoliconego systemu klasyfi kacji bilansowej, a co zatem – ujednoliconego wzoru bilansu lub 
rachunku zysków i strat. W przeciwieństwie do większości krajów europejskich, rachunkowość 
anglosaska jest tradycyjnie zorientowana na rynek kapitałowy jako kluczowe źródło pozyskiwa-
nia środków na prowadzenie działalności gospodarczej. System ten jest otwarty i nastawiony na 
ryzyko tej działalności, bazuje też na założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości fi nansowej 
oraz na przepisach prawa ogólnego (ang. Common Law) (Turyna 2006: 16–18). 

Wszystkie powyższe uwarunkowania spowodowały potrzebę unifi kacji zasad opracowywa-
nia oraz unifi kacji struktur informacyjnych sprawozdań fi nansowych w wymiarze międzyna-
rodowym. Formułowaniem i promowaniem międzynarodowych standardów rachunkowości 
(MSR) zajmował się w latach 1973–2001 Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(ang. International Accounting Standards Committ ee – IASC). Była to niezależna, prywatna organizacja, 
założona w 1973 roku, w Londynie, na mocy porozumienia zawodowych organizacji księgowych 
z Australii, Francji, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. W 2001 roku Komitet zrzeszał 153 organizacje zawodowe ze 113 krajów, w tym 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Do zadań Komitetu należało w tym okresie m.in. formuło-
wanie i publikowanie zgodnie z interesem publicznym standardów rachunkowości, które powin-
ny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań fi nansowym połączone z ich promowaniem na 
całym świecie, a ponadto działania głównie na rzecz rozwijania i harmonizacji regulacji rachun-
kowości i procedur związanych z przedstawianiem sprawozdań fi nansowych. Według stanu na 
1 czerwca 2002 roku Komitet wydał 41 standardów (MSR), 24 interpretacje MSR (SKI) oraz ramy 
konceptualne przygotowania i przedstawiania sprawozdań fi nansowych. Od 2001 roku standar-
dy są opracowywane i wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(ang. International Accounting Standards Board – IASB). 

Na bazie MSR od 1978 roku opracowywane były Dyrektywy Rachunkowości, emitowane w pierw-
szym okresie przez Radę Wspólnot Europejskich, a w latach dziewięćdziesiątych – przez Komisję 
Europejską. Jednak najbardziej dalekosiężne skutki miało Rozporządzenie nr 1606/2002 z 9 czerwca 
2002 roku wydane przez Komisję Europejską na wniosek Komitetu Regulacyjnego, zgodnie z którym 
od 1 stycznia 2005 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły Międzynarodowe Stan-
dardy Sprawozdawczości Finansowej do swojej praktyki rachunkowości (Turyna 2008: 20–22).

Z kolei amerykańskie standardy rachunkowości są opracowywane przez Radę Standardów 
Rachunkowości Finansowej, powołaną do życia w 1973 roku i wynikają z jednej strony z ogól-
nie akceptowanych zasad rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles – GAAP), 
z drugiej zaś – z wymogów podatkowych. Zgodnie z prawem bilansowym Stanów Zjednoczo-
nych jedynie fi rmy notowane w publicznym obrocie papierami wartościowymi muszą stoso-
wać się do zasad określonych w GAAP, gdyż ich księgi rachunkowe podlegają badaniu biegłych. 
Z kolei fi rmy nienotowane w obrocie publicznym nie muszą stosować zasad określonych w GAAP, 
natomiast ich księgi rachunkowe podlegają badaniu jedynie wówczas, gdy żądają tego banki lub 
inwestorzy. Deklaracje pojęć rachunkowości fi nansowej (SFAC) oraz standardy rachunkowości 
fi nansowej (SFAS) są wydawane przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. Finan-
cial Accounting Standards Board – FASB). Z kolei Amerykański Instytut Dyplomowanych Biegłych 
Rewidentów (ang. American Institute of Certifi ed Public Accountants – AICPA) oraz Komisja Papierów 
Wartościowych (SEC) wydają interpretacje tych standardów. Całość tych dokumentów tworzy 
właśnie wyżej wymienione, ogólnie akceptowane zasady rachunkowości.
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2. Cechy jakościowe informacji fi nansowych 

Aby sprawozdania fi nansowe mogły być użyteczne dla odbiorców zawartych w nich informa-
cji, powinny spełniać określone wymogi jakościowe. Zarówno założenia koncepcyjne standardów 
amerykańskich, jak i MSSF poświęcają cechom jakościowym sprawozdań sporo uwagi. Można 
wręcz sformułować tezę, że cechy jakościowe informacji to takie jej właściwości, które powodują, że 
informacja staje się użyteczna dla jej odbiorcy. Użyteczność informacji jest też podstawowym kry-
terium przyjętym w założeniach koncepcyjnych US GAAP. Rada Standardów FASB sformułowała 
w SFAC nr 2 hierarchię cech jakościowych informacji, przy czym dominującym ograniczeniem 
jest kryterium ekonomiczne, tj. uznano, że informacja jest użyteczna, gdy korzyści z jej stosowa-
nia przewyższają koszty jej uzyskania. Według Rady „... w pierwszej fazie większą część kosztów 
dostarczania informacji fi nansowych ponoszą ci, którzy je przygotowują, podczas gdy korzyści 
stają się udziałem zarówno przygotowujących, jak i użytkowników. W końcowym rozrachunku 
koszty oraz korzyści stają się rozproszone. Koszty są przeważnie przenoszone na użytkowników 
informacji oraz na odbiorców dóbr i usług. Korzyści stają się przypuszczalnie udziałem klientów 
dzięki zapewnieniu stałego zaopatrzenia w dobra i usługi, a także dzięki zwiększeniu efektyw-
ności funkcjonowania rynku...” (FASB Statements of Financial… 2000: 81). Podejście FASB jest ze 
wszech miar słuszne, jednak wydaje się trudne do realizacji. Publikując sprawozdanie fi nansowe, 
niełatwo jest ustalić a priori wszystkie koszty i korzyści płynące z korzystania z informacji. 

Omawiane kryterium jest nadrzędne, ale nie jedyne. W deklaracji (SFAC) nr 2, poświęco-
nej w całości cechom jakościowym informacji fi nansowej Rada dokonała ich hierarchicznego 
podziału na dwie grupy, tj. na cechy zorientowane na użytkownika oraz zorientowane na de-
cyzję. Do pierwszej grupy założenia koncepcyjne zaliczają takie cechy, jak zrozumiałość czy 
komunikatywność. Z kolei do drugiej grupy zostały zaliczone odpowiedniość i wiarygod-
ność. Pierwsza z cech zorientowanych na decyzję musi charakteryzować się pewnymi właści-
wościami, jak: wartość prognostyczna, przydatność dla sprzężenia zwrotnego i terminowość 
jako własności nadrzędne oraz porównywalność jako właściwość podrzędna. Druga z cech 
zorientowanych na decyzję, tj. wiarygodność musi być sprawdzalna oraz charakteryzować się 
wiernością przedstawiania zjawisk jako właściwościami nadrzędnymi, a porównywalnością 
i neutralnością jako podrzędnymi. Ostatecznym progiem identyfi kacji użyteczności informa-
cji jest jej istotność. 

Odpowiedniość informacji, według standardów amerykańskich, jest wyrażona związkiem 
z aktualnie omawianym problemem. Według ASOBAT odpowiedniość wymaga by informacja 
miała związek lub była w sposób użyteczny kojarzona z działaniami lub pożądanymi rezul-
tatami, przy czym może ona być wyrażona na trzy sposoby tz n. z punktu widzenia: celu do 
osiągnięcia, percepcji użytkownika oraz oddziaływania na decyzję (A Statement of Basic Acco-
unting Theory 1966: 7). Podstawową jej właściwością powinna być wartość prognostyczna infor-
macji, tj. taka, „... która pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo poprawnego prognozowania 
rezultatów przeszłych lub przyszłych zjawisk...” (FASB Statements of Financial… 2000: 55). We-
dług założeń przyjętych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Rachunkowości wartość progno-
styczna może przejawiać się na co najmniej cztery sposoby: w sposób bezpośredni w modelach 
prognostycznych, w sposób pośredni poprzez ekstrapolację danych historycznych, poprzez 
analizę czasową podstawowych wskaźników ekonomicznych, np. rentowności lub płynności 
oraz wykorzystanie informacji potwierdzających określone trendy lub zjawiska (Report of the 
Commitee… 1972: 526–527). Własnością jest też przydatność do sprzężenia zwrotnego, tj. do 
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korekty wcześniejszych oczekiwań. Wreszcie terminowość informacji oznacza jej zdolność do 
wpływania na podejmowane decyzje.   

Drugą z cech jakościowych informacji zorientowanych na decyzje jest jej wiarygodność. 
W SFAC nr 2 została ona zdefi niowana jako ”... cecha jakościowa, która gwarantuje, że informacja 
w pewnych granicach jest wolna od błędów i wiernie przedstawia to, co powinna...” (FASB Sta-
tements of Financial… 2000: 38). Wiarygodna informacja powinna być wierna przedstawianiu zja-
wisk, sprawdzalna oraz neutralna. Wierność przedstawiania zjawisk oznacza, że informacja jest 
zgodna między miarą lub opisem a opisywanym zjawiskiem. Z kolei sprawdzalność informacji 
polega na tym, że jest ona zdolna zapewnić odzwierciedlenie tego, co zamierzano przedstawić lub 
zweryfi kowano bez błędów. Natomiast informacja neutralna jest pozbawiona subiektywizmu lub 
stronniczości. 

Ostatnią z właściwości informacji jest jej porównywalność. Jest to taka właściwość, która umoż-
liwia użytkownikom zidentyfi kowanie podobieństw oraz różnic pomiędzy różnymi opisywany-
mi zjawiskami gospodarczymi. W założeniach koncepcyjnych porównywalność informacji jest 
osiągnięta, gdy są one jednolite, traktowane w identyczny sposób oraz spójne, tj. opracowywane 
w kolejnych okresach według tych samych zasad lub metod. Spełnienie wszystkich wymienio-
nych cech jakościowych prowadzi ostatecznie do osiągnięcia przez informacje istotności z punktu 
widzenia potrzeb użytkownika. Według SFAC nr 2 istotność polega na tym, że „... ocena rozsąd-
nej osoby, polegającej na sprawozdaniach fi nansowych prawdopodobnie zostałaby zmieniona lub 
zmodyfi kowana pod wpływem uwzględnienia lub skorygowania danej pozycji...” (FASB State-
ments of Financial… 2000: 80). Według założeń koncepcyjnych FASB, w hierarchicznej strukturze 
cech jakościowych informacji fi nansowej uwzględnianie ekonomiki informacji, polegającej na 
dominacji korzyści nad kosztami, można było uznać za warunek konieczny osiągnięcia użytecz-
ności tej informacji dla jej odbiorcy, natomiast osiągnięcie przez nią istotności stanowi warunek 
dostateczny. 

Założenia koncepcyjne MSSF szczegółowo prezentują cechy jakościowe informacji w spra-
wozdaniach fi nansowych, przy czym są wyodrębnione cztery podstawowe cechy: zrozumiałość, 
przydatność, wiarygodność i porównywalność. Ujęcie ich jest jednak inne niż w US GAAP, gdyż 
w MSSF autorzy nie zastosowali hierarchii tych cech ani też nie podzielili ich według orientacji na 
użytkownika oraz na decyzje.

Zrozumiałość informacji, to w interpretacji MSSF „... łatwość zrozumienia ich przez użytkow-
ników...” (MSSF 2011: A40). Zakłada się jednak, że użytkownicy posiadają wystarczającą wiedzę 
na temat branży i działań gospodarczych, a także dokonują przeglądów i uważnie analizują in-
formacje (par. C32). Wydaje się, że takie założenie jest nieco zbyt optymistyczne, gdyż w praktyce 
poziom przygotowania użytkowników jest znacznie zróżnicowany. Defi nicję zrozumiałości infor-
macji należałoby jednak rozszerzyć o zapis w rodzaju „stosownie do wiedzy i stopnia przygoto-
wania użytkownika do korzystania z informacji fi nansowych”. 

Kolejna cecha jakościowa informacji sprawozdawczej to jej przydatność. Przydatność ozna-
cza w tym kontekście możliwość wpływu informacji na decyzje gospodarcze użytkowników, 
stworzenie możliwości oceny przeszłych, teraźniejszych i przyszłych zdarzeń lub korektę po-
przednich ocen. Omawiana cecha odpowiada z grubsza cesze „odpowiedniość” z US GAAP. 
W przeciwieństwie jednak do standardów amerykańskich przydatność w rozumieniu MSSF 
nie jest wyrażana na różne sposoby, jak np. według celu czy według decyzji. Jak widać, strona 
interpretacyjna założeń koncepcyjnych MSSF jest znacznie słabiej rozbudowana niż założenia 
US GAAP. Natomiast interpretując przydatność, podkreśla się jedną jej właściwość, a mianowi-
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cie wartość prognostyczną. Na przydatność wpływa też istotność informacji. Ta kluczowa lub 
jedna z kluczowych cech według US GAAP jest tutaj traktowana zaledwie jako jeszcze jedna 
właściwość przydatności. Informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może 
wpłynąć na decyzje gospodarcze, podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawoz-
dania fi nansowego (par. 26–30). 

Wiarygodność informacji sprawozdawczej stanowi jej kolejną cechę jakościową. Informacje są 
wiarygodne, gdy nie zawierają istotnych błędów i są bezstronne, użytkownicy zaś są pewni wier-
ności prezentacji wizerunku fi nansowego podmiotu gospodarczego. Według MSSF wiarygodność 
ma kilka właściwości, m.in. wierne odzwierciedlenie, przewagę treści nad formą, neutralność, 
zasadę ostrożnej wyceny oraz kompletność. Aby informacje były wiarygodne muszą precyzyjnie 
ilustrować transakcje i inne zdarzenia gospodarcze. Autorzy założeń koncepcyjnych zastrzegają 
jednak, że w przypadku informacji fi nansowych istnieje pewne ryzyko nie dość wiernego od-
zwierciedlenia transakcji. Sytuacja ta wynika głównie z trudności z identyfi kacją transakcji, jak 
i stosowaniem zasad wyceny tych transakcji. Przykładem może być np. wartość fi rmy wytwarza-
na we własnym zakresie, którą trudno byłoby zidentyfi kować i wycenić. Inna właściwość wia-
rygodności to przewaga treści nad formą, co oznacza, że transakcje należy ujmować w księgach 
i przedstawiać przede wszystkim zgodnie z ich treścią ekonomiczną, a nie tylko zgodnie z formą. 
Informacje muszą być też neutralne, głównie bezstronne. Wiarygodność bazuje też na zasadzie 
ostrożnej wyceny, polegającej na rozwadze przy stosowaniu subiektywnych ocen potrzebnych do 
dokonywania oszacowań w warunkach niepewności tak, aby aktywa lub przychody nie zostały 
zawyżone, a zobowiązania lub koszty – zaniżone. Wreszcie, o wiarygodności informacji decyduje 
też kompletność, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z zasady istotności i ograniczeń 
kosztowych (par. 31–38).

Ostatnią cechą jakościową informacji fi nansowych, zinterpretowaną przez Radę MSR jest po-
równywalność informacji. Jest to cecha jakościowa, która pozwala użytkownikom zidentyfi kować 
i zrozumieć podobieństwa i różnice między pozycjami wykazywanymi w sprawozdaniach fi nan-
sowych i wymaga ona przynajmniej dwóch pozycji. Aby można było realizować porównywalność 
w praktyce, podobne pozycje muszą wyglądać podobnie, a różne pozycje muszą wyglądać inaczej. 
Pewien poziom porównywalności można osiągnąć w wyniku zapewnienia fundamentalnych cech 
jakościowych, np. wierna prezentacja ważnego zjawiska ekonomicznego powinna charakteryzować 
się pewnym stopniem porównywalności z wierną prezentacją innego zjawiska. Jednak przykłado-
wo zezwolenie na stosowanie alternatywnych metod księgowych w odniesieniu do tego samego 
zjawiska ekonomicznego zmniejsza porównywalność (par.CJ20 – CJ25) (MSSF 2011: A39). 

Założenia koncepcyjne MSSF przewidują też ograniczenia dotyczące przydatności i wiary-
godności informacji fi nansowych. Do tych ograniczeń zaliczają terminowość oraz konieczność 
wyważenia korzyści płynących z wykorzystania informacji oraz kosztów ich dostarczenia. W 
przeciwieństwie do US GAAP obie kategorie nie są jednak traktowane przez MSSF jako cechy 
jakościowe informacji. Drugim kryterium progowym w US GAAP jest istotność informacji. Speł-
nienie wszystkich cech jakościowych oznacza według standardów amerykańskich, że informacja 
jest istotna. W założeniach MSSF istotność jest zaledwie jedną z właściwości przydatności infor-
macji. Wreszcie, typowa dla założeń koncepcyjnych standardów amerykańskich jest pogłębiona 
interpretacja pojęć i cech, często mająca charakter dyskusyjny. Takie podejście wydaje się bardziej 
elastyczne i wygodniejsze z punktu widzenia pojedynczego odbiorcy informacji. Założenia MSSF 
stosują skodyfi kowany sposób ujęcia cech, niemający dyskusyjnego charakteru, nastawiony na 
typowego, masowego użytkownika informacji fi nansowej.
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3. Potrzeby informacyjne użytkowników informacji fi nansowych
 
Nawiązując do tematu opracowania, należałoby obecnie przeanalizować, kto korzysta ze spra-

wozdań fi nansowych i w jakim celu oraz w jaki sposób cechy jakościowe informacji fi nansowych 
mogą wpływać na procesy decyzyjne? Również w tym przypadku podejście przyjęte w założe-
niach koncepcyjnych standardów amerykańskich różni się od podejścia właściwego dla założeń 
koncepcyjnych MSSF. 

Od początku istnienia standardów rachunkowości w Stanach Zjednoczonych trwa tam dys-
kusja nad tym, kto i w jakim celu powinien korzystać z informacji zawartych w sprawozdaniach 
fi nansowych. Teorie i poglądy w tej kwestii są zdywersyfi kowane, poczynając od zarządu spółek, 
poprzez pracowników, inwestorów, klientów, a kończąc na całym społeczeństwie. W wyniku nie 
kończących się sporów Rada Standardów FASB ustaliła, że informacje ze sprawozdań fi nanso-
wych powinny służyć głównie tym osobom lub podmiotom, które podejmują decyzje inwesty-
cyjne, kredytowe lub zbliżone do nich. Chodzi zatem głównie o inwestorów, zwłaszcza drob-
nych, a także o instytucje fi nansowe lub kredytowe. W uzasadnieniu Rada Standardów FASB 
stwierdziła, że „... cele wywodzą się przede wszystkim z potrzeb informacyjnych użytkowników 
zewnętrznych, którym brak władzy do narzucenia rodzaju informacji, której dostarczania oczeki-
waliby od danego przedsiębiorstwa i dlatego muszą korzystać z informacji przekazywanej przez 
jego zarząd...” (FASB Statements of Financial… 2000: 16). Stanowisko to zostało poddane krytyce, 
m.in. przez E.H. Flegma, według której decyzje inwestycyjne lub fi nansowe są uwarunkowane 
przez różnorodne dane o charakterze ekonomicznym, dotyczące przyszłości, a rola rachunko-
wości sprowadza się jedynie do poświadczenia wiarygodności tych danych (Flegm 1984: 234). 
Komentując słowa krytyki, można stwierdzić, że wartość prognostyczna danych pochodzących 
z rachunkowości nie jest dostateczna.  

Z powyższych rozważań wynika, że założenia koncepcyjne nie określiły jednoznacznie, kto 
powinien korzystać z informacji zawartych w sprawozdaniach fi nansowych. Zapisy zawarte w 
SFAC nr 1 są raczej próbą interpretacji problemu, i to o charakterze dyskusyjnym. Wydaje się, że 
takie podejście jest lepsze, bardziej elastyczne niż wymienianie kolejnych grup użytkowników. 
Zawsze bowiem mogą znaleźć się chętni do korzystania z informacji pochodzącej z rachunko-
wości, których nie wymieniono w założeniach koncepcyjnych i czują się z tego powodu urażeni.  

W założeniach koncepcyjnych US GAAP nie wymieniono wprost użytkowników informacji 
pochodzących z rachunkowości, z tego względu nie można więc jednoznacznie określić celów 
wykorzystania sprawozdania fi nansowego. Jedynie w SFAC nr 1 ogólny cel sprawozdawczości zo-
stał sformułowany w następujący sposób: „... sprawozdania fi nansowe powinny dostarczać infor-
macji, które są użyteczne dla obecnych i potencjalnych inwestorów i wierzycieli oraz dla innych 
użytkowników w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, kredytowych i decyzji 
o podobnym charakterze...” (FASB Statements of Financial… 2000: 17–18). Celem jest zatem podejmo-
wanie decyzji o charakterze inwestycyjnym, kredytowym lub zbliżonym. Natomiast kwestie dys-
kutowane w kontekście celu koncentrują się raczej na stopniu szczegółowości i ukierunkowaniu 
na potrzeby informacyjne określonych kategorii odbiorców. Prezentowana uprzednio Deklaracja 
nr 4 Rady ds. Zasad Rachunkowości (APB) uznała, że powinny być opracowywane sprawozdania 
ogólnego przeznaczenia, a nie – specjalnego przeznaczenia, ukierunkowane na określonych użyt-
kowników. Nacisk rachunkowości fi nansowej na informację ogólnego przeznaczenia opiera się na 
domniemaniu, że przeważająca liczba użytkowników wykazuje zapotrzebowanie na podobną in-
formację. Informacja ogólnego przeznaczenia nie ma na celu zaspokojenia specyfi cznych potrzeb 
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indywidualnych użytkowników. Problem nie został, jak dotąd, rozwiązany, tym bardziej że kry-
tycy podnieśli dodatkowo wątek, że cele dostawców i odbiorców informacji zwykle nie są takie 
same. Szersze badania w tym zakresie prowadził uznany specjalista w zakresie rachunkowości 
menedżerskiej, prof. Y. Ijiri (1983: 75). Podejście zastosowane przez FASB w omawianej sprawie 
jest jednak dosyć elastyczne. Rada uważa, że informacje ujawniane w sprawozdaniu powinny być 
wszechstronne dla tych, którzy wystarczająco dobrze rozumieją działalność gospodarczą oraz są 
chętni do pilnego studiowania informacji (FASB Statements of Financial… 2000: 17–18). 

Podejście zastosowane w założeniach koncepcyjnych MSSF jest w omawianej kwestii zgoła 
odmienne niż w US GAAP. Użytkownikami są obecni i potencjalni inwestorzy, pracownicy, kre-
dytodawcy, dostawcy i pozostali wierzyciele, klienci, rządy i agendy rządowe oraz społeczeństwo. 
Korzystają oni ze sprawozdań fi nansowych, aby zaspokoić niektóre ze swoich różnorodnych po-
trzeb informacyjnych. Założenia koncepcyjne MSSF formułują też cele sprawozdań fi nansowych. 
Cele te zostały opracowane i przedstawione zarówno ogólnie, jak i szczegółowo dla wszystkich 
podstawowych wymienionych uprzednio grup użytkowników. Nawiązując do ogólnej interpre-
tacji celów, należy do nich zaliczyć dostarczanie informacji o sytuacji fi nansowej, wynikach dzia-
łalności oraz zmianach sytuacji fi nansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego krę-
gu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych (par. 12). Przy takiej interpretacji 
Rada MSR zastrzegła jednocześnie, że tak opracowane sprawozdania odpowiadają jedynie pod-
stawowym potrzebom informacyjnym, nie zapewniają jednak odbiorcom wszystkich informacji 
niezbędnych do podejmowania decyzji. Analogiczne zastrzeżenie pojawiło się zresztą też w stan-
dardach amerykańskich (por. powyżej). W MSSF pojawia się również pewien wątek problemowy, 
którego brak w US GAAP. Chodzi o wykorzystanie informacji ze sprawozdań fi nansowych do 
oceny działalności kierownictwa jednostki odnośnie do zarządzania i ochrony majątku oraz jego 
odpowiedzialności w tym zakresie. Ocena taka pozwoli inwestorowi podjąć decyzję co do dalsze-
go utrzymania lub zbycia posiadanej inwestycji (par.15). 

Nawiązując do powyższych celów ogólnych, autorzy założeń poszli dalej, zamieścili bowiem 
szczegółową interpretację takich pojęć, jak np. sytuacja fi nansowa oraz jej zmiany, a także wyni-
ki działalności jednostki gospodarczej. Sytuacja fi nansowa jest uzależniona od kontrolowanych 
przez nią zasobów ekonomicznych, jej struktury fi nansowej, płynności i wypłacalności oraz zdol-
ności jednostki do przystosowywania się do zmian w środowisku, w którym prowadzi działal-
ność. Informacje o zasobach ekonomicznych, kontrolowanych przez jednostkę są pomocne przy 
przewidywaniu zdolności jednostki do wypracowywania środków pieniężnych i ich ekwiwalen-
tów w przyszłości, natomiast informacje o strukturze fi nansowej – do przewidywania przyszłych 
potrzeb kredytowych i dalszego pozyskiwania przyszłych źródeł fi nansowania. Z kolei informa-
cje o wynikach działalności mogą być zastosowane do oceny potencjalnych zmian zasobów eko-
nomicznych, prawdopodobnie kontrolowanych w przyszłości. Wreszcie informacje o zmianach 
sytuacji fi nansowej są użyteczne przy ocenie działalności inwestycyjnej, fi nansowej i operacyjnej 
jednostki, dają użytkownikowi możliwość oceny zdolności jednostki do wypracowywania środ-
ków pieniężnych i sposobów ich wykorzystania (MSSF 2011: A44–A45).      

Szczegółowe sformułowanie potrzeb informacyjnych poszczególnych grup użytkowników in-
formacji wydaje się dyskusyjne. Po pierwsze, z założeń koncepcyjnych nie wynika sposób ich 
dobierania i formułowania. Jeżeli podstawą do uogólnienia potrzeb odbiorców informacji były 
badania i analizy prowadzone w minionych latach przez Komitet MSR, to metody te powinny być 
określone we wstępie do założeń koncepcyjnych MSSF. Po drugie, nie wiadomo, czemu ma służyć 
to szczegółowe wyliczenie potrzeb informacyjnych. Przecież sposób wykorzystania informacji 
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przez konkretną fi rmę jest wyłącznie jej sprawą i nie muszą chyba być w tym zakresie tworzone 
wzorce lub normy. A z kolei sformułowanie szczegółowych norm w tym przypadku nie ma sensu, 
ponieważ nie rzutuje to bezpośrednio na procedury księgowe, jak np. zapisy w poszczególnych 
MSSF. Wydaje się słuszne, by jedynie w sposób ogólny zasygnalizować możliwości wykorzysta-
nia informacji ze sprawozdań fi nansowych, jak to uczyniono w standardach amerykańskich (dla 
decyzji inwestycyjnych lub kredytowych itp.). Rada MSR zajmuje z kolei analogiczne stanowisko, 
jak Rada Standardów FASB w kwestii poziomów ujawniania informacji fi nansowej oraz jej uzna-
wania. Jej zdaniem, „... wiele jednostek sporządza, oprócz sprawozdania fi nansowego, dodatkowe 
sprawozdania, takie jak na przykład raporty o wpływie jednostki na środowisko naturalne oraz 
sprawozdanie o wytworzonej wartości dodanej [...] zaleca się prezentowanie takich dodatkowych 
sprawozdań, jeżeli zdaniem kierownictwa pomogą one użytkownikom przy podejmowaniu de-
cyzji gospodarczych...” (MSR nr 1 – prezentacja sprawozdań fi nansowych, par. 14) (MSSF 2011: 
A414).  

Podsumowanie

Reasumując, prezentację cech jakościowych według obu źródeł międzynarodowej standaryza-
cji charakteryzują zarówno podobieństwa, jak i różnice. Podobny jest dobór i zestawienie więk-
szości cech, jak zrozumiałość, przydatność (lub odpowiedniość), wiarygodność itd., nieco inny jest 
jednak dobór właściwości tych cech; dotyczy to np. przydatności lub wiarygodności. Podstawowe 
różnice dotyczą sposobu ujęcia cech i ich wykorzystania. Cechy według US GAAP mają charak-
ter hierarchiczny, co jest korzystnym sposobem ich prezentacji z punktu widzenia użytkownika, 
gdyż jest on w stanie dokonać gradacji cech oraz sformułować własną ocenę jakości informacji. 
Rada MSR stosuje w tym kontekście jedynie ogólnikowe uwarunkowanie, tj. aby informacje były 
użyteczne, muszą być przydatne przy podejmowaniu decyzji przez ich użytkowników. Z kolei 
zapis, że korzyści uzyskiwane dzięki informacjom powinny przewyższać koszty ich dostarcze-
nia, nie wiąże bezpośrednio ekonomiki informacji z ich użytecznością. Analogicznie, jak w przy-
padku użyteczności, warunkowy charakter postulatu w US GAAP dotyczy także terminowości 
informacji. Obydwa źródła stosują także nieco odmienne podejścia do użytkowników informacji 
fi nansowej. 
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Firma międzynarodowa jako przedmiot badań1

Słowa kluczowe: międzynarodowa korporacja, złożoność, siła ekonomiczna, oddziaływanie instytucjonalne, za-
rządzanie międzynarodowe, umiędzynarodowienie.

Streszczenie: Problematyka handlu zagranicznego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest od 
lat obszarem intensywnych badań ekonomistów. Wspólną cechą tradycyjnych teorii umiędzynarodowie-
nia jest traktowanie przepływu towarów, usług i kapitału jako wymiany prowadzonej między krajami czy 
regionami. W latach sześćdziesiątych XX wieku zaczęły się rozwijać nowe nurty badań, których przed-
miotem nie były globalne przepływy towarowe czy kapitałowe, ale stojące za nimi decyzje pojedynczych 
przedsiębiorstw. Z tych właśnie nurtów i teorii wyłoniła się dyscyplina zarządzania międzynarodowe-
go, której głównym obiektem zainteresowania jest korporacja międzynarodowa. Badania prowadzone w 
ramach tej dyscypliny pozwalają coraz lepiej rozumieć odmienność fi rmy lokalnej i międzynarodowej, 
wyrażającą się przede wszystkim w trzech aspektach: złożoności, sile ekonomicznej i oddziaływaniu in-
stytucjonalnym.

Keywords: multinational corporation, complexity, economic power, institutional impact, International Business, 
internationalization.

Abstract: International trade and foreign direct investments have been extensively researched by econo-
mists for many years. Classic theories of internalization have all aimed to explain the global fl ow of capital 
and goods from perspective of exchanges between countries or regions. In the 1960’s new approaches to 
internalization emerged that were based on diff erent level of analysis to classic ones. Instead of looking at 
trade and FDI’s fl ows between countries researchers looked at individual decision and the level of enterpri-
ses. In eff ect the new discipline of international business emerged that is concentrated on explanation of the 
multinational corporation as a central actor of internationalization. The increasing stream of International 
Business research enables us to bett er understand how local and multinational corporations diff er. The 
three major dimensions of diff erences among local and international corporations that are most evident are 
in their complexity, economic power and institutional impacts. 

1 Tekst został napisany na podstawie przygotowywanej do druku w PWE książki nt. zarządzania międzynarodowe-
go, w ramach projektu prowadzonych przez Zakład Zarządzania Strategicznego Wydziału Zarządzania UW w latach 
2010–2012 badań nad umiędzynarodowieniem polskich spółek, fi nansowanych grantem NN115259636 przez Narodo-
we Centrum Nauki.
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Wprowadzenie

Problematyka handlu zagranicznego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych była przez 
lata obszarem intensywnych badań ekonomistów. Tradycyjne teorie handlu zagranicznego, jak 
merkantylizm, teorie przewagi absolutnej i komparatywnej czy teoria obfi tości zasobów służyły 
wyjaśnieniu, dlaczego kraje i regiony handlują ze sobą. I tak motorem umiędzynarodowienia 
było, zdaniem merkantylistów, dążenie do akumulacji zasobów (głównie metali szlachetnych), 
a według Adama Smitha oraz Davida Ricardo – czerpanie korzyści ze specjalizacji. Poszukując 
przyczyn specjalizacji krajów w produkcji danego dobra, badacze wskazywali na większą pro-
duktywność, lepsze wyposażenie danego kraju w zasoby naturalne, czy wreszcie – dostęp do 
technologii. Również inwestycje zagraniczne postrzegane były początkowo jako zjawisko na 
poziomie makroekonomicznym i opisywane w kontekście wielkości międzynarodowych prze-
pływów kapitałowych. Nie wprowadzano przy tym rozróżnienia na inwestycje portfelowe oraz 
bezpośrednie. Wspólne dla tradycyjnych teorii było traktowanie przepływu towarów, usług 
i kapitału jako wymiany prowadzonej między krajami czy regionami oraz analizowanie szcze-
gólnych przewag zasobowych tych krajów i regionów. Już w latach sześćdziesiątych XX wieku 
powstawać zaczęły jednak teorie, które przedmiotem analizy czyniły nie globalne przepływy 
towarowe czy kapitałowe, lecz stojące za nimi decyzje pojedynczych przedsiębiorstw. Opiera-
ły się one na założeniu, iż obserwowane przez ekonomistów na poziomie makro przepływy 
towarów, usług i kapitału są efektem przede wszystkim strategicznych decyzji i działań fi rm, 
a szczególne uwarunkowania zasobowe poszczególnych krajów (ang. country specifi c advantages) 
stanowią kontekst tych procesów.

W ten sposób wyłoniła się dyscyplina zarządzania międzynarodowego (ang. International Busi-
ness – IB), której głównym obiektem zainteresowania jest korporacja międzynarodowa. Samo po-
jęcie korporacji międzynarodowej (ang. multinational enterprise lub multinational company, w skrócie 
MNE lub MNC) defi niowane jest na wiele sposobów. Lilienthal (1985), który prawdopodobnie 
użył go jako pierwszy2, odnosił je do korporacji, która poddana jest prawom i zwyczajom więcej 
niż jednego kraju. Vernon (1971) nazywał w ten sposób fi rmy działające w co najmniej sześciu 
krajach. Dunning (1971: 16) określał tym pojęciem „fi rmę która posiada lub kontroluje operacje 
(np. fabryki, kopalnie, rafi nerie, sklepy, biura) w więcej niż jednym kraju”. Podobną defi nicję sfor-
mułowali Dunning i Lundan (2008: 3), określając mianem fi rmy międzynarodowej „fi rmę, która 
prowadzi bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz posiada i kontroluje działania przynoszące 
wartość dodaną, zlokalizowane na terenie więcej niż jednego kraju”. Zbliżonej defi nicji używa 
OECD (2008) w odniesieniu do pojęcia korporacji transnarodowej (ang. transnational corporation)3, 
precyzując jednocześnie, że o własności lub kontroli mówić można wówczas, gdy dana fi rma ma 
minimum 10% udziałów w spółce zagranicznej. 

2 D.E. Lilienthal użył po raz pierwszy określenia multinational corporation w swoim referacie wygłoszonym w Carnegie 
Institute of Technology w 1960 roku. Referat, zatytułowany The Multinational Corporation opublikowany został w 1985 
roku w zbiorze Management and Corporations.
3 Pojęcia korporacji międzynarodowej (ang. multinational) i transnarodowej (ang. transnational) stosowane są zazwyczaj 
wymiennie (Dunning i Lundan 2008: 765). Istotny wyjątek stanowi praca Barlett a i Ghoshala (1989), w której przymiot-
niki multinational i transnational (oraz dodatkowo: international i global) używane są do określenia czterech odrębnych 
strategii działania na rynkach zagranicznych, wyodrębnionych w oparciu o kryteria globalnej integracji i adaptacji do 
warunków lokalnych. Według dawnej typologii Prahalada i Doza, spopularyzowanej przez Bartlett a i Ghoshala (1989), 
korporacja transnarodowa cechuje się silną integracją działań poszczególnych jednostek i jednoczesnym dopasowa-
niem do rynków lokalnych. 
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Pytanie o przyczynę istnienia fi rm międzynarodowych (będące rozszerzeniem pytania o przy-
czynę istnienia fi rmy w ogóle, postawionym przez Ronalda Coase’a w 1937 roku) sformułował jako 
pierwszy Stephen Hymer (1976)4. Dzisiaj wydawać się może ono proste, ale w tamtych latach MNC 
jako organizacja była dla ekonomistów trudną do wyjaśnienia anomalią. Teoria efektywnego 
rynku wskazywała bowiem, iż fi rma powinna produkować na swoim terytorium i eksportować 
wyroby lub sprzedać (licencjonować) wypracowane przez siebie technologie i know-how fi rmom 
w innych krajach. W ten sposób optymalizowałaby swoje przychody i minimalizowała ryzyko 
działania na nieznanym terytorium. Samo istnienie fi rmy międzynarodowej i rosnące bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne wskazywały na potrzebę akceptacji dwóch przesłanek, które zmieniły 
rozumienie logiki ekonomicznej rynku oraz teorię przedsiębiorstwa. 

Po pierwsze, jeśli fi rma umiędzynarodawia się kapitałowo zamiast poprzestać na eksporcie i li-
cencjonowaniu swojego know-how, to znaczy, iż rynki nie są ani doskonałe, ani nawet efektywne. 
Po drugie, jeśli fi rma jest w stanie umiędzynarodowić działalność i osiągnąć przewagę na zagra-
nicznym terytorium, to znaczy, że ma zasoby lub umiejętności (ang. fi rm specifi c advantages), które 
są trudne w imitacji lub substytucji dla lokalnych graczy (Hymer 1976; Ghoshal, Westney 2005).

Prace teoretyczne i empiryczne z lat siedemdziesiątych wskazywały na centralę fi rmy jako pod-
stawowe źródło zasobów i umiejętności, transmitowanych do fi lii zagranicznych. Prace z lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych pokazują nowe zjawisko – samorzutnego i celowego powstawania 
zasobów i umiejętności w fi liach zagranicznych. Był to przełom w teorii zarządzania międzynarodo-
wego, który stworzył nową jednostkę analizy w postaci fi lii MNC (Birkinshaw 1997) oraz pokazał, iż to 
właśnie fi lie mogą być głównym źródłem nowej wiedzy, z której czerpie centrala fi rmy, przetwarzając 
ją następnie i wspomagając jej dyfuzję w ramach całej sieci MNC (Doz, Santos, Williamson 2001). 

Mimo powszechnej akceptacji stwierdzenia, że korporacje międzynarodowe są nowym typem or-
ganizacji, otwartym pozostaje pytanie, czy jest to różnica stopnia czy rodzaju (Ghoshal i Westney 
2005). Bez wątpienia jednak korporacja międzynarodowa jest najciekawszym intelektualnie, najważ-
niejszym ekonomicznie, ale i najbardziej kontrowersyjnym politycznie systemem organizacyjnym 
w gospodarce. Łączy w sobie bowiem trzy cechy, które od lat stanowią oś zainteresowania badaczy: 
niezwykłą złożoność organizacyjną, siłę ekonomiczną oraz istotny wpływ instytucjonalny. 

1. Złożoność fi rmy międzynarodowej

Jednym z najbardziej naturalnych pytań, które zada teoretyk organizacji, jest pytanie o diff erencia 
specifi ca takiej fi rmy, z punktu widzenia teorii organizacji. Odpowiedź, że podstawową różnicą jest 
właśnie międzynarodowy charakter, a więc prowadzenie operacji na terenie więcej niż jednego kraju, 
jest dyskusyjna. Nie jest bowiem wcale jasne, dlaczego międzynarodowy charakter operacji miałby 
być ważniejszym konstruktem niż np. dywersyfi kacja rynkowa (obsługa różnych segmentów), pro-
duktowa, typ przyjętej struktury lub strategii fi rmy. O ile sam międzynarodowy charakter fi rmy per 
se nie musi być kluczowy z punktu widzenia teorii zarządzania, o tyle konsekwencją operacji trans-
granicznych jest jednak szczególna organizacyjna złożoność typowej fi rmy międzynarodowej, w po-

4 W 1960 roku Hymer obronił na MIT pracę doktorską, w której przedstawił swoją rewolucyjną jak na ówczesne czasy 
teorię specyfi cznych przewag konkurencyjnych fi rmy międzynarodowej. MIT uznało, że praca ta jest zbyt opisowa 
i niedostatecznie analityczna, aby zasługiwała na wydanie w formie książkowej. Dopiero w 1976 roku, gdy praca 
Hymera była już klasyczną i uznaną teorią, została wydana drukiem. Zob. Forsgren 2004.
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równaniu z fi rmą krajową. Wynika ona z potrzeby dopasowania do złożoności otoczenia, w którym 
osadzone są działania międzynarodowych fi rm. Każdy nowy rynek ma swoje niepowtarzalne cechy 
kulturowe, prawne, ekonomiczne, społeczne i techniczne. Dopasowanie do niejednorodnego otocze-
nia składającego się z wielu rynków o unikalnych cechach wymaga strategii i struktury, których cechy 
różnią się od tych, jakie występują w fi rmach działających na pojedynczych rynkach krajowych. Dlate-
go międzynarodowe przedsiębiorstwo ma co najmniej trzy istotne cechy, które czynią je fascynującym 
przedmiotem badań i stanowią wyzwanie dla teoretyków zarządzania: wielowymiarowość, różno-
rodność oraz zmienność relacji pomiędzy centralą i dywizjami (Birkinshaw 1997; Doz, Prahalad 2005).

1.1. Wielowymiarowość fi rmy międzynarodowej 
Typowa fi rma, która była przedmiotem analizy teorii organizacji i zarządzania miała ogra-

niczoną liczbę wymiarów działalności. W najprostszym przypadku działała na jednym rynku, 
sprzedawała jeden produkt i miała ustabilizowaną technologię. Hierarchiczna, funkcjonalna 
struktura była podstawowym sposobem redukcji złożoności procesu zarządzania taką fi rmą. 
Wraz ze wzrostem złożoności fi rmy, koncepcja struktury funkcjonalnej została uzupełniona mo-
delem struktury dywizjonalnej, w której rozwiązaniem problemu złożoności stało się podzielenie 
fi rmy na względnie niezależne fragmenty (dywizje) zgrupowane wokół produktów lub segmen-
tów. W przypadku fi rmy międzynarodowej, obok wymiarów produktów i rynków (segmentów), 
istnieją dwa dodatkowe wymiary: dystans geografi czny oraz konfi guracja i długość łańcucha 
wartości fi lii w poszczególnych krajach. 

Z dystansem geografi cznym wiąże się zanurzenie fi rmy w obszarach rynkowych o ogromnej 
odmienności i odległości w wielu wymiarach – od odległości fi zycznych i odmienności klimatu, 
systemów politycznych, ekonomicznych, aż po różnice w systemach walutowych, prawnych, ję-
zykowych i kulturowych. Sytuacja w której fi rma musi działać w tak różnych otoczeniach, mając 
w każdym z nich odmiennych interesariuszy, zwiększa złożoność strukturalnych rozwiązań or-
ganizacyjnych oraz dynamikę i zawodność przepływu informacji i podejmowania decyzji. Dy-
stans pozostaje bodaj najważniejszym wyzwaniem dla korporacji międzynarodowych i ani nowe 
technologie transportowe, ani informacyjne nie pozwalają na jego zmniejszenie. Dlatego niektó-
rzy badacze sugerują, iż jest on głównym powodem, dla którego fi rmy międzynarodowe operują 
de facto regionalnie, a nie globalnie (Rugman, Verbeke, Nguyen 2011).

Kolejnym wymiarem i wyzwaniem jest konfi guracja łańcuchów wartości fi rmy. O ile niektóre 
fi lie pełnią funkcję np. wyłącznie ośrodków badawczo-rozwojowych, o tyle inne mogą być indy-
widualnie skonfi gurowanymi centrami produkcyjnymi i/lub dystrybucyjnymi. Powstaje zatem 
problem powiązania różnych łańcuchów wartości w logiczną, zintegrowaną całość. Jest to ogrom-
nie złożone wyzwanie w zakresie alokacji zasobów, procedur zarządzania łańcuchami logistycz-
nymi i integracji działań w warunkach poszukiwania przez lokalne fi lie minimalnej niezależności 
w ramach poszczególnych funkcji – od zakupów, aż po promocję. Teoria organizacji i zarządzania 
nie wypracowała żadnego dobrego rozwiązania problemu takiej złożoności i dlatego mówimy 
o strukturalnej nieokreśloności (ang. structural indeterminacy) fi rmy międzynarodowej (Doz, Pra-
halad 2005). Jako minimum typowe jest rekomendowanie w teorii i stosowanie w praktyce struk-
tury macierzowej, a jako maksimum struktury wielowymiarowej, w której poszczególne wymiary 
zmieniają swoje wzajemne oddziaływanie w przyjętym okresie planistycznym. Niektóre wielkie 
fi rmy międzynarodowe (np. P&G) stosują strukturę sześcianu – trójwymiarową, w której każdy 
z wymiarów (np. produkt, rynek, funkcja) jest równie ważny. Podejmowanie decyzji i działanie 
w takich strukturach wymaga nie tylko dopracowanych procedur, wymiany informacji i stałych 
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negocjacji, poszukiwania kompromisów, lecz także silnej kultury organizacyjnej oraz systemu 
bodźców ograniczających repertuar wyborów i zachowań lokalnych menedżerów. 

1.2. Różnorodność fi rmy międzynarodowej
Drugim źródłem złożoności MNC jest jej różnorodność – tym silniejsza i większa, im większy 

procent aktywów, przychodów i pracowników znajduje się w różnych lokalizacjach poza granica-
mi kraju pochodzenia fi rmy. Korporacja międzynarodowa, której fi lie rozproszone są w różnych 
otoczeniach, podlega zróżnicowanym presjom na dostosowanie swoich działań do lokalnych wa-
runków. Często takie dostosowanie jest wymuszane prawem, różne kraje wprowadzają bowiem 
obligatoryjne zasady dotyczące udziału lokalnych komponentów w produkcji lub lokalnie wy-
produkowanych towarów w systemie dystrybucji i sprzedaży. Dostosowanie może także stano-
wić pochodną odmiennych preferencji i oczekiwań konsumentów, a także być efektem dążenia 
fi lii do autonomii, np. w zakresie polityki marketingowej. Nieuniknione lokalne dostosowania 
powodują, że nie ma praktycznej możliwości stosowania jednolitych procedur i zasad działania, 
a produkty, technologie, systemy dystrybucji i marketing różnią się na poszczególnych rynkach. 

Ponieważ taka różnorodność zwiększa koszty zarządzania, a czasami także prowadzi do kon-
fl iktów i tendencji odśrodkowych, korporacje międzynarodowe starają się ją ograniczyć. Najbar-
dziej typowe od lat metody to wprowadzanie jednej waluty rozliczeń pomiędzy fi liami (dolar lub 
euro), wspólny język (najczęściej angielski), jednolity system komputerowy (np. SAP) oraz stan-
dardowy system zarządzania personelem (system wynagrodzeń, szkoleń, komunikacji i budowa 
wspólnej kultury organizacyjnej). Wszystkie te elementy mają służyć budowie w ramach korpo-
racji mechanizmów organizacyjnych i społecznych, które pozwolą na sprawny transfer wiedzy i 
zasobów, trudnych do sklasyfi kowania i skodyfi kowania (Kogut, Zander 1993). 

1.3. Dynamika relacji centrala – fi lie w fi rmie międzynarodowej
Trzecim kluczowym uwarunkowaniem złożoności korporacji międzynarodowej jest dynami-

ka relacji centrali i rozsianych po świecie fi lii. Od lat trwa dyskusja i poszukiwanie optymalnego 
modelu zachowania centrali, która odgrywa wobec fi lii rolę zarówno stratega, jak i kontrolera. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielowymiarowość i różnorodność korporacji międzynarodowej to 
staje się oczywiste, że centrala musi nie tylko odgrywać jednocześnie wiele ról, lecz także szukać 
dynamicznej równowagi pomiędzy strategią dla całej korporacji, a zachowaniami odległych fi lii. 
Nie jest to łatwe zadanie z racji: 
− walki tych fi lii o autonomię wobec centrali oraz „zakorzenienia” (ang. embeddedness) w relacjach 

z lokalnymi partnerami, który to proces jest dobrze udokumentowany badawczo (Dunning, 
Lundan 2008);
− potrzeby uwzględniania konkretnych warunków otoczenia, w którym fi lia działa (Ghoshal, No-

ria 1997), co sugeruje, że centrala nie powinna projektować jednego modelu relacji z fi lią, ale 
szukać specyfi cznych, sytuacyjnych rozwiązań; 
− niebezpieczeństwa, że odmienne traktowanie fi lii w różnych krajach (np. inny system wynagro-

dzeń lub nadzoru) może zostać odebrane przez lokalnych menedżerów jako krzywdzący brak 
proceduralnej sprawiedliwości w postępowaniu wobec fi lii i prowadzić do buntów i działań 
niezgodnych z logiką korporacyjną (Kim, Mauborgne 1991). 

Badania prowadzone przez Jarillo i Martineza (1990), wykazały istnienie trzech głównych typów 
fi lii – posłusznych, które realizują generalnie polecenia centrali, względnie autonomicznych (ma-
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jących prawo do lokalnych dostosowań) i aktywnych – mających prawo do lokalnych dostosowań 
i jednocześnie biorących udział w globalnych inicjatywach korporacji. Autorzy wykorzystali w tej 
klasyfi kacji bazowy model strategii korporacji międzynarodowej, oparty na założeniu, iż musi ona 
znaleźć kompromis pomiędzy dążeniem do globalnej integracji oraz lokalnych dostosowań. Badania 
na bazie tego samego modelu powtórzył Taggart (1999), dochodząc do dwóch interesujących kon-
kluzji. Po pierwsze stwierdził, że oprócz wskazanych przez Jarillo i Martineza (1990) trzech typów 
fi lii występuje także czwarty typ – fi lia pasywna, cechująca się niską potrzebą globalnej integracji 
i lokalnych dostosowań. Po drugie, wykazał, że relacje centrali i fi lii zmieniają się w czasie. Filie po-
trafi ą zarówno zdobyć więcej autonomii, jak i zostać silniej zintegrowane z ogólną strategią centrali.

Badaczem, który dokonał najbardziej interesującej syntezy problematyki relacji centrali i fi lii 
był J. Birkinshaw (1997). Po pierwsze, wykazał on, że autonomia decyzyjna fi lii jest zmienna. Po 
drugie, dynamika zmian mandatu fi lii zależy, co prawda, od strategii centrali, ale głównie od za-
chowania fi lii, a zwłaszcza jej umiejętności wypracowania szczególnych kompetencji oraz uczest-
niczenia w rozgrywkach o władzę, zasoby i informacje w ramach korporacji. Dzięki tej dynamice 
oraz lokalnym inicjatywom fi lii, cała korporacja może wypracować nowe specyfi czne przewagi 
konkurencyjne. Po trzecie, istotna jest również kwestia proceduralnej sprawiedliwości, a więc 
potrzeby podobnych zasad w traktowaniu fi lii przez centralę MNC.

 

2. Siła ekonomiczna fi rmy międzynarodowej

Wielkość fi rm międzynarodowych jest wprawdzie z punktu widzenia teorii mniej istotną 
zmienną niż ich złożoność, ale skala tych fi rm nie pozostawia nikogo obojętnym – ani badaczy, 
ani polityków, ani opinii publicznej. Już w roku 2001 w rankingu 100 największych systemów go-
spodarczych świata 51 stanowiły fi rmy, a tylko 49 kraje. Zgodnie z szacunkami UNCTAD w 2011 
roku, korporacje międzynarodowe generują ponad 25% światowego GDP. 

W roku 2001 rozkład największych fi rm był pochodną logiki triady polityczno-gospodarczej 
krajów rozwiniętych. W 2000 roku 250 globalnych fi rm pochodziło z Ameryki Północnej (z czego 
ze Stanów Zjednoczonych – 239), z Europy Zachodniej – 154 fi rmy, a z regionu Pacyfi ku – 89 (w 
tym z Japonii – 64). Poza Triadą powstało tylko 6 spośród 500 największych globalnych fi rm.

Tabela 1 ukazuje niezwykłą potęgę ekonomiczną największych globalnych fi rm oraz dynamikę 
zmian ostatnich dziesięciu lat. Po pierwsze, pomimo dramatycznego kryzysu lat 2008–2011, ka-
pitalizacja tych fi rm istotnie wzrosła i przewyższa dochód narodowy większości krajów świata. 
Po drugie, mimo kryzysu istotnie zwiększyły się przychody największych fi rm. O ile w roku 2001 
obroty wahały się od około 20 do 200 miliardów, o tyle w 2010 roku najniższe obroty wyniosły 
około 50 mld, a najwyższe już ponad 370 mld dolarów. Zarówno mediana, jak i średnia przycho-
dów wyraźnie wzrosły. Rosną także aktywa największych fi rm międzynarodowych oraz sukce-
sywnie, z roku na rok, poziom ich umiędzynarodowienia (UNCTAD 2011). Po trzecie, zmienia 
się kompozycja tak składu, jak i rankingu największych fi rm świata, zaczynają się bowiem liczyć 
korporacje z gospodarek wschodzących. Na liście piętnastu największych fi rm pojawiły się trzy 
fi rmy chińskie, jedna brazylijska i jedna rosyjska. Po czwarte, właśnie nowe gospodarki stają się 
motorem wzrostu potęgi ekonomicznej fi rm międzynarodowych, ponieważ z racji swojego wy-
sokiego tempa wzrostu są docelowym miejscem znacznej części inwestycji, wzrostu sprzedaży, 
a także same stworzyły potężne fi rmy międzynarodowe. 

Po piąte, szczególną i zupełnie nową w świecie fi rm międzynarodowych cechą korporacji po-
chodzących z tych gospodarek jest ich struktura własnościowa. Są to często fi rmy państwowe 
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i w efekcie wśród 100 największych fi rm świata w roku 2010 aż w 19 państwo było istotnym 
akcjonariuszem. Międzynarodowe firmy państwowe (zarówno z gospodarek wschodzących, jak 
i wysoko rozwiniętych) są aktywne przede wszystkich w obszarze usług (fi nanse, transport, bu-
downictwo, energia), ale również w produkcji i przemyśle wydobywczym. W roku 2010 bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne tych fi rm wyniosły około 146 mld USD i stanowiły około 11% 
światowych inwestycji zagranicznych (UNCTAD, 2011). I właśnie pojawienie się nowych wielkich 
fi rm międzynarodowych kontrolowanych przez państwo ożywiło na nowo dyskusję na temat 
instytucjonalnego (a zwłaszcza politycznego) znaczenia i wpływu tych graczy.

Rok 2001 Kraj Kapitalizacja 
w $m Obroty $m Rok 2011 Kraj Kapitalizacja 

w $m Obroty $m

General Electric USA 372 089 125 679 ExxonMobile USA 417 167 341 578

Microsoft USA 326 639 25 296 PetroChina Chiny 326 199 222 323

Exxon Mobil USA 299 820 187 510 Apple USA 321 072 65 067

Wal Mart Stores USA 273 219 217 799 ICBC Chiny 251 078 N/A

Citigroup USA 255 299 NA Petrobras Brazylia 247 418 128 478

Pfi zer USA 249 020 32 084 BHP Bilton Wielka 
Brytania
Australia

247 079 50 418

Intel USA 203 838 26 539 China 
Construction 

Bank

Chiny 232 609 N/A

BP Wielka 
Brytania

203 838 17 509 Royal Dutch 
Shell

Wielka 
Brytania 
Holandia

228 129 373 260

Johnson&Johnson USA 197 912 33 004 Chevron USA 215 781 189 607

Royal/Dutch Shell Wielka 
Brytania 
Holandia

189 913 135 211 Microsoft USA 213 336 61 989

American Int.
Group

USA 188 464 NA General Elec-
tric

USA 212 918 149 060

IBM USA 179 212 85 866 Berkshire 
Hathaway

USA 206 671 N/A

GlaxoSmithKline USA 145 378 29 233 Nestle Szwajcaria 199 407 112 005

NTT DoCoMo Japonia 137 811 35 748 IBM USA 198 870 99 870

Merck USA 130 767 47 715 Gazprom Rosja 190 829 117 624

Tabela 1. Kapitalizacja giełdowa i obroty największych fi rm na świecie (lata 2001 i 2010)
Źródło: 500 – the world’s largest companies (2002); UNCTAD (2011).

3. Firmy międzynarodowe i ich instytucjonalne otoczenie

Jak zauważa Forsgen (2008: 21), jednym z pierwszych badaczy, którzy zwrócili uwagę na polityczny 
wpływ fi rm międzynarodowych, był S. Hymer, piszący o nich jako o „wyspach świadomej władzy 
w ocenie nieświadomej współpracy”. Hymer postrzegał korporacje międzynarodowe jako struktury 
społeczne i polityczne, organizujące duże grupy ludzi, w tym pracowników, klientów, dostawców, 
pośredników. Zauważał jednocześnie, że „korporacje działają nie pod kontrolą państwa, lecz obok 
państwa, a w niektórych przypadkach – ponad nim” (Hymer 1971: 140). Dzięki temu korporacje mogą 
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zakłócać funkcjonowanie rynków, redukować konkurencję, wywierać presję na rządy, manipulować 
postępem technologicznym oraz oczekiwaniami odbiorców w sprzyjającym dla siebie kierunku. 

Pomimo stosunkowo wczesnego dostrzeżenia problemu relacji świata polityki i korporacji mię-
dzynarodowych, jest to obszar znacznie słabiej zbadany niż rynkowe otoczenie fi rmy (Rodriguez 
i inni 2006). Podstawowym badawczym układem odniesienia dla analizy relacji korporacja – oto-
czenie, od czasu przełomowych prac DiMaggio i Powella (1983) w socjologii oraz Northa (1990) w 
ekonomii, jest teoria instytucjonalna. Teoria ta podkreśla znaczenie trwałych instytucji – prawa, 
regulacji, procedur, zwyczajów, norm, stanowiących społeczne reguły gry (North 1990), których 
organizacje przestrzegają, by zdobyć legitymizację, reputację i zasoby materialne. Jak zauważają 
Meyer i Peng (2005), stwierdzenie to może dzisiaj nie wydawać się bardzo odkrywcze, ale zmieni-
ło całkowicie sposób myślenia o funkcjonowaniu fi rmy międzynarodowej.  

Tradycyjna perspektywa ekonomiczna, oparta na teorii kosztów transakcyjnych i teorii agencji, 
oraz organizacyjne teorie multidywizjonalnej korporacji zostały uzupełnione o specyfi kę otocze-
nia instytucjonalnego, w którym musi działać fi rma międzynarodowa. Dzięki temu zrozumiano 
i zaakceptowano ogromną różnorodność tego otoczenia w wielu wymiarach: ekonomii, prawa, 
kultury, procedur i zwyczajów. Instytucje stały się jednym z podstawowych wyjaśnień wielu klu-
czowych zagadnień i pytań teorii zarządzania międzynarodowego, np. dlaczego fi rmy wybierają 
konkretne sposoby wejścia na obce rynki (eksport, licencje, joint venture, akwizycja lub inwesty-
cja typu greenfi eld), jakie strategie stosują fi lie w różnych otoczeniach instytucjonalnych (Khanna, 
Palepu 2010), w jaki sposób i dlaczego korporacje próbują wpływać na otoczenie instytucjonalne, 
jak sobie radzą z koniecznością utrzymania spoistości korporacji i operowania w skrajnie różnych 
otoczeniach kulturowych (Joynt, Warner 1996), jak poszczególne fi lie budują sieci relacji w lokal-
nych otoczeniach. Trzy aspekty funkcjonowania MNC stały się szczególnie wyraziste w kontek-
ście teorii instytucjonalnej: transfer wiedzy i praktyk w ramach MNC, konfl iktowe oddziaływa-
nie otoczenia korporacyjnego i lokalnego na fi lie oraz polityczna rola MNC (Forsgren 2008).

Transfer wiedzy i procedur w ramach korporacji międzynarodowej jest naturalnym działaniem 
mającym na celu przekazanie wszystkim subsystemom specyfi cznych i cennych zasobów i umie-
jętności w celu budowy globalnej przewagi konkurencyjnej. Pomaga on także osiągnąć spójność i 
przewidywalność działań różnych fi lii tworząc mechanizm kontroli i koordynacji. Wreszcie, ujed-
nolicenie wiedzy i praktyk buduje wspólną kulturę organizacyjną, poprawia komunikację i zwięk-
sza poczucie proceduralnej sprawiedliwości poszczególnych fi lii (Lervik 2005). Transfer wiedzy w 
korporacji międzynarodowej odbywa się w warunkach „dystansu instytucjonalnego” (Kostova, 
Zaheer 1999), rozumianego jako różnica pomiędzy normatywnymi, poznawczymi i regulacyjnymi 
instytucjami w kraju pochodzenia fi rmy oraz w krajach operacji poszczególnych fi lii. Im większy 
dystans instytucjonalny, tym bardziej skomplikowany będzie transfer zasad i praktyk zarządzania 
w ramach MNC, zwłaszcza pomiędzy centralą a fi lią, oraz tym większa będzie niepewność czy 
te zasady i praktyki w innym otoczeniu instytucjonalnym będą efektywne. Nawet jeśli będą one 
wdrożone, to dystans instytucjonalny będzie istotnie wpływał na ich efektywność, integrację z po-
zostałymi praktykami oraz poziom internalizacji (akceptacji) przez lokalną kadrę i pracowników. 

Analiza konfl iktu otoczenia korporacyjnego i lokalnego, jako drugi istotny problem badawczy 
i praktyczny, jest bezpośrednią pochodną założenia teorii instytucjonalnej o homogenizującej roli 
otoczenia (DiMaggio, Powell 1983). Każda z lokalnych fi lii osadzona jest w szczególnym otoczeniu 
regulacyjnym, poznawczym i normatywnym, które poprzez lokalne presje będzie zmuszało fi lię 
do imitacji zachowań lokalnych graczy – począwszy od przestrzegania przepisów prawa, aż po 
normy kulturowe. Rosła więc będzie złożoność wewnętrzna korporacji, którą centrala musi redu-
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kować, tworząc z kolei presje homogenizujące zachowanie fi lii. W efekcie fi lie będą zawsze działały 
w dwóch odrębnych otoczeniach – lokalnym i korporacyjnym. Te dwa rodzaje otoczenia pozostają 
w stałym konfl ikcie, o czym była mowa powyżej, w kontekście dynamiki relacji centrali i fi li.

Zbyt silna presja homogenizująca centrali powoduje zmniejszenie efektywności fi rmy i kon-
fl ikty wewnętrzne. Najprostszym przykładem są próby ujednolicenia przekazu marketingowego, 
które najczęściej prowadzą do konfl iktów lub absurdów, ze względu na odmienności kulturowe 
i językowe poszczególnych rynków. Z kolei brak presji centrali i silne dopasowanie się fi lii do 
lokalnych uwarunkowań również zmniejszają efektywność korporacji jako całości, a nawet mogą 
prowadzić do jej rozpadu. Powodem mogą być tendencje odśrodkowe i poszerzanie mandatu 
przez lokalne fi lie, poszukujące autonomii. Dlatego, jak wykazują badania, korporacja międzyna-
rodowa pozostaje stale w procesie budowy chwiejnej równowagi pomiędzy dostosowaniem fi lii 
do lokalnych uwarunkowań a standaryzacją ich zachowań w skali globalnej (Obłój 2007). 

Trzeci obszar badań związany jest z polityczną rolą MNC, obejmuje wiele aspektów – od od-
działywania na stanowienie prawa (lobbing), omijanie lokalnych ograniczeń instytucjonalnych, 
poprzez wykorzystanie spółek specjalnego przeznaczenia (Obłój, Wąsowska, 2012) i działania 
społecznie odpowiedzialne (CSR), aż po problem uczestnictwa korporacji międzynarodowych w 
praktykach korupcyjnych, szczególnie na rynkach wschodzących (Rodriguez i inni 2006). 

Wnioski

Problematyka zarządzania międzynarodowego jest fascynującym skrzyżowaniem problemów 
organizacyjnych, społecznych, politycznych. Nic więc dziwnego, że przedstawiciele wielu nauk – 
od ekonomii po socjologię, psychologię, politologię i historię bardzo intensywnie badają tę proble-
matykę. Badaczy teorii organizacji i zarządzania interesuje najbardziej główny gracz tego procesu 
– fi rma międzynarodowa. Dzięki zgromadzonemu materiałowi empirycznemu rozumiemy coraz 
lepiej odmienność fi rmy lokalnej i międzynarodowej, wyrażającą się przede wszystkim w trzech 
uwarunkowaniach: niezwykłej złożoności o wielorakich teoretycznych i praktycznych konsekwen-
cjach, sile ekonomicznej i oddziaływaniu instytucjonalnym. Skomplikowane oddziaływanie na sie-
bie tych uwarunkowań oraz dynamika otoczenia, w której działają te korporacje, powoduje jednak, 
że stale szukamy bardziej wyrafinowanych odpowiedzi na niezmienne pytania: dlaczego i kiedy 
firmy decydują się na umiędzynarodowienie działalności, jak to robią, od czego zależy sukces tej 
internacjonalizacji i jakie ma on dalekosiężne konsekwencje dla całego procesu zarządzania fi rmą. 
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Jerzy Kisielnicki

O paradygmacie synergii i organizacji wirtualnej
(O nowych kierunkach w naukach o zarządzaniu jako odpowiedź 

na zastosowania współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej)

Słowa kluczowe: organizacja, organizacja wirtualna, paradygmat, synergia, ICT.

Streszczenie: Artykuł przedstawia problematykę nowego spojrzenia na paradygmaty organizacji i sy-
nergii. Współcześnie, dzięki rozwojowi ICT, jako nowa forma funkcjonowania organizacji powstają orga-
nizacje wirtualne. W literaturze klasycznej panuje pogląd, że w każdy z elementów organizacji ma działać 
dla jej dobra. Jednak w organizacji wirtualnej tak się nie dzieje. Jest to organizacja tworzona właśnie po 
to, by przyczynić się do powodzenia wszystkich elementów ją tworzących. Wynik funkcjonowania cało-
ści nie jest tak istotny. Poszczególne podmioty tworzące organizacje wirtualne są zainteresowane przede 
wszystkim tym, co uzyskają z jej utworzenia. Ich podejście można nazwać egoistycznym. Podobnie funk-
cjonuje paradygmat synergii. Według teorii klasycznej sumaryczny wynik funkcjonowania organizacji jest 
większy, niż gdyby sumować efekty każdego z jej elementów działających oddzielnie. Dlatego też częste są 
sytuacje, kiedy pojedyncze elementy organizacyjne, wchodzące w skład większej organizacji, tracą na tym, 
ale dzięki efektowi synergicznemu zyskuje całość (organizacja), jednak nie w organizacjach wirtualnych. 
W artykule przedstawiono uzasadnienie tezy o nowym spojrzeniu na paradygmat synergii i organizacji. 

Keywords: The organization, virtual organization, a paradigm, synergy, ICT.

Abstract: This article presents a new approach to the paradigms of organization and synergy as related 
to virtual organizations facilitated by the advances of ICT. According to classic literature, in organizations, 
each of their elements is designed to operate for the bett er of the whole. In virtual organization, however, it 
is not so; they are created precisely to contribute to the success of their constituents. Results of an entire vir-
tual organization are not anymore at the forefront; the benefi t of each constituent from joining a virtual or-
ganization is the main criterion. It can be called selfi sh, but the entire market works this way. Similarly, the 
paradigm of synergy should be viewed. According the classical theory, the total result of the organization 
is greater than it would be by adding the eff ects of each component acting separately. Therefore, frequently 
we fi nd cases that individual components lose out, but the synergistic gains of the whole (organization) 
grow. In virtual organizations, however, it is not any longer so. This article presents a rationale for the new 
view of the paradigms of synergy and organization.  

Wprowadzenie

Analiza dynamiki rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych pokazuje, że jednymi 
z najbardziej aktywnych są nauki o zarządzaniu. Są one stosunkową młodą dyscypliną naukową, 
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która rozwinęła się w końcu XIX wieku (niekiedy twierdzi się, że dopiero na początku XX wie-
ku). Historycy tej dyscypliny zwracają uwagę na takie korzenie jej rozwoju, jak: teoria organizacji 
procesu budowy piramid czy też na początki teorii zarządzania projektami związanej z realiza-
cją eventów, jakimi było polowanie na mamuty. Nauka o zarządzaniu początkowo rozwijała się 
przy naukach społecznych, potem ekonomii, aby okrzepnąć i stać się samodzielną dyscypliną 
naukową, bardzo silnie związaną z praktyką i odpowiadającą na jej zapotrzebowanie (Koźmiński, 
Latusek-Jurczak 2011). St. Sudoł (2012) pisze, że zarządzanie jest działaniem praktycznym, któ-
re ze względu na konieczność rozwiązywania coraz to bardziej złożonych problemów jest coraz 
trudniejsze. Jest to tz w. oczywistość, jednak musimy pamiętać, że na nauki o zarządzaniu, a ściśle 
na jej zastosowanie wpłynął rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, czyli ICT (ang. In-
formation and Communications Technology) (Kisielnicki 2012).

 Analizując dotychczasowy dorobek nauk o zarządzania, przyjmujemy w uproszczeniu, że 
kolejne etapy jej rozwoju to rozwiązanie następujących globalnych problemów:
wydajności (szkoła klasyczna),
motywacji (szkoła behawioralna),
podejmowania decyzji (szkoła ilościowo-systemowa).

We współczesnych naukach o zarządzaniu powszechne jest dążenie do zarządzania w warun-
kach stosowania łańcucha: 

D (dane) – I (informacja) – W (wiedza) – M (mądrość).
Przy czym nacisk położony jest na I (informację), która traktowana jest jako specyfi czny zasób, 

pozwalający na rozwiązanie problemów szczególnie związanych z niedoborem różnorodnych 
dóbr. Zarządzanie zajmuje się problematyką podejmowania decyzji, polegających na rozwiązy-
waniu problemów typu: jak funkcjonować w sytuacjach niedoboru zasobów, np. ziemi, siły ro-
boczej, kapitału i przedsiębiorczości. Decyzje podejmowane w tym zakresie powinny uwzględ-
niać również praktycznie nieograniczone potrzeby społeczeństwa. Dla zaspokojenia tych potrzeb, 
a inaczej mówiąc dla stawienia czoła problemowi niedoboru zasobów, stosowane są różne pro-
cedury decyzyjne. One z kolei pozwalają na podjęcie rozstrzygnięć dotyczących alokacji tych za-
sobów. Współczesna teoria nauk o zarządzaniu, wspierając w tym zakresie nauki ekonomiczne, 
zajmuje się procesem podejmowania decyzji mającym na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 
w jaki sposób współczesne społeczeństwo powinno stawiać czoła problemom wynikającym ze 
zjawisk tego niedoboru? 

Istotą współczesnego etapu rozwoju nauk o zarządzania jest zarządzanie wiedzą albo też, 
w szerszym ujęciu, zarządzanie informacją. J. Bogdanienko (2011) wskazuje, że gospodarka 
oparta na wiedzy to nie tylko stan, który należy osiągnąć, lecz także stały proces, który należy 
systematycznie rozwijać. Ciekawe sformułował zagadnienie Z. Gackowski  (2012), który pisze, 
że rozwój wiedzy postępuje  po wznoszącej i rozszerzającej się spirali od pierwotnej informacji, 
poprzez faktografi czne dane, informacje i dane ze źródeł pośrednich, aż do nadal mglistego 
pojęcia mądrości, a wszystko to przeplata kontrola ich jakości i aktualności. Jest on zdania, że 
stale poruszamy się po spirali informacji, a dopiero na jej końcu usytuowana jest wiedza. Jest 
to zgodne ze stanowiskiem B. Nogalskiego i A. Szpitt era (2010), którzy uważają, że należy po-
siadać: odpowiednią infrastrukturę, powiązania biznesu i nauki, wykształconą kadrę, środki 
na badania. Właśnie dzięki ICT, możliwe jest stosowanie zarządzania informacją i bardziej za-
awansowanych narzędzi wspomagających myślenie sieciowe i procesy podejmowania decyzji 
(por. Piekarczyk, Zimniewicz 2010).
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Współczesna, globalna organizacja, działa w cyberprzestrzeni. W przestrzeni tej zarówno czas 
przesyłania informacji, jak i czas trwania procesu podejmowania decyzji jest bardzo krótki i czę-
sto wyraża się ułamkami sekundy. Z bogatej palety narzędzi dostarczonej współczesnym mene-
dżerom i pracownikom wykonawczym, należy wymienić nowe możliwości, jakie daje ICT. Jest 
to między innymi: powstanie globalnych sieci informacyjnych (internet), zastosowanie dużych 
rozproszonych baz i hurtowni danych, baz wiedzy czy też zestawu technik informatycznych 
zawartych w systemach doradczych klasy MIS (ang. Management Information System), takich jak: 
systemy kompleksowe klasy ERP (Kisielnicki, Pańkowska, Sroka 2012) lub BI (ang. Business Inteli-
gence) (Surma 2010). W zastosowaniach można zaobserwować wzrost zainteresowania systemami 
klasy BI, np. systemem BPM (ang. Business Performance Management) czy CPM (Nesterak, Ziębicki 
2012) i powiązanym z nim tz w. kokpitem menedżerskim. Rozwojowi narzędzi powiązanych z ICT 
sprzyja też nowa technologia przetwarzania informacji, tz w. przetwarzanie w chmurze (ang. cloud 
computing) (Velte, Velte 2009;  Rosenberg 2011). Nowa gospodarka, w której funkcjonują rozwijające 
się nauki o zarządzaniu, stwarza ogromne, niespotykane dotąd szanse, jak np. największy w dzie-
jach współczesnej cywilizacji rynek (e-rynek), ale powodują również powstanie nowych zagrożeń 
powiązanych z cyberteroryzmem i atakami hackerów (Sienkiewicz 2011).

1. O paradygmacie synergii w kontekście powstania nowych form organizacji, 
czyli organizacji wirtualnych

Według T. Khuna (1985) „paradygmat określa to, co wspólne jest wszystkim członkom danej 
wspólnoty naukowej i tylko im. I odwrotnie, posiadanie wspólnego paradygmatu czyni z grupy, 
skądinąd rozproszonych osób, taką właśnie wspólnotę”. Dla nas istotna jest ontologiczna war-
stwa paradygmatu. Jak pisze A. Szpaderski (2009) modele ontologiczne odzwierciedlają najgłęb-
sze przekonania badaczy dotyczące faktycznej struktury oraz sposobu funkcjonowania badane-
go wycinka rzeczywistości. Z bogatego zbioru paradygmatów jako wiodące można wybrać dwa, 
a mianowicie pojęcie organizacji i synergii. Oba te paradygmaty związane są z obowiązującym 
powszechnie podejściem systemowym.

T. Kotarbiński (1975) stwierdza że  „organizacja jest to pewien rodzaj całości ze względu na sto-
sunek do niej jej własnych elementów”. Jest to mianowicie taka całość, której wszystkie składniki 
współprzyczyniają się do powodzenia całości. Podobnie pojęcie organizacji określa  J. Zieleniewski 
(1969) jako „całość, której składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości”. Inaczej mówiąc, 
„organizację” można pojmować jako jakąkolwiek wyodrębnioną względnie z otoczenia całość ludz-
kiego działania, mającą określoną strukturę skierowaną na osiągnięcie jakiegoś celu lub celów. Jed-
nak te zasady nie działają w warunkach powstania organizacji wirtualnych.  Utworzenie nowego 
typu systemu organizacyjnego, którym są organizacje wirtualne, daje nowe spojrzenie na problemy 
współczesnej teorii zarządzania. Dzięki organizacjom wirtualnym możemy uzyskać nowe warto-
ści, których w tradycyjnych organizacjach nie było. Na marginesie powstają też nowe zagrożenia. 
Również w tych organizacjach funkcjonuje jeden z najbardziej popularnych paradygmatów, jakim 
jest synergia. 

Synergia jest to efekt współdziałania organizacji i jej elementów. Uzyskane całkowite korzyści 
ze współdziałania są większe niż suma korzyści w sytuacji oddzielnych działań organizacji. Jak 
pisał L. Krzyżnowski (1999), zjawisko synergii polega na tym, że współdziałające elementy dają 
wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez 
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każdy czynnik z osobna. Dopatruje się on w tym zjawisku podstawowego prawa bytu i rozwoju 
i uważa, że prawo synergii jest uniwersalnym prawem natury działającym wszędzie w mikro- 
i makrokosmosie.  Co upoważnia nas do stwierdzenia, że oba pojęcia nie zawsze mogą być zdefi -
niowane, tak jak podaje klasyczna teoria zarządzania.

W klasycznej teorii zarządzania uważa się, iż w organizacji każdy z jej elementów ma za za-
danie działać dla jej dobra. W organizacji wirtualnej już tak nie jest. Organizacja ta tworzona jest 
właśnie po to, aby przyczynić się do powodzenia wszystkich elementów ją tworzących. Jak wyka-
zuje praktyka, poszczególne podmioty tworzące organizacje wirtualne są zainteresowane przede 
wszystkim tym, co uzyskają z utworzenia tego typu organizacji, a w drugiej kolejności tym, co 
zyskuje ta organizacja jako całość.

Rozwijając myśl przedstawioną uprzednio, to w  organizacji jako systemie mówimy o wspo-
mnianych poprzednio efektach synergii. Sumaryczny wynik funkcjonowania organizacji jest 
większy niż gdyby sumować efekty każdego z jej elementów działających oddzielnie. Dlatego 
też częste są sytuacje, kiedy pojedyncze elementy organizacyjne wchodzące w skład większej 
organizacji tracą na tym, ale dzięki efektowi synergicznemu zyskuje całość (organizacja). Ta-
kich przykładów jest wiele. Fabryka kabli w Ożarowie, która została kupiona przez właściciela 
innych fabryk kabli funkcjonujących na Śląsku.  I  mimo że był to bardzo dobry zakład, został 
zamknięty, ponieważ właściciel uważał, że Ożarów z punktu widzenia całości przedsiębior-
stwa nie jest mu potrzebny. Podobna sytuacja była z przedsiębiorstwem produkcji komputerów 
we Wrocławiu – Elwro. Koncern Simensa po zakupie fabryki zlikwidował ją, a grunt na którym 
było zlokalizowane Elwro sprzedał różnym podmiotom niezwiązanym z sektorem produkcji 
komputerów. W organizacji wirtualnej takiej  sytuacji nie mamy. Tu najistotniejsze jest to, aby 
każdy element ją tworzący uzyskał dla siebie korzyści. Jeżeli tych korzyści nie uzyska lub nie 
spodziewa się ich uzyskać – nie tworzy tego typu organizacji, czyli nie wchodzi do systemu 
organizacyjnego. Dlatego organizację wirtualną można nazwać organizacją egoistyczną w do-
brym znaczeniu tego pojęcia.

W organizacji wirtualnej najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny. Jeżeli kadra 
zarządzająca posiada unikatowe kompetencje i odpowiedni kapitał intelektualny, to tworząc or-
ganizację wirtualną, może spowodować, że nowa forma organizacyjna stanie się w pełni konku-
rencyjna w stosunku do tradycyjnych organizacji, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku 
i o wiele wyższe zasoby fi nansowe. W ten sposób małe powiązane organizacje mogą stać się 
w pełni konkurencyjne nawet dla tych największych (Kisielnicki 2004). Każdy z podmiotów two-
rzących organizację wirtualną powinien posiadać  unikalne kompetencje, które powodują, że jest 
on atrakcyjnym partnerem. Czyli dla wspólnego dobra daje to, czego inni nie mają. 

W organizacjach wirtualnych inaczej funkcjonuje pojęcie czasu i odległości. Elementy tworzą-
ce organizacje wirtualną, podobnie jak i jej klienci, „odlegli” są od siebie o jeden „klik”. Można 
powiedzieć – tam jest moja organizacja, gdzie jest mój komputer (laptop), a często dzięki rozwojo-
wi ICT wystarczy wielofunkcyjny telefon komórkowy (przykładowo iPhone). 

Bardzo mocno na skuteczność i efektywność funkcjonowania organizacji wpływają proble-
my związane z przestrzeganiem zasad etyki przez kadry zarządzające i pracowników tego typu 
organizacji. Zasady etyczne i powiązane z nią zaufanie są naszym zdaniem tymi elementami, 
które w najbardziej istotny sposób wpływają na efektywność funkcjonowania organizacji wir-
tualnych.
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2. Organizacja wirtualna jako nowa forma funkcjonowania organizacji i jej ce-
chy

Pojęcie organizacji wirtualnej pojawiło się i zaczęło rozpowszechniać w literaturze przedmiotu pod 
koniec XX wieku (zob. m.in.: Davidow, Malone 1992; Kisielnicki 2008; Brzozowski 2010). Niektórzy 
autorzy stosują również inne nazwy dla tego typu organizacji, np. P. Drucker (1998) używa termi-
nu „organizacja sieciowa”, P. Senge (1990) nazywa je mianem „uczących się organizacji”, natomiast 
M. Hammer i J. Champy (1994) używają określenia „organizacje po-reengineeringu”. Autorzy piszący 
o omawianych organizacjach wyjaśniają, iż termin wirtualny wywodzi od słów łacińskich virtualis, 
czyli skuteczny i virtus, czyli moc. Wirtualny oznacza też teoretycznie możliwy do zaistnienia.

Mimo że pojęcie organizacji wirtualnej nie doczekało się jeszcze jednej i ogólnie akceptowa-
nej defi nicji, to jednak w literaturze bardzo często określa się ją poprzez jej cechy. Mówimy o: 
zespołach wirtualnych, usługach wirtualnych, podróży wirtualnej, działaniach wirtualnych. 
Organizacja wirtualna tworzona jest na zasadzie dobrowolności przez różnego typu organiza-
cje. Organizacje te wchodzą ze sobą w związki, które wspomaga ICT. Celem tworzenia takich 
związków jest przyniesienie wszystkim ich uczestnikom korzyści. Korzyści poszczególnych 
składowych powinny być większe niż wtedy, gdyby pojedyncze organizacje, tworzące organi-
zacje wirtualne,  działały w sposób tradycyjny. Dla wspólnego działania nie istnieje koniecz-
ność zawarcia umów cywilno-prawnych. Czas trwania związku ustalany jest przez organizację, 
która pierwsza uzna, że dalsze jego istnienie jest dla niej niekorzystne. Pozostałe organizacje, 
jeżeli uznają to za celowe, mogą kontynuować wirtualny związek. Nowy związek, również wir-
tualny, funkcjonuje już bez organizacji, która wystąpiła. Te nowe systemy mogą wiązać się z in-
nymi organizacjami wirtualnymi lub tradycyjnymi. W konsekwencji tworzy się zupełnie nowa 
organizacja wirtualna. Podstawową cechą takiej organizacji jest szybkość działania, w tym 
możliwość dostosowania się do nowych warunków, co  zawdzięcza w głównej mierze funk-
cjonowaniu sieci internet. Dlatego też można powiedzieć, że organizacja ta jest „dzieckiem” 
globalnych sieci informatycznych. 

Podsumowując powyższe rozważania wolno stwierdzić, że:
– organizacja wirtualna to taka organizacja, która jest tworzona na zasadzie dobrowolności, a jej 

uczestnicy wchodzą ze sobą w różnego typu związki, aby realizować wspólny cel;
– czas trwania związku ustalany jest przez każdego z uczestników, który współtworzy organi-

zację; decyzję o jej likwidacji może podjąć ten z uczestników, który pierwszy uzna, że istnienie 
tego związku jest dla niego niekorzystne i pierwszy z niej występuje;

– organizacja wirtualna działa w tak zwanej cyberprzestrzeni. 

Cyberprzestrzeń natomiast tworzą dwa podstawowe elementy:
– systemy komputerowe zlokalizowane w różnych miejscach przestrzeni fi zycznej i zdolne do 

odbioru lub wysłania informacji,
– globalne sieci komputerowe zdolne do przenoszenia tych informacji, czyli pozwalające na ko-

munikacje między istniejącymi systemami komputerowymi. 

Relacje istniejące między elementami organizacji wirtualnej mają postać różnorodnych powią-
zań, które są wyznaczone przez przyjęte procedury i protokoły komunikacyjne jak też umowy 
cywilno-prawne. Cechą szczególną cyberprzestrzeni jest wielokierunkowość powiązań i niemoż-
ność określania jej granic za pomocą miar fi zycznych.
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Dla uzasadnienia hipotezy, iż paradygmat synergii nie funkcjonuje w organizacjach wirtual-
nych przeprowadzimy porównanie zasad działania organizacji wirtualnej i  tradycyjnej. Przyjmij-
my, że organizacje wirtualne tworzymy w opisanych poniżej sytuacjach, przy czym oznaczymy, 
że:

 – jest zbiorem wszystkich rozpatrywanych organizacji;
Oi – jest i-tą konkretną organizacją, przy czym  iO .

Każda konkretna organizacja może tworzyć związki (alianse, system), a do wyboru mamy:
1) kompleks (system) organizacji wirtualnych W, gdzie Wk   W – jest k-tą konkretną organiza-

cją wirtualną, przy czym 1)(,  kk WLW , gdzie L(Wk) to liczebność organizacji wir-
tualnej;

2) kompleks (system) organizacji powiązanych w sposób tradycyjny T, gdzie Tl   T jest l-tą 
konkretną organizacją tradycyjną, przy czym 1)(,  ll TLT , gdzie L(Tl) to liczebność 
organizacji tradycyjnej.

Organizacja Oi nie może jednocześnie należeć do kompleksu W i do kompleksu T, tz n. 

Każda organizacja osiąga samodzielnie jednostkowy zysk w wysokości Z(Oi). Organizacja, 
która dąży do powiększenia zysku, ma następujące możliwości:
1) powiększenia zysku w wyniku powiązań wirtualnych – osiągnięcia zysku w wysokości:

ZWk(Oi) – jest to zysk i-tej organizacji wtedy kiedy ki WO  ;
2) powiększenia zysku w wyniku powiązań tradycyjnych – osiągnięcie zysku w wysokości:

ZTl(Oi) – jest to zysk i-tej organizacji wtedy kiedy li TO  .
Oczywiście zachodzi odpowiednio:

ZWk(Oi)> Z(Oi),.
ZTl(Oi)> Z(Oi),

gdzie przez Z(Oi) rozumiemy zysk uzyskany w wyniku samodzielnego funkcjonowania organi-
zacji, w sytuacji braku jakichkolwiek powiązań i aliansów strategicznych. W przeciwnym wypad-
ku organizacja nie pragnęłaby powiązań.

Organizacja dąży do uzyskania jak największego zysku i wchodzi tylko wtedy w powiązania 
wirtualne, jeżeli jej zysk ZWk(Oi) jest wyższy niż w powiązaniach tradycyjnych lub gdyby funkcjo-
nowała samodzielnie.

Organizacje powiązane tradycyjnie nie maksymalizują zysku jednostkowego (dla każdej or-
ganizacji) lecz maksymalizują zysk łączny dla organizacji jako całości. Obliczając zyski łączne, 
uzyskujemy dla:

organizacji tradycyjnych: Z T Z O Z O gdzie jO Tl T j j j l
j

L T

j

L T

l

ll

( ) ( ) ( )
( )( )
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W organizacjach tradycyjnych maksymalizujemy zysk dla organizacji jako całości, natomiast 
w organizacjach wirtualnych maksymalizujemy zysk dla każdej należącej do niej pojedynczej 
organizacji, w związku z tym dla hipotetycznych kompleksów zachodzą następujące zależności:

zysk kompleksu: Z T Z W Z T Z W( ) ( ) ( ) ( )   ;
natomiast zysk jednostkowej organizacji: Z O Z OT i W il k

( ) ( ) .

Organizacja wirtualna również dąży do maksymalizacji zysku w krótkim okresie. Wynika to 
z faktu, że decyzje są tu podejmowane w bardzo szybko zmieniających się warunkach. Organiza-
cje tradycyjne również maksymalizują zysk, ale w dłuższych okresach.

Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku zależy od następujących podstawowych elementów:
szybkości i elastyczności dostosowania się do zmian, gdzie przewagę mają oczywiście orga-

nizacje wirtualne;
pozycji organizacji na rynku, gdzie z kolei przewagę mają organizacje tradycyjne.

Przez Pn oznaczmy prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez organizację, gdzie n oznacza 
czynnik wpływający na to prawdopodobieństwo. Rozpatrujemy wtedy relację zachodzącą po-
między Pn(ZTl) a Pn(ZTk). Jeżeli prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku jest wyższe dla organizacji 
tradycyjnej, wtedy powinno się dążyć do stworzenia takiego typu organizacji. Kiedy jednak cho-
ciaż jedna z organizacji, wchodzących w skład organizacji tradycyjnej może uzyskać wyższy zysk 
w organizacji wirtualnej, czyli

Pn(ZTl(Oi)) < Pn(ZWk(Oi)) ,

wtedy nie chce do organizacji tradycyjnej przystąpić i dąży do stworzenia organizacji wirtualnej. 
Jest to decyzja niezależna od tego czy cała organizacja, na zasadzie synergii, uzyskałaby korzyści w 
kontekście jej stanu przed nawiązaniem stosunku wirtualnego. W zależności od stanowiska pozo-
stałych organizacji może jednakże być zmuszona do przystąpienia do organizacji tradycyjnej. 

Możliwe sytuacje decyzyjne:
organizacja Oi w ramach organizacji wirtualnej uzyskałaby zysk Zw ;
organizacja Oi w ramach organizacji tradycyjnej uzyskałaby zysk Zt przy czym zachodzi: 

Zw > Zt;,
pozostałe organizacje, które mogą stworzyć organizację tradycyjną wraz z Oi:

w ramach organizacji wirtualnej uzyskałyby zysk ZW ; 
w ramach organizacji tradycyjnej uzyskałaby zysk Zt  przy czym zachodzi: Z Zt W .

W związku z tym organizacje te skłonne są przyznać organizacji Oi premię w wysokości 
  Z ZW t  za przystąpienie do organizacji tradycyjnej.

Organizacja Oi jeżeli nie uzyska premii, będzie się starała wejść w koalicję wirtualną z innymi 
organizacjami ze zbioru , nienależącymi jednak do konkurencyjnego podzbioru Tl. Natomiast bez 
organizacji Oi może się zdarzyć, że organizacja tradycyjna nie uzyska spodziewanych efektów i tego 
typu alians nie zostanie zawiązany. Jak starano się uzasadnić, pojęcie synergii zostaje w tego typach 
związków zastąpione, w szerokim zrozumieniu tego słowa, pojęciem korzyści niekoniecznie ekono-
micznych. 

Z wyżej wymienionych powodów nie powstały przykładowo przedsiębiorstwa, o których wcze-
śniej wspomniano (Fabryka Kabli w Ożarowie nie wstąpiłaby do koncernu produkcji kabli, przejęcie 
Elwro przez Simensa by się nie dokonało). Oczywiście możemy dyskutować czy te organizacje bez 
połączenia by przetrwały. Jest to jednak nieco inny problem, w tym artkule nie rozpatrywany.



Jerzy Kisielnicki240

3. Zarządzanie informacją jako podstawa rozwoju nauk o zarządzania w kontek-
ście procesu wirtualizacji

Wirtualizacja pokazuje bardzo wyraźnie na zmiany, które nastąpiły w naukach o zarządzaniu. 
W organizacji wirtualnej źródłem jej bogactwa są posiadane i wykorzystane informacje o: zaso-
bach, ludziach, meta- i parainformacje itd. C. Suszyński (2010) pisze, że konsekwencją narastania 
tendencji do wirtualizacji jest powstawanie organizacji sieciowych jako najbardziej zaawansowa-
nej postaci współczesnego przedsiębiorstwa. Wzrost znaczenia informacji związany jest z takimi 
czynnikami rozwoju gospodarczego, jak: powstawaniem społeczeństwa informacyjnego, nowy-
mi formami funkcjonowania organizacji, nową rolą pracownika we współczesnej organizacji, ko-
niecznością stosowania metod i technik zarządzania pozwalających na szybkie podejmowanie 
decyzji w stale zmieniającym się świecie. Obserwacja przyznawanych w ostatnich latach Nagród 
Nobla wykazuje, iż najbardziej burzliwy rozwój dokonuje się w naukach związanych z dostarcza-
niem i obróbką informacji.  I tak prace nad laserem półprzewodnikowym i układami scalonymi  
takich uczonych,  jak Amerykanie H. Kromer i J. Kilby oraz Rosjanin  Ż. Alferow (Nobel z fi zyki 
w 2000 r.) pozwoliły na rozwój nowoczesnych technik informatycznych.  Nobel w 2001 r.  z fi zyki 
dla Amerykanów E. Cornella i C. Wiemana i Niemca W. Kett erla za kondensat  Bosego–Einsteina 
prawdopodobnie pozwoli na znaczący rozwój w obróbce i przechowywaniu informacji. Z kolej 
Nagroda Nobla, w tym samym roku, w zakresie ekonomii dla Amerykanów G. Akerlofa, A. Spen-
ce’a i J. Stglitz a to uznanie dla prac ludzi, którzy zajmują się określaniem zasad funkcjonowania 
organizacji w świecie asymetrii informacji na istniejącym rynku. Wcześniej, bo w 1996 r., Nagroda 
też została przyznana za tz w. ekonomię informacji.

Pisząc o rozwoju współczesnej nauki o zarządzaniu, należy zwrócić uwagę na jej cechy odróż-
niające ją od teoretycznych i praktycznych rozwiązań tradycyjnej nauki o zarządzaniu. Cechy te 
mają zarówno charakter makro, jak i mikro. Do wyróżników makro należy między innymi:
tworzenie społeczeństwa informacyjnego z jego nie zawsze pozytywną charakterystyką, które 

możemy też nazwać społeczeństwem wirtualnym;
powstanie nowych elektronicznych form zarówno globalnych organizacji, jak i globalnego ryn-

ku, które stopniowo zastępują stare tradycyjne struktury oraz powodują zmiany kulturowe 
w systemach zarządzania tz w. zarządzanie międzykulturowe.

Do wyróżników mikro z kolei zaliczyć możemy:
 bezpośredni system informacyjny, który charakteryzuje się eliminacją ogniw pośrednich i 

poprzez tworzenia tz w. hub(ów) umożliwia decentralizację i demokratyzację zarządzania, co 
w konsekwencji pozwala na minimalizację tradycyjnych hierarchicznych struktur zarządzania;

tworzenie płynnych, elastycznych form organizacyjnych ukierunkowanych na realizacje zadań 
i mających charakter zarządzania procesami;

odmienne niż w organizacjach tradycyjnych kształtowanie się takich podstawowych elementów 
rachunku ekonomicznego, jak: nakłady inwestycyjne, krańcowe koszty produkcji i zależności 
tych kosztów od wielkości wytworzonej produkcji;

zmianę roli menedżera i metod jego szkolenia, menedżer staje się trenerem, a nie szefem, wystę-
puje również kreowanie nowej roli pracownika we współczesnej organizacji;

stosowanie takich metod i technik zarządzania, jak zarządzanie wiedzą czy zastosowanie zło-
żonych systemów doradczych, które pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji w stale zmie-
niającym się świecie.
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Wymienione uprzednio cechy są moim zdaniem najbardziej istotne. Czy są one wystarczające? 
Tu odpowiedzi mogą być różne. Osobiście uważam, że tak. Oczywiście w ramach jednego artykułu 
trudno rozwinąć wszystkie zasygnalizowane wątki, dlatego zdaje sobie sprawę z ułomności takiego 
stanu i zakładam, że artykuł w tej formie  jest głosem w dyskusji nad rozwojem nauki o zarządzaniu.

Pojęcie procesu wirtualizacji i związane z nim pojęcie wirtualnej organizacji rozumiane jest 
w różnych aspektach. Przyjmuje się, że wydzielić można trzy poziomy procesu wirtualizacji.
1. Rozszerzenie funkcji realizowanych przez tradycyjną organizację. Dzieje się wtedy, kiedy pragnie 

ona być bliżej klienta, a nie posiada na ten cel odpowiednich środków. Organizacja tradycyjna two-
rzy w tym celu różnego rodzaje fi lie lub alianse z wykorzystaniem możliwości jakie daje ICT. I tak 
przykładowo organizacja sprzedająca meble nie musi, tam gdzie są jego potencjalni klienci, otwierać 
sklepu przy głównej ulicy miasta z ekspozycją. Zamiast tego tworzy fi lię przyjmowania zamówień. 
W fi lii tej za pomocą multimedialnego komputera i specjalnego grafi cznego oprogramowania może 
pokazać klientom całe bogactwo swojej oferty. Rozszerzeniem oferowanych usług może być również 
sprzedaż poprzez kioski lub sklepy internetowe. W podobny sposób już na e-rynku funkcjonują 
banki, biura podróży, księgarnie w tym znana księgarnia amazoon.com.

2. Organizacja, która powstaje tylko dla realizacji określonego celu. Przykładowo dla zrealizowa-
nia jednej transakcji, takiej jak: dostawa samolotu dla określonej linii lotniczej, zakup nierucho-
mości, realizacja kontraktu na budowę kompleksu hotelowego, czy też autostrady. Organizacja 
ta może po zakończeniu realizacji określonego celu zaprzestać swojej działalności lub też – zmo-
dyfi kowana zacząć realizację nowych zadań. 

3. Organizacja wirtualna stworzona  dla celów szkoleniowych. Fizycznie jest to komputer lub sieć 
komputerów. Zadaniem takiej organizacji zaprojektowanej dla studentów i menedżerów jest 
szkolenie i doskonalenie, np. w zakresie globalnej przedsiębiorczości, współczesnych narzędzi 
dla podejmowania decyzji czy też nauczania zasad współczesnej rachunkowości.

 
Najbardziej charakterystycznym rozwojem nauk o zarządzaniu jest wspomniana wcześniej 

wirtualna organizacja. Na organizację wirtualną nie powinno się patrzeć tylko z punktu widze-
nia klasycznej teorii organizacji. Można mieć bowiem wątpliwości czy organizacja wirtualna 
spełnia wszystkie atrybuty, które pozwalają  na jej wydzielenie  jako organizacji. 

W teorii uważa się, że nową organizację można wtedy wydzielić ze zbioru innych organizacji, jeżeli 
występuje w stosunku do innych: odrębność celów, złożoność struktury i przechowywanie wiedzy.

Organizacja wirtualna spełnia podstawowe kryterium, jakim jest odrębność celów, natomiast 
czy posiada dwa pozostałe atrybuty, a więc – podobną jak organizacje tradycyjne strukturę 
i przechowywanie wiedzy – jest dyskusyjne. Każda organizacja się zmienia, ale organizacja wir-
tualna jest znacznie bardziej mobilna i stale wchodzi w alianse z innymi organizacjami. Ma ona 
niezmiernie elastyczną strukturę, która w zależności od sytuacji zmienia formę funkcjonowania 
i zainteresowania.  Organizacja, jak już wspomniano, jest tak długo w relacji z całością wirtualnej 
organizacji, jak jest to dla niej użyteczne, tz n. że funkcjonuje do tego momentu, do którego uczest-
nicy są przekonani, że jest to bardziej opłacalne, niż gdyby każda z nich funkcjonowała oddziel-
nie. Organizacja wirtualna może działać wszędzie tam, gdzie spodziewa się korzyści. I to właśnie 
korzyści w szerokim ujęciu są celem działań tego typu organizacji, która, jeżeli istnieje tylko taka 
możliwość, poszukuje ich na rynku globalnym. 

Do organizacji wirtualnej, jak wcześniej zaznaczono, przystępuje się dobrowolnie. Trzeba 
jednak, co nie jest łatwe, przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych 
krajach, na terenie których funkcjonuje globalna organizacja wirtualna.  Wystąpienie z niej jest 
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również dobrowolne. Każdy element takiej organizacji działa zarówno na rachunek własny, jak 
i całej organizacji. Istotną cechą organizacji wirtualnej jest to, że może ona wchodzić w skład 
zarówno wielu innych organizacji wirtualnych, jak i być samodzielną organizacją tradycyjną. 
W takiej organizacji nie respektuje się wymogu jednoznaczności miejsca, w której prowadzona  
jest działalność fi rmy, co jest szczególnie atrakcyjne dla globalnej działalności. 

Dlaczego uważam, że charakterystyka funkcjonowania organizacji wirtualnej jest inna niż 
organizacji tradycyjnej. Organizacja tak wirtualna, jak i tradycyjna dążą do uzyskania różnego 
typu efektów, najczęściej ekonomicznych. Jednak wirtualna maksymalizuje korzyści w krótkim 
okresie, ponieważ decyzje są tu podejmowane w bardzo szybko zmieniających się warunkach. 
Organizacje tradycyjne zaś dążą nie do maksymalizacji, lecz do optymalizacji efektów w dłuż-
szych niż wirtualna okresach. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku jako wymiernych korzyści 
ekonomicznych zależy między innymi od następujących elementów:
szybkości i elastyczność dostosowania się do zachodzących zmian, gdzie przewagę mają oczy-

wiście organizacje wirtualne,
pozycje organizacji na rynku, pozycja marki,  gdzie z kolei przewagę mają organizacje tradycyj-

ne,
posiadania niezbędnych zasobów na uruchomienie działalności, przewaga wirtualnych organi-

zacji jest tu bezsporna.  

Jeżeli dążymy do osiągnięcia szybkich efektów i mamy trudności z przeznaczeniem na ten cel 
odpowiednich zasobów, wtedy naszą strategią jest stworzenie organizacji wirtualnej, w tej  sytuacji 
bowiem prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku jest wyższe. Organizacja wirtualna stanowi inte-
resującą alternatywę dla organizacji obecnie funkcjonujących. Pasjonująca jest możliwość uzyskania 
przez nią, pozbawionego formalnej struktury organizacyjnej i nadzoru, wysokiego stopnia stabili-
zacji operacyjnej. Daje ona również szansę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym 
i globalnym. Analiza strategiczna organizacji wirtualnej wskazuje na, mimo pewnych niebezpie-
czeństw, atrakcyjność tej formy organizacji (Kisielnicki 2002a; 2002b). Każdy bowiem, kto posia-
da odpowiednie środki techniczne, a więc komputer multimedialny, dostęp do sieci komputerowej 
i umie korzystać z zasobów informacyjnych może przyłączyć się do globalnej organizacji wirtualnej. 
Jest to jedna z najłatwiejszych i najmniej kosztownych dróg do stworzenia własnej organizacji.

ICT jest współczesną infrastrukturą zarządzania, a jej rola w tworzeniu szkoły ilościowo-syste-
mowej jest podobna do roli komputerów, takich jak ENIAC. Obecnie, podobnie jak poprzednio, środ-
ki techniczne pozwoliły na osiągnięcie nowej jakości w procesie zarządzania. Największy wpływ 
ICT wywiera na systemy komunikacyjne, przy czym nowe coraz częściej zastępują lub ewentualnie 
modyfi kują tradycyjne systemy komunikacyjne. W odróżnieniu od systemów tradycyjnych (jeszcze 
powszechnych), nowe systemy komunikacyjne funkcjonują w tz w. cyberprzestrzeni, dla której, jak 
wcześniej zaznaczono, miejsce, czas ani droga realizacji poszczególnych transakcji nie są istotne. Cy-
berprzestrzeń jest rezultatem fi zycznego współdziałania tysięcy fi zycznych serwerów, co jest podsta-
wą funkcjonowania elektronicznej gospodarki oraz wchodzącego w jej zakres rynku elektronicznego.

4. Co dalej z naukami o zarządzaniu z perspektywy rozwoju?

Najbliższa przyszłość pokaże kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Tematyce tej poświęcono 
wiele monografi i. Niektóre z nich zostały wymienione uprzednio, ale wciąż powstają nowe, jak 
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np. opracowanie B. Glinki i M. Kostery (2012). Czy powstaną takie organizacje, którymi zarządza-
nie wymagać będzie zmian lub dostosowania istniejących tradycyjnych szkól do nowych sytuacji? 
Uważam, że poligonem doświadczalnym będą przestawione wcześniej organizacje wirtualne jako 
nowego typu organizacje. Również problemy gospodarki elektronicznej, czyli tz w. e-commerce 
i e-biznes wymagać będą zastosowania innych niż dotychczas paradygmatów. Nigdy do tej pory 
nie przywiązywano tak dużej wagi do informacji i wiedzy. Procesy globalizacji uzmysłowiły, że  
skuteczne i efektywne zarządzanie wymaga informacji dostarczanej z różnych zakresów działal-
ności – człowieka i jego otoczenia. Świat przedstawiany jest jako wielki system,  którego systemem 
nerwowym jest system informacyjny. Jak pisze G. Morgan (1997) „organizacje są wieloma rzeczami 
jednocześnie” i należy je analizować jako „system komunikowania i podejmowania decyzji”. Anali-
za słuszności tego stanowiska wymaga wszechstronnych badań nad informacją opisującą zarówno 
organizacje, jak i świat je otaczający, która niezbędna jest by badać i zarządzać w nowych sytuacjach, 
których niewielkie  fragmenty zostały tu zaprezentowane. Podstawy teoretyczne  nauki o zarządza-
niu zostały już wcześniej sformułowane przez różnych badaczy. Wymienić w tym miejscu należy 
szczególnie dorobek cybernetyków, takich jak A. Wiener (1971), S. Beer (1980) czy też R. Ashby (1963). 
To właśnie cybernetycy zwrócili uwagę, że wszystko można pojmować w kategoriach informacyj-
nych. Przez długi okres badacze nie posiadali jednak takich narzędzi, które umożliwiłyby weryfi -
kację teoretycznych hipotez. Obecnie dostarcza ich współczesna ICT.

Kończąc, można jeszcze raz przedstawić, chociaż w nieco innym kontekście, zmiany w na-
ukach o zarządzaniu. Etap pierwszy to szkoła klasyczna, w tym naukowe zarządzanie, a więc 
prace H. Fayola czy  F.W. Taylora, następnie – etap drugi to szkoła behawioralna określana też jako 
szkoła badającą stosunki międzyludzkie (ang. human relations). W tym miejscu warto wymienić 
prace D. McGregora czy E. Mayo. Następnie etap trzeci, czyli szkoła ilościowo-systemowa, a więc 
prace von Bertalanff y. A co dalej??? Co będzie lub jest etapem czwartym? Ja uważam, że rozwój 
nauk o zarządzaniu będzie się wiązać ze wzrostem znaczenia informacji i wiedzy. O ile się nie 
mylę, przyszłość pokaże.
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Kierunki ewolucji projektowania systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie

Słowa kluczowe: projektowanie systemów informatycznych, kierunki rozwoju, metody tradycyjne i nowoczesne 
projektowania systemów informatycznych.

Streszczenie: Zasadniczym celem niniejszej pracy jest analiza kierunków rozwoju metod projektowa-
nia systemów informatycznych. Punktem wyjścia stała się identyfi kacja grup metod projektowania oraz 
występujących w poszczególnych metodykach faz cyklu życia projektu informatycznego. Następnie za-
nalizowano cechy charakterystyczne metod tradycyjnych i nowoczesnych, przedstawiając jednocześnie 
zasadnicze różnice pomiędzy nimi i wyciągnięto wnioski. 

Keywords: information systems design, directions of development, traditional and modern design information sys-
tems methods.

Abstract: The main purpose of this paper is to analyze the directions of the development of information 
systems design. The starting point was to identify groups of design methods and model phases of life cycle 
existing in the various phases of the information system project  methodologies. Then traditional methods 
and modern methods characteristics were analyzed, at the same time the fundamental diff erences between 
them were presented and the conclusions were drawn.

Wprowadzenie

Gwałtowny i wielokierunkowy rozwój technologii informacyjnych wywołał ponowne zain-
teresowanie rozwojem metod projektowania systemów informatycznych wspomagających za-
rządzanie. Po latach zastoju spowodowanych praktykami wdrażania głównie powielarnych sys-
temów zintegrowanych oraz konstruowaniu systemów biznesu elektronicznego poprzez kom-
pilację gotowych fragmentów oprogramowania okazało się, że systematyzacja postępowania, 
uporządkowanie tej dziedziny i wypracowanie nowych sposobów analizy i projektowania sta-
je się niezbędne ze względu na jakość, użyteczność, funkcjonalność i efektywność tworzonego 
systemu informatycznego. Liczne i dotkliwe w skutkach aberracje w tym zakresie, skutkujące 
60–80% współczynnikiem niepowodzenia realizacji projektów informatycznych skłoniły środowi-
ska praktyków i środowiska akademickie do poszukiwania rozwiązań problemów projektowania 
systemów informatycznych. Zaczęto zwracać uwagę na czynniki, które wydawały się dotąd nie-
istotne wobec technologii, procedur, metodyk i innych czynników „twardych”, co było sprzeczne 
z dotychczasową praktyką i należało „sproceduralizować” intuicyjne dotąd zachowania zespołów 
projektowych. Pojawiło się szereg szczególnych metod „miękkich” (zwinnych, nowoczesnych) 



Witold Chmielarz246

o zróżnicowanych charakterze i przeznaczeniu, które w różnym – w zależności od metody – stop-
niu pozwalały osiągnąć te zamierzenia. 

Głównym celem niniejszego rozdziału jest analiza wynikających stąd kierunków rozwoju me-
tod projektowania systemów informatycznych. Analiza powyższa jest prowadzona na tle dotych-
czasowych podejść tradycyjnych i wniosków wyciąganych z ich rozwoju oraz skutków zastoso-
wań.

 

1. Przegląd głównych grup metodyk projektowania systemów informatycznych

W rozwoju projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wyróżnia 
się generalnie cztery okresy, przebiegające na tle głębokich przemian sprzętu informatycznego 
i oprogramowania, które je umożliwiały (Chmielarz 2010):
− intuicyjne projektowanie funkcjonalnego,
− formalne projektowanie strukturalnego,
− formalno-intuicyjne projektowanie obiektowego,
− intuicyjno-formalne projektowanie społeczno-psychologicznego.

Intuicyjności i formalizmu  w tych okresach nie należy oczywiście traktować dosłownie. Do-
tyczyły one głównie początkowych faz projektu i w każdym z wymienionych okresów dominacji 
rozwoju poszczególnego typu projektowania systemów informatycznych oraz miały różnorodny 
zasięg, odniesienie i charakter. Intuicyjność projektowania funkcjonalnego brała się początkowo 
z niedostatków teorii informatyki związanej z analizą i projektowaniem systemów. Rozpoznania 
potrzeb użytkownika i ich przekształcania w zapis pozwalający na utworzenie na tej podstawie 
systemu, dokonywane było często przez – wówczas – nieprofesjonalistów, według metod zaczerp-
niętych z analizy funkcjonalnej przedsiębiorstwa lub statystyki (ankiety, wywiady, listy pytań 
itd.). Tworzone dokumenty – dotyczące całego systemu – grzeszyły często nadmiarowością infor-
macji, spowodowaną globalizacją problemu (system traktowany był jako całość bez wydzielenia 
zadań cząstkowych), wieloznaczności interpretacyjnych, wysokim stopniem niepotrzebnej szcze-
gółowości i powtarzalności związanym z tym brakiem selekcji problemów i procesów istotnych 
od nieistotnych, długim czasem realizacji, w którym potrzeby użytkownika się niejednokrotnie 
zmieniały oraz długim czasem konwersji na wersję przydatną dla tworzenia oprogramowania 
(por. Chmielarz 2000). Wysoka nieefektywność takich działań z jednej strony, a  z drugiej zmienia-
jące się technologie informacyjne, zwłaszcza związane z procesami pozyskiwania, gromadzenia 
i wykorzystania danych wymusiły tworzenie nowych metod analizy i projektowania systemów 
informatycznych. Dwa najpoważniejsze problemy przed jakimi stanęli twórcy tych metod to: 
− uproszczenie szczegółowych analiz funkcjonalnych przeprowadzanych niejako przed stwo-

rzeniem systemu informatycznego (zwłaszcza złożonego), poprzez rozłożenie na prostsze 
elementy składowe oraz ograniczenie go do informacji naprawdę niezbędnych dla budowy 
systemu (w ten sposób istotna staje się struktura problemu, a nie stopień szczegółowości 
opisu);
− uproszczenie metod komunikacji zwłaszcza z użytkownikiem końcowym systemu poprzez 

stworzenie języków (odwzorowań) grafi cznych analizowanych problemów  i programów (klasy 
CASE – ang. Computer Aided System Engineering) wspomagających poszczególne fazy lub całość 
projektu (Gibson, Huges 1994).
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Stopniowe rozwiązywanie tych problemów doprowadziło do powstania grupy metod struk-
turalnych (główni przedstawiciele: T. DeMarco, E. Yourdon), do dzisiejszego dnia doskonalo-
nych, różniących się pomiędzy sobą w ramach różnych „szkół” analizy, projektowania i progra-
mowania strukturalnego (patrz np.: DeMarco 1978, Flasiński 2009, Jaszkiewicz 1997, Roszkowski 
1998, Yourdon 1996, Wrycza 2010). Istota podejścia strukturalnego sprowadza się do dwóch cech 
charakterystycznych – zstępującej metody dekompozycyjnej (ang. top-down – określenie zakresu 
i kryteriów szczegółowych podziału) – wynikającej z wcześniej przejętego dorobku analizy syste-
mowej oraz zdefi niowania dla każdego elementu dekompozycji: odwzorowania danych (statyka), 
dynamiki, czyli przejścia z jednego stanu w drugi oraz zakresu funkcjonalnego (transformacje 
danych wejściowych w dane wyjściowe). Odwzorowania danych w postaci statycznej oraz ich dy-
namika przedstawiane są na ogół w postaci dokładnie sprecyzowanego języka, przy użyciu ściśle 
określonych notacji (zapewniających jednoznaczność tworzonych modeli). Dane te są połączone 
zależnościami hierarchicznymi i relacyjnymi. Funkcjonalność zaś wyznaczana jest za pomocą al-
gorytmów precyzujących zachowanie się systemu zgodnie z wymogami użytkownika. Podejście 
strukturalne w pierwszych fazach tworzenia systemu informatycznego składa się z trzech etapów 
(Yourdon 1996):
– analizy – w którym następuje defi niowanie modelu logicznego systemu  i następuje forma-

lizacja wymagań użytkownika; szczegółowa specyfi kacja zadań i funkcji realizowanych 
przez system, przedstawiana przeważnie obok warstwy opisowej poprzez grafi czne języki 
prezentacji np.: diagram przepływu danych (ang. DataFlow Diagram), specyfi kacje procesów 
(ang. Process Specifi cation), diagramy relacyjne danych (ang. Entity Relationship Diagram), 
słowniki danych (ang. Data Dictionary), diagramy przepływu sterowania (ang. SteeringFlow 
Diagrams), diagramy HIPO (ang. Hierarchy Input-Process-Output) oraz diagramy przejść stano-
wych (ang. State Transition Diagrams);

– projektowania – powstanie fi zycznego modelu systemu (modelu procesora, modelu zadania 
i modelu implementacyjnego programu);

– implementacji – transformacja modelu fi zycznego na oprogramowanie, testowanie go i wdroże-
nie.

Wywodzące się z analizy systemowej grupa metod strukturalnych były od momentu swojego 
powstania zrozumiałe i akceptowalne przez analityków, projektantów i wdrożeniowców. Wraz 
z postępującą formalizacją zostały też przyjęte do użytkowania przez programistów. Szczególnie 
popularne stały się w latach siedemdziesiątych przy tworzeniu programów obsługujących bazy 
danych. Metodyki szczegółowe występujące w tej grupie do dziś są doskonalone i wykorzysty-
wane w praktyce. 

Rozwój języków oprogramowania (począwszy od języków służących symulacji (Simula 67), 
w koncepcji dopracowanej jako Smalltalk) w kierunku programowania obiektowego wymusił 
natomiast powstanie i rozwój metod projektowania dostosowanych do tej koncepcji. Idea pro-
gramowania obiektowego polegała na defi niowaniu programów za pomocą obiektów będących 
funkcjonałami z ich cech charakterystycznych, relacji pomiędzy nimi oraz sposobów zachowań 
(funkcjonalności). I o ile w programowaniu strukturalnym podstawą komunikacji w systemie 
w celu realizacji zadań były relacje pomiędzy tablicami danych, służących do realizacji poszcze-
gólnych procedur, o tyle w programowaniu obiektowym  były to już relacje pomiędzy grupami 
procedur realizowanych przez wyodrębnione obiekty. Do projektowania takich systemów nie-
zbędne były inne metodyki projektowania zwane obiektowymi.  
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Ich prekursorem była tz w. metoda operacyjna Jacksona (Jackson 1983), której meritum pole-
ga na transformacji operacyjnej danych wejściowych na dane wyjściowe (modelowanie struktur 
systemu oprogramowania na podstawie struktur danych), rozpoczynającej się od wyodrębnienia 
obiektów i funkcji przez nich wykonywanych, łączących się następnie w procesy, dekomponowa-
ne w kolejnym kroku na poziom modelu fi zycznego.

Jest to metoda pośrednia pomiędzy metodami strukturalnymi a obiektowymi, w klasyfi ka-
cjach metod przypisywana raz do jednego, raz do drugiego podejścia. Składa się z trzech zasad-
niczych części:
– analizy – polegającej na tworzeniu modelu struktur danych, przeznaczonych do transmisji da-

nych wejściowych do końcowego stanu wyjściowego; podstawowym narzędziem modelowania 
są tu: diagramy struktur danych (ang. Data Structure Charts) – pozwalające na modelowanie hie-
rarchiczne drzew danych (wyodrębnienie obiektów);

– specyfi kacji – budowa schematu przepływów struktur danych przez programy, zapewniają-
ce powiązania pomiędzy danymi (wyodrębnienie funkcji wykonywanych przez każdy obiekt); 
podstawowe narzędzie wykorzystywane na tym etapie to sieci specyfi kacji systemu (ang. Sys-
tem Specifi cation Network);

– implementacji – defi niowanie modelu struktury programów odzwierciedlających zaprojektowa-
ne wcześniej struktury danych; narzędziem są tutaj diagramy struktury programów (ang. Pro-
gram Structure Charts), wykorzystujące dokładnie te same drzewiaste notacje, jakie występowały 
podczas modelowania struktur danych.

Projektowanie obiektowe  przejęło z projektowania operacyjnego wyodrębnienie obiektów 
i klas obiektów charakteryzowanych specyfi cznymi atrybutami. Posunęło się ono natomiast da-
lej niż metoda Jacksona, ponieważ w defi nicji obiektu ujęło zarówno cechy i ich powiązania, jak 
i wykonywane przez obiekt procedury obsługujące procesy organizacyjne (zob. np.: Booch 1994; 
Coad, Yourdon 1994a; Coad Yourdon 1994b; Coleman 1995; Dumnicki, Kasprzyk, Kozłowski 1998; 
Flasiński 2009; Koszlajda 2010; Martin, Odell 1994; Sacha 2010; Wirfs-Brock, Wilkerson, Wiener 
1990; Wrycza 2010). Sprawia to, że obiekty nabierają dodatkowego wymiaru, pozwalającego na 
efektywniejsze modelowanie skomplikowanych procesów gospodarczych. Generalnie ujmując są 
to metody pozwalające, w odróżnieniu od dwu poprzednich, na jednoczesne modelowanie da-
nych i procesów dziedziny przedmiotowej. 

Wykształciły się wśród nich różne nurty metod opartych na analizie struktur danych (np. G. Bo-
och, D. Coleman), zdarzeń (np. J. Martin, J. Odell) bądź scenariuszy zdarzeń (R. Wirfs-Brock, B. Wil-
kerson, L. Wiener). Pomimo istotnych różnic występujących pomiędzy wymienionymi metodyka-
mi, w większości z nich można wyraźnie wyróżnić takie etapy projektu, jak (Coad, Yourdon 1994a):
– specyfi kacja systemu i analiza – tworzenie modelu obiektów oraz wariantów ich użycia (statyczna 

struktura systemu), np. dzięki użyciu diagramów obiektów (ang. Object Diagrams) oraz modelu 
interfejsów (dynamiczna struktura systemu modelowana przy pomocy scenariuszy – ang. Scena-
rio Diagrams), modelu operacji użytkownika (ang. Operation Model), słownika danych (ang. Data 
Dictionary), modelu powiązań systemu obiektów (ang. System Interface Graphs);

– projekt – realizacja poszczególnych operacji wyróżnionych na etapie analizy; defi niowanie pro-
cesu współdziałania obiektów, np. w postaci opisu: grafów interakcji i widoczności obiektów, 
grafów dziedziczenia, opisu klas, procesów, modułów;

– implementacja – przekształcanie modeli fazy projektu na oprogramowanie; wykorzystuje się w 
niej stworzone wcześniej diagramy stanów i ich zmiany, a następnie generuje bądź tworzy kod. 
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W latach osiemdziesiątych, zwłaszcza w drugiej ich połowie, wydawało się, że projektowanie 
obiektowe zacznie dominować, ze względu na masowe użycie obiektowego języka oprogramowa-
nia C++ będącego rozszerzeniem języka C oraz dodawanie cech obiektowych do najpopularniej-
szych języków programowania (m.in. języka BASIC, Pascal, Ada, Lisp itp.). Szczególnie, że nastąpił 
znaczący wzrost popularności grafi cznych interfejsów użytkownika, w których programowanie 
obiektowe się bardzo dobrze sprawdzało. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym 
było powstanie dziesiątek szkół projektowania i programowania obiektowego. Jednak dodanie 
funkcji obiektowych do języków programowania zrodziło również wiele problemów związanych 
z integralnością modyfi kowanych systemów, których poprzednie wersje nie były kompatybilne 
z następnymi. Wielu projektantów uważało także, że projektowanie strukturalne posiada cechy, 
do których zdążyli się już przyzwyczaić, a których nie posiadały programy obiektowe. Szczegól-
nie nie odpowiadała im intuicyjność wydzielania klas obiektów, prowadząca niekiedy do daleko 
idącej powtarzalności oprogramowania. Dlatego cechy obiektowości rozpowszechniały się czę-
ściej w połączeniu z językami niższego rzędu (ang. assemblery) czy sieciowymi (Java) niż w postaci 
czystej. Przez lata trwająca dyskusja (patrz: Yourdon 2006), które z podejść – strukturalne czy 
obiektowe – jest lepsze doprowadziła do swoistego konsensusu – w informatycznych systemach 
wspomagających projektowanie często serwuje się obie grupy metod do wyboru, a często określo-
ne grupy metod stosuje się zwyczajowo lub z premedytacją do określonego rodzaju systemu (inne 
do małych i średnich, inne do dużych zintegrowanych, inne do usługowych, inne do systemów 
e-biznesu).

Niejako na marginesie metodyk sformalizowanych rozwijały się metody miękkie (ang. soft), 
zwane niekiedy społecznymi (Checkland 2006; Mumford 1995; Wilson 1990; Wrycza 2010). 
Są to metody, w których analiza i projektowanie systemu oparte jest na teorii rozwiązywania 
konfl iktów socjologiczno-psychologicznych oraz negocjacjach zmian z grupami pracowniczy-
mi czy grupami kreującymi system w aspekcie organizacyjnym. Z wynegocjowanych zmian 
strukturalnych wynika docelowa, pożądana postać systemu, jego celów i funkcji, która następ-
nie jest informatyzowana. Metodyka ta akcentuje w procesie projektowania systemu informa-
tycznego uwzględnienie zagadnień satysfakcji użytkownika i twórcy systemu z wykonywanej 
pracy, partycypacji wszystkich osób i jednostek organizacyjnych w tworzeniu systemu, szerokie-
go współuczestnictwa wszystkich stron i interesów w procedurze projektowej (przedstawiciele: 
W. Mumford, P. Checkland, B. Wilson). W metodyce tej – w trakcie pierwszych faz tworzenia sys-
temu – oprócz wykorzystania procedur zapożyczonych z nauk o organizacji i zarządzaniu, stosuje 
się różne metody socjologiczne i psychologiczne. W podejściu tym wyróżnia się takie etapy, jak 
(por. Checkland 2000; Mumford 1995):
– analiza i założenia systemu – przechodzącej od defi nicji sytuacji problemowych oraz odwzo-

rowań modelowych struktury i dynamiki między stanowiskami i komórkami organizacyjny-
mi, powiązań formalnych i zależności nieformalnych, do charakterystyki struktury i dynamiki 
sytuacji problemowej z opisem uczestników i ich ról w procesie budowy systemu i stworzenia 
systemu modeli konceptualnych (sekwencji wzajemnie powiązanych procesów realizowanych 
w celowej działalności);

– weryfi kacja – odniesienie systemu modeli konceptualnych do rzeczywistości, określenie i prze-
prowadzenie pożądanych zmian wykonalnych ze względu na kulturę organizacji;

– formalizacja i implementacja – technicystyczne odwzorowanie na model fi zyczny ze wskaza-
niem na interakcyjne techniki prototypowania, pakiety wspomagane analizą ryzyka, systemy 
probabilistyczne, analizy wielokryterialne, systemy sztucznej inteligencji.
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2. Kierunki rozwoju tradycyjnych metod projektowania systemów informatycz-
nych

Przemiany w tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, 
które nastąpiły na przełomie wieków zmieniły nieco optykę postrzegania dotychczasowych metod. 
Większość metodyk przedstawionych w poprzedniej części opartych na dotychczasowych, a już kon-
wencjonalnych modelach cyklu życia systemu informatycznego zaliczono do tz w. metod tradycyjnych.

Cykl życia systemu informatycznego jest w nich traktowany jako sekwencja etapów czynności 
wzorowanych na życiu organizmów, którego ostatecznym celem jest budowa, wdrożenie, modyfi ka-
cje i wycofanie (lub zastąpienie) systemu informatycznego, począwszy od pierwszego pomysłu na ten 
temat (narodziny), po jego likwidację (śmierć). Idea cyklu życia (projektu, systemu, procesów inżynie-
rii) jest w tych wszystkich koncepcjach tożsama, różnice występują w ilości i nazewnictwie etapów 
(faz), ich kolejności logicznej lub zrównolegleniu i następstwie oraz relacjach z otoczeniem, szczególnie 
z użytkownikiem fi nalnym. Różnice te nasiliły się w ostatnim dziesięcioleciu, wraz z momentem roz-
poczęcia szerokiego stosowania nowoczesnych tz w. metodyk lekkich (zwinnych – agile).

Według klasyfi kacji opartej na podejściu do cyklu życia projektu wyróżnia się metodyki:
− ciężkie (klasyczne, tradycyjne), takie jak np.: kaskadowa (liniowa), przyrostowa, ewolucyjna, baz 

danych, prototypowa i spiralna, 
− lekkie (nowoczesne, zwinne – agile), takie jak np.: eXtreme Programming (XP), Scrum, Feature Driv-

en Development (FDD), Dynamic System Development Method (DSDM) czy Adaptive Software Devel-
opment (ASD).

Kanon postaci cyklu życia projektowania systemów informatycznych wywodzi się z histo-
rycznego rozwoju metod zarządzania projektem informatycznym (szkół strukturalnych, opera-
cyjnych, obiektowych i społecznych) z jednej strony i rozwoju technologii systemów z drugiej. 
Były to procesy długotrwałe, dynamiczne i radykalne – dlatego w teorii cykl życia systemu infor-
matycznego lepiej oraz bardziej szczegółowo jest zaprezentowany i opisywany w ciężkich, trady-
cyjnych metodach projektowania. Polega na realizacji sekwencji liniowej albo równoległej etapów, 
które dadzą się sprowadzić w sumie do następujących:
– inicjacji – polegającej na: identyfi kacji celu, problemów, stanu obecnego i perspektyw rozwoju 

systemu informacyjnego lub jego zmian;
– analizy informacyjnej systemu – na którą składa się identyfi kacja otoczenia, łączności z otocze-

niem, podsystemów, składowych systemu oraz obecnych i przyszłych warunków jego działania; 
– projektowania systemu – koncentrujące się na uszczegółowieniu założeń analitycznych, stwo-

rzeniu modelu logicznego i fi zycznego przyszłego systemu lub ewentualnych zmian w funkcjo-
nowaniu obecnego systemu;

– oprogramowania systemu (implementacji) – polegającego na oprogramowaniu modelu fi zyczne-
go, konstrukcji programu lub systemu informatycznego;

– testowanie – sprawdzenia pod względem semantycznym, technicznym i merytorycznym pra-
widłowości funkcjonowania systemu;

– wdrożenia – uruchomienie i  zainstalowania systemu u użytkownika końcowego, załadowanie 
systemu parametrami niezbędnymi do jego funkcjonowania, podłączenie do aktualnych źródeł 
danych, ostateczne szkolenia użytkownika końcowego; 

– eksploatacja – sprowadzająca się do uruchomienia użytkowego, monitoringu, oceny i modyfi -
kacji systemu;
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− wycofanie systemu – po badaniu opłacalności, opracowanie procedury przejścia na nowy system 
informatyczny, zachowujący maksymalnie możliwą ilość pozytywnych cech starego systemu.

Najbardziej znanym, najczęściej używanym i najbardziej charakterystycznym z modeli cyklu 
życia w metodach tradycyjnych był model liniowy (kaskadowy). Przyjmowano w nim następujące 
założenia (por. Chmielarz 2000):
– na początku każdego projektu istnieje stabilny zestaw potrzeb i wymagań informacyjnych użyt-

kownika i celów, do których on dąży,
– potrzeby nie zmieniają się w trakcie życia systemu,
– proces budowy systemu odbywa się stopniowo, dopiero po skończeniu jednej fazy zaczynana 

jest faza następna,
– każdy kolejny etap oznacza uszczegółowienie i przybliżenie do rzeczywistości,
– powoduje to powrót do poprzednich etapów w momencie, gdy zostanie wykryty błąd i powsta-

nie konieczność jego korekty.

Niestety w rzeczywistości już pierwsze założenie na ogół się nie sprawdza (użytkownicy nie 
mają sprecyzowanych na wstępie potrzeb) może więc szybko nastąpić rozminięcie się z potrze-
bami użytkownika. Ponadto jest to bardzo droga kombinacja, ponieważ w przypadku realizacji 
przez fi rmę informatyczną tylko jednego projektu w danym czasie, oznacza konieczność utrzy-
mywania ekipy realizacyjnej częściowo bezrobotnej w trakcie realizacji następnych etapów. Po-
nadto w rzeczywistości często występuje nakładanie się poszczególnych etapów na siebie. W tej 
sytuacji istnieją liczne modyfi kacje tego podejścia.

Pomimo powyższych niedostatków wysoka popularność metod tradycyjnych, zwłaszcza re-
alizowanych w cyklu liniowym, wynika z głębokiego (historycznie rozpoznanego w różnych 
środowiskach) rozpoznania sposobów wykorzystania tej metodyki, prostoty logiki wykorzysta-
nia, głębokiej (niekiedy wynikającej z proceduralizacji wcześniej podejmowanych intuicyjnie de-
cyzji) formalizacji (w poszczególnych technikach), możliwości ewolucji (stąd model przyrostowy 
i ewolucyjny) oraz możliwości ograniczonej adaptacyjności (stąd szerokie wykorzystanie podczas 
wdrożeń systemów powielarnych). Bezpośredni, iteracyjny kontakt z końcowym użytkownikiem 
zaczyna występować dopiero w metodykach prototypowych, niemniej jednak jest on nadal ściśle 
reglamentowany, sformalizowany i podporządkowany początkowej koncepcji. Jeszcze gorzej jest 
z możliwością analizy ryzyka potencjalnych zmian w trakcie realizacji projektu. Przybliżone po-
dejście do tego problemy występuje już co prawda w wariantach metody liniowej (w modelu ewo-
lucyjnym, podzielonym na moduły łatwiej jest nadążać za zmieniającymi się potrzebami użytkow-
nika), jednak w modelu spiralnym każdy cykl jest poprzedzany analizą możliwości osiągnięcia 
sukcesu. Kwestie związane z wpływem czynnika ludzkiego na sukces projektu są rozpatrywane 
jedynie w grupie metod społecznych („miękkich”), jednak w warunkach środowiska, w których 
powstały nie miały szans na konkurencję z pozostałymi metodami, ze względu na przyjmowanie 
założenia, że bardziej istotne są czynniki techniczne („twarde”) oraz fakt, że pozostałe metodyki 
były po prostu tańsze w wykonaniu.

Grupa metodyk tradycyjnych kształtowana jest od niemal pół wieku. Reżim, który większość z 
nich nakłada na rozwój projektu dyscyplinuje w pewnym sensie sposób postępowania w trakcie 
realizacji projektu. Nie daje to jednak gwarancji, że projekt zakończy się sukcesem. Metody te są 
tak bardzo „sztywne” i ustrukturyzowane (po początkowym okresie intuicyjności), że przestrze-
ganie wszystkich kroków, formuł i procedur, znacząco spowalnia cały proces rozwoju projektu. 
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Generalnie można powiedzieć, że charakteryzują się one następującymi cechami: 
− przewidywalne i powtarzalne podeście do procesu rozwoju projektu – w klasycznych metody-

kach zakłada się zwiększającą się szczegółowość w miarę realizacji poszczególnych faz i etapów 
rozwoju projektu i obejmowanie całego okresu od początku do końca projektu; do analiz prze-
prowadzanych na bardzo niskim stopniu abstrakcji stosuje się na ogół deterministyczne tech-
niki szczegółowe; wynik uzyskany za ich pomocą jest prawdziwy dopóki przynajmniej jedno 
z założeń początkowych nie zostanie zmienione; zakłada się więc deterministyczny, niezmie-
niany, nieadaptowany i mało elastyczny harmonogram, budżet i zasoby oraz budowany na tej 
podstawie pełen podział zadań dla każdego zespołu tworzącego produkt lub usługę;  
− obszerna dokumentacja – tradycyjne podeście do realizacji projektu zakłada, że dokumentacja 

jest tworzona po każdej fazie, a często i etapie cyklu życia projektu; w najbardziej konwencjonal-
nej formie modelu kaskadowego przyjmuje się, że zakres oraz wymagania dotyczące użytkow-
nika są zbierane i ustalane w pierwszej fazie cyklu (zob. powyżej), a następnie na ich podstawie 
tworzony jest produkt lub realizowana usługa; nie zmienia się tych założeń do końca cyklu życia 
projektu, część zebranych i przekształconych w zalecenia wykonawcze informacji i dokumen-
tów wymaga przez to zmian w trakcie realizacji projektu;
− zorientowanie na proces – celem klasycznych metodyk jest w zasadzie określenie procesu/ów, 

które będą uniwersalne i powtarzalne, czyli będą funkcjonowały w prawidłowy sposób (i będą 
przydatne dla każdego, kto będzie go używał), w każdej sytuacji, w której wydadzą się przydatne; 
każdy proces, składający się z zadań/czynności powinien być wykonywany według określonych 
z góry procedur przez określoną, przypisaną do niego i odpowiedzialną za niego grupę pracow-
ników/wykonawcę;
− zorientowanie na narzędzia i techniki wspomagające realizację – do wykonania każdego okre-
ślonego w projekcie zadania powinny być dostarczone odpowiednie narzędzia wspomagające 
zarządzanie.

Niedostatki metod tradycyjnych projektowania systemów informatycznych są eliminowane 
albo przynajmniej ograniczane przez nowoczesne metody lekkie (zwinne – agile) projektowania. 
W pewnym sensie, biorąc pod uwagę również istniejące uwarunkowania zewnętrzne prekursorami 
tych metod były miękkie metodyki społeczne. W Manifeście rozwoju zwinnego oprogramowania (Beck 
2001) zwraca się uwagę na istotność raczej zachowań ludzi i interakcji pomiędzy nimi niż procesów 
i narzędzi, działający rezultat projektu ponad obszerną dokumentację, współpracę z klientem po-
nad formalne ustalenia oraz reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Odpowiada to 
postulatom wymienionych dotychczas zmian, które wynikają z ewolucji poglądów na same pro-
jekty i zarzadzanie nimi. Głównym czynnikiem różniącym metody zwinne od tradycyjnych jest 
uznanie ludzi jako podstawowego czynnika sukcesu projektu, który połączony jest z intensywnym 
naciskiem na skuteczność i uwzględnienie zmian. Jest też to swoista odpowiedź na wyzwania biz-
nesowe, powstałe z wyniku ukształtowania się szybko zmieniających się globalnych rynków. 

Poniżej przestawione są założenia metodyk zwinnych, które traktować można również jako 
główne różnice pomiędzy nimi a tradycyjnymi metodykami zarządzania projektami (Awad 2005):
− zorientowanie na interesariuszy projektu – jest to wg tych metodyk najważniejszy czynnik 

związany z rozwojem projektu, a jednocześnie zadanie dla kierowników zespołów „zwinnych” 
projektów – kładzenie większego nacisku na ludzi wraz z ich umiejętnościami, takimi jak: am-
bicje, zdolności oraz wzajemna komunikacja; jeżeli zespół nie jest zaangażowany w projekt, to 
żaden proces nie naprawi ich nieadekwatności; 
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− adaptacyjność  – w tym podejściu kładzie się nacisk na zarządzanie zmianą; sprzyja to przeka-
zaniu użytkownikowi własnej wiedzy, większej niż minimalna zakładana projektem; zarządza-
nie zmianą zakłada ciągłą reakcję na ciągle zmiany zachodzące w projekcie; najtrudniejsze do 
oceny i reakcji są zewnętrzne zmiany środowiskowe – ponieważ nie jest możliwa ich eliminacja 
– należy dążyć do minimalizacji kosztów z nimi związanych; 
− zgodność z rzeczywistością – zwraca się większą uwagę na zgodność otrzymanych rezultatów 

z uzyskanymi wynikami projektu niż ich zgodność z wynikami początkowo zakładanymi; 
− elastyczność planowania – podstawowym problemem planowania projektu jest brak możliwo-
ści przewidzenia implikacji rozwoju planów przedsięwzięć innowacyjnych, ponieważ środowi-
sko, w którym powstają jest wysoce dynamiczne; w „zwinnych” projektach, wykonawcy muszą 
zastanowić się, jak mogą uniknąć nieodwracalności swoich decyzji – wymuszonych przyzwy-
czajeniem do praktyki szczegółowego projektowania tradycyjnego, które prowadzi do daleko 
posuniętej szczegółowości; zamiast próbować podjąć właściwe decyzje na początku każdego 
cyklu (projektowanie tradycyjne), lepiej ją podjąć w taki sposób, żeby w następnych etapach 
można było je odwrócić; 
− oparcie się na procesach empirycznych – w metodach tradycyjnych procesy występują jako de-

terministyczne i liniowe; w metodach „zwinnych” jako proces empiryczny (probabilistyczny, 
źle lub słabo ustrukturalizowany) bądź nieliniowy; proces deterministyczny to taki, w którym 
od rozpoczęcia do zakończenia można za każdym razem spodziewać się takich samych wyni-
ków; poprzez cechę wyjątkowości, jednorazowości itp. nie można  zdefi niować projektów jako 
procesów deterministycznych, ponieważ w czasie ich realizacji może się rozwijać i produkt, 
i zespół projektowy; jest bardzo mało prawdopodobne, aby jakikolwiek zestaw predefi niowa-
nych kroków doprowadzić do pożądanego, przewidywalnego wyniku, ponieważ zmieniają się 
wymagania technologiczne oraz ludzie wewnątrz zespołu projektowego;
− wykorzystanie podejścia zdecentralizowanego – zdecentralizowany styl zarządzania może zna-

cząco wpłynąć na projekt, może on bowiem zaoszczędzić więcej czasu niż podeście autokratycz-
ne; w metodykach lekkich deleguje się część zadań związanych z podejmowaniem decyzji do 
wszystkich członków zespołu  (w rzeczywistości nie zawsze jest to jednak możliwe);
− prostota – w projektowaniu prowadzonym metodykami lekkimi zawsze wybierana jest naj-

prostsza droga prowadząca do celu – zakłada się łatwe zmiany modelowe, które dostosowywa-
ne są do bieżących potrzeb i mogą następować w różnych terminach; nie wytwarza się większej 
funkcjonalności, niż ta, która jest w danym momencie konieczna, ani dokumentacji próbującej 
przewidzieć przyszłość projektu; to zmniejsza koncentrację na znalezieniu informacji potrzeb-
nych do tych predykcji (Gibson, Hughes 1994);
− komunikacja – oparcie się na współpracy z odbiorcą (użytkownikiem fi nalnym) i współpracy 

wewnętrznej – klient projektu powinien ściśle współpracować z zespołem projektowym, zapew-
niając mu wszelkie potrzebne informacje oraz zgłaszać bieżące uwagi i komentarze do projektu; 
ze względu na decentralizację zespół wykonawczy w metodykach „zwinnych” powinien się 
w sposób ciągły komunikować ze sobą; 
− funkcjonowanie w małych, samoorganizujących się zespołach – gdzie obowiązki i zadania prze-

kazywane są do zespołu jako całości, a zespół rozdzielając je, zapewnia najlepszy sposób ich re-
alizacji; w małych zespołach najlepiej sprawdza się idea ciągłej komunikacji; struktura procesu 
i konkretne praktyki tworzą minimalne, elastyczne ramy strukturalne dla zespołów samoor-
ganizujących;  odpowiednie ich wykorzystanie znacznie zmniejsza ryzyko związane z czynni-
kiem ludzkim.
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3. Realizacja kierunków rozwoju nowoczesnych (zwinnych) metod projektowa-
nia systemów informatycznych w praktyce

Do nowoczesnych (zwinnych, lekkich) metod projektowania zalicza się przeważnie: eXtreme 
Programming (XP), Scrum, Feature Driven Development (FDD), Dynamic System Development Method 
(DSDM) i Adaptive Software Development (ASD). Idee, istota i praktyki wykorzystania tych metod, 
zaprezentowane poniżej, są zgodne z przedstawionymi wcześniej założeniami, jednak nie zawsze 
pokrywają cały cykl życia systemu.

Podstawowe założenia i zaleceń metodyki XP kształtują się następująco (Beck 1999):
− planowanie zwrotne – wykonawcy szacują czas niezbędny do realizacji zadań zgłoszonych 

przez klienta, klient je koryguje, po czym następują negocjacje, co do czasów i zadań, które moż-
na w tych okresach wykonać;   
− iteracyjność – każda aplikacja tworzona jest w kolejno po sobie następujących iteracjach, każda 

z nich przybliża planowaną wersję do ostatecznych wymagań;
− jednolity język komunikacji – dopracowanie się języka (zbiór, dziennik), w którym poszczególne 

kategorie mają to samo znaczenie dla wykonawcy i klienta;
− prostota architektury – uzyskiwany produkt powinien być jak najprostszy, a skomplikowane 

propozycje zastępowane mniej złożonymi;
− refaktoryzacja – restrukturyzacja systemu poprzez usunięcie elementów dublujących się, popra-

wienie komunikacji czy uproszczeniu modelu, bez zmiany założonej funkcjonalności programu;
− praca dwójkami – naprzemienne wykonywanie przydzielonego wspólnego zadania, w celu po-

prawienia zastępowalności, wzajemnego uczenia się i kontroli poprawności, co zwiększa jakość 
wykonywanego zadania;
− wspólna odpowiedzialność projektowa – każdy z członków zespołu może zmienić w dowolnym 

momencie poszczególne efekty dotychczasowych wyników projektu;
− natychmiastowe i ciągłe integrowanie (ang. continuous integration) nowych fragmentów pracy 

z powstającą całością oraz testowanie zintegrowanych rozwiązań;  
− samodyscyplina wyrażająca się przeznaczaniem określonego czasu na prace projektowe dla każ-

dego członka zespołu zadaniowego oraz przestrzeganiem ustalonych na początku standardów 
wykonywania pracy – komunikacyjnych, formalnych i merytorycznych;
− utrzymywanie stałego kontaktu z klientem – tworzone na podstawie analizy specyfi kacje wyma-

gań klienta są często wieloznaczne i niekompletne; należy zatem w ciągły sposób je korygować 
poprzez utrzymywanie kontaktów z klientami, którzy na bieżąco weryfi kują uzyskane rezultaty. 

Podstawowe, używane w metodzie Scrum, praktyki projektowania można sprowadzić do na-
stępujących (Rising, Janoff  2000):
− tworzenie rejestru zamówień (ang. Product Backlog) – czyli  lista wszystkich wymagań użytkow-

nika: funkcji i ustalonych z realizatorem zmian wraz z priorytetami, czekająca na realizację 
(odpowiedzialny użytkownik końcowy to właściciel produktu – ang. Product Owner),
− cykl pracy/przebieg (ang. Sprint) – etap pracy zespołu projektowego (od jednego do sześciu 

tygodni, z zaleceniem regularności i jednolitości długości trwania każdej iteracji np. miesiąc); 
w każdym cyklu jest dostarczana użytkownikowi do przetestowania i oceny następna działają-
ca wersja prototypu produktu;
− planowanie cyklu pracy/przebiegu (ang. Sprint Planning Meeting) – składa się z dwóch części: 

analizy i projektu realizacji;  w pierwszej części wraz ze wszystkimi użytkownikami zespół pro-
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jektowy ustala kompletny (w danym momencie) zbiór celów i funkcji systemu; w drugiej – kie-
rownik projektu (ang. Scrum Master) z zespołem uzgadnia najlepszy sposób realizacji produktu 
podczas danego przebiegu;  
− tworzenie rejestru zamówień dotyczącego konkretnego przebiegu (ang. Sprint Backlog) – lista 

nowych lub zmienionych funkcjonalności przypisana do kolejnego przebiegu; w momencie jej 
realizacji powstaje nowa wersja prototypu; 
− weryfi kacja postępu prac (ang. Daily Scrum Meeting) – odbywa się w trakcie obowiązkowych  

codziennych spotkań zespołu projektowego; polega na identyfi kacji niezbędnych zmian i okre-
śleniu warunków ich realizacji przez zespół (na zasadach samorealizacji).

Założenia metodyki Feature Driven Development (FDD), skoncentrowanej głównie na fazie pro-
jektowania i implementacji dadzą się sprowadzić do następujących (Rising, Janoff , 2000):
− głównym elementem jest cecha produktu (ang. feature) – wydzielony zakres funkcjonalności 

projektu istotny z punktu widzenia klienta;
− lista cech jest budowana po stworzeniu ogólnego model biznesowego (obiektowy model nie-

formalny zawierający cele i ideę produktu oraz jego założenia i alternatywne rozwiązania); jej  
zawartość musi pokrywać się  z wymaganiami dostarczonymi przez klienta (użytkownika);
− na tej podstawie konstruowany jest plan implementacji cech określający w jakiej kolejności będą 

realizowane cechy produktu oraz harmonogram jego realizacji wraz z przypisaniem poszcze-
gólnych zadań członkom zespołu projektowego,
− zastosowanie procedury „interpretacyjnej” polegającej na dostarczaniu kolejnych, działających 

wersji produktu w iteracjach polegających na przeplataniu się faz projektowania szczegółowego 
wybranych cech produktu oraz ich implementacji, aż do uzyskania konsensusu z użytkowni-
kiem końcowym;

− realizacja tej procedury odbywa się poprzez przydzielenie cech zakwalifi kowanych do wykonania 
w danej iteracji dynamicznie tworzonym małym zespołom projektantów i programistów (2–3 osoby); 
każdemu z nich przypisywana jest klasa biznesowa związana z funkcjonalnością danej cechy; pozo-
stali członkowie zespołu testują napisany fragment oprogramowania i integrują z resztą produktu.

Dynamic System Development Method (DSDM) jest mieszanką i rozszerzeniem zwinnego podej-
ścia do tworzenia oprogramowania i praktyk znanych z metodyk iteracyjnych (prototypowych). 
Główne założenia tej metodyki są następujące (Awad 2005):
− na początku projektu jednokrotnie przeprowadzana jest inspekcja zastosowalności, zawierają-

ca uzasadnienie dla zastosowania tej metody oraz identyfi kację potencjalnych zagrożeń dla jej 
pomyślnej realizacji;
− następnie tworzony jest model biznesowy obejmujący: opis i specyfi kację zakresu systemu, za-

rys architektury i plan prototypowania;
− na podstawie modelu biznesowego buduje się szczegółowy iteracyjny model funkcjonalny, pole-

gający na naprzemiennym procesie analizy i budowy kolejnych (coraz lepszych, uzgadnianych 
z użytkownikiem końcowym) prototypów; wynikiem jest całościowy model funkcjonalny obu-
dowany oprogramowanymi prototypami;
− model funkcjonalny zostaje oprogramowany, a przetestowane prototypy włączone w jego zakres 

(adaptowane); powstaje produkt zawierający uzgodniony wcześniej zestaw funkcjonalności;
− gotowy produkt w momencie wdrażania jest obudowywany dokumentacją końcową, instruk-

cjami i szkoleniami dla użytkowników.
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Podstawową zaletą metodyki DSDM jest to, że na każdym etapie projektowania i budowy sys-
temu produkt jest oceniany przez twórców i użytkowników, a uwagi wynikające z ich oceny opra-
cowywane są w ramach kolejnych iteracji.  Do innych zalet tej metodyki można zaliczyć również 
wysoką jakość i adaptacyjność wobec zmieniających się wymagań i, podobnie jak w innych zwin-
nych metodykach, krótki czas dostarczenia poszczególnych wersji produktu. Oprócz początkowej 
analizy ryzyka wykonalności metodyka ta przypomina tradycyjne metody prototypowe.

Najważniejsze cechy charakterystyczne Adaptive Software Development (ASD), stosowanych do 
dynamicznych i często modyfi kowalnych projektów informatycznych są następujące (Awad 2005):
− oparcie się na dynamicznych spekulacjach, współpracy i wyciąganiu wniosków z bieżącej sytu-

acji (nauka),
− identyfi kacja i wyjaśnienie wszelkich założeń niezbędnych do realizacji projektu (spekulacje),
− ścisła współpraca oparta na natychmiastowej, szybkiej i efektywnej komunikacji pomiędzy 

członkami zespołu projektowego (i ewentualnie podzespołami),
− szybkie reagowanie na błędy i odchylenia od ustaleń projektu oraz ewentualne zmiany wyma-

gań (nauka).

W odróżnieniu od podejścia tradycyjnego, w którym odchylenie od planu (spowodowane 
przyczynami obiektywnymi lub wymogami użytkownika) jest traktowane jako błąd do korekty, w 
podejściu adaptacyjnym, kreowanym przez ASD, takie odchylenia prowadzą do poprawnych rozwią-
zań, ponieważ są przyjmowane za poprawne i z góry pożądane. ASD nie posiada tak szczegółowych 
zasad i procedur, jak inne metody nowoczesne, lecz stanowi jedynie zespół wskazówek, pewne po-
dejście do tego, jak należy zachęcać członków zespołu do współpracy i uczenia się w ramach projektu. 

Różny jest też stopień objęcia typowych etapów cyklu życia projektu przez poszczególne meto-
dyki. Wszystkie metodyki, które są obudowane wspomagającymi je technologiami informacyjnymi 
obejmują przeważnie cały cykl życia systemu, włącznie z możliwością wstępnej identyfi kacji koncep-
cji oraz pomocą w czynnościach wdrożeniowych. Głównie jednak są to metody skoncentrowane na 
trzech zasadniczych etapach tworzenia systemów informatycznych: analizie informacyjnej (zawiera-
jącej sformułowane szczegółowo wymagania użytkownika), tworzeniu projektu oraz transformacji 
tego projektu w uruchomione oprogramowanie użytkowe. Tendencje te są przedstawione w tabeli 1.
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Adaptive Software Development X X X X
Dynamic System Development Method X X X X X X

Extreme Programming X X X
Feature-Driven Development X X X

SCRUM X X X

Tabela 1. Pokrycie etapów cyklu życia systemu informatycznego przez wybrane metodyki zwinne
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Przeprowadzona powyżej analiza wykazała, że istnieje wiele metodyk zarządzania projektami 
informatycznymi, brakuje jednak jednej metody uniwersalnej, którą można by zastosować we 
wszystkich przypadkach, jakie przynosi nam praktyka gospodarcza. Wynika to nie tylko z fak-
tu, że metodyki są jedynie pewnym zbiorem wzorców, zasad oraz formuł pomagających unikać 
błędów, lecz zupełnie ich nie usuwają. Różnorodność przypadków generowanych przez rzeczy-
wistość i zmienność wymogów użytkownika powoduję, że nie jest nawet możliwe dokładne do-
pasowanie metody do grupy przypadków. Niemniej jednak już sama świadomość istnienia róż-
norodnych sposobów rozwiązywania problemów powstałych podczas projektowania systemów 
informatycznych pozwala przynajmniej przybliżyć sposób postepowania zespołu projektowego 
do optymalnego oraz daje poczucie kontroli przedsięwzięcia, utrzymywania  pełnego zaangażo-
wania wszystkich zainteresowanych stron i uzasadnia poczucie bezpieczeństwa realizacji strate-
gii biznesu sponsora. 

Rozwój metod projektowania systemów informatycznych poszedł ponownie w kierunku wy-
korzystania podejść, chciałoby się powiedzieć bardziej intuicyjnych. Ale nie jest to stwierdzenie w 
pełni prawdziwe. Wypadałoby raczej powiedzieć, że nastąpiła – umożliwiona przez rozwój tech-
nologii informacyjnych – formalizacja miękkich (a więc i intuicyjnych) czynników decydujących 
o sukcesie projektu, takich jak współpraca, zaufanie, dobra komunikacja wzajemna itp. Trzeba też 
sobie powiedzieć, że nie dla każdego rodzaju projektu tego typu metodyki są możliwe do wyko-
rzystania. O możliwościach zastosowań nowych rozwiązań w tym kierunku będą decydowały 
takie czynniki, jak (por.: Awad 2005):
− rodzaj i harmonogram fi nansowania prac zawarty w umowie z klientem – jeżeli zakłada się 

wykładniczy sposób fi nansowania, to należy stosować metodyki zwinne;  w tych metodykach 
przyjmuje się, że czynnikami ważniejszymi niż negocjowanie kontraktów są zaufanie i współ-
praca partnerów biznesowych (przynajmniej deklaratywnie); w trakcie podpisywania umo-
wy i wstępnego ustalania harmonogramu albo przyjmuje się realizację budżetu od początku 
korzystną dla klienta (powoli rosnąca na początku projektu, wykładniczo wraz z przekazy-
waniem uzgodnionych, przyjmowanych przez użytkownika produktów), albo na kontraktach 
o niewielkim stopniu ryzyka dla realizatora projektu (np. umowy z refundowanym kosztem 
wg cen stałych); jeżeli natomiast zakłada się logarytmiczną funkcję realizacji budżetu, (wysoką 
w stadiach początkowych, stabilizującą się w późniejszych fazach projektu), to – zwłaszcza fi r-
mom o ugruntowanej pozycji na rynku – opłaca się przyjąć, jedną z metodyk klasycznych;
− typ budżetu – nierównomiernie rozłożony w czasie budżet projektu, wymuszający różną inten-

sywność prac oraz wysoki stopień niepewności wskazuje na efektywniejsze użycie metodyki 
zwinnej; natomiast budżet fi nansujący projekt w sposób równomierny i stały w czasie sugeruje 
wykorzystanie metodyki klasycznej;
− charakter ustaleń  harmonogramu – narzucone w harmonogramie sztywne założenia czasowe 

w stosunku do zaplanowanych zadań przemawiają na korzyść zastosowania metodyk klasycz-
nych, przybliżone lub relatywne terminy realizacji – sugerują użycie metod zwinnych;
− ilość i poziom wymaganej dokumentacji oraz poziom jakości oprogramowania – spełnienie 

złożonych wymagań związanych z formalnymi standardami dokumentacji, licencjami czy cer-
tyfi kacji wskazuje na konieczność zastosowania klasycznej metodyki zarządzania projektem; 
natomiast projekt, w którym nacisk kładziony jest na jakość oprogramowania i możliwości jego 
rozwoju jest zgodny z fi lozofi ą  metodyk zwinnych;   
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− podejście do ryzyka projektowego – niskie ryzyko projektowe obsługują lepiej metodyki zwinne; 
wysokie ryzyko w projekcie wymusza stosowanie  metodyk klasycznych, w których zakłada się 
tworzenie planów minimalizacji ryzyka lub sytuacji awaryjnych;
− komunikacja z klientem – metodyki zwinne zakładają ciągłą oraz bezpośrednią komunikację z 

klientem; zmniejszane są więc wszelkie czynniki związane z niezrozumieniem realizowanych 
zadań; w metodykach klasycznych preferuje się rzadszy kontakt z klientem, co prowadzi bardzo 
często do nieporozumień w momencie prezentacji i przekazania zrealizowanego systemu;
− struktura organizacyjna konieczna do realizacji projektu – przedsiębiorstwa o strukturze hierar-

chicznej lub pokrewnych, zawierające w swoich strukturach ścisłe wyspecjalizowane jednostki 
będą preferować metodyki klasyczne; przedsiębiorstwa o strukturze np., macierzowej, projekto-
wej lub innej, w której mogą sobie pozwolić na delegowanie zadań projektowych do mniejszych 
zespołów, w których nie ma ściśle zdefi niowanej hierarchii organizacyjnej powinny zdecydo-
wać się na wybór metodyki klasycznej;
− sektor/branża realizacji projektu – związana często ze strukturami organizacyjnymi też zna-

cząco wpływa na realizację projektu; branże, które na wejściu mają niewielką liczbę surowców 
i materiałów, a na wyjściu gotowych produktów, lepiej nadają się do użycia w trakcie projekto-
wania systemu metod klasycznych;
− wielkość projektu – część środowisk programistycznych związanych z wdrożeniami wiel-

kich systemów uważa, że metody klasyczne lepiej nadają się do realizacji tego typu projektów; 
w metodykach zwinnych, trudno przy wielkich projektach, nawet powtarzalnych, skoordyno-
wać działania wielu małych grup realizujących projekt;
− rodzaj systemu, dla którego projekt jest realizowany – systemy eksperckie lub oparte na bazie 

wiedzy wymagają bardzo często specjalistycznej wiedzy o realizowanym zagadnieniu; jeśli są 
to systemy z założenia konstruowane jako samouczące, zaleca się stosowanie metodyk nowo-
czesnych, w przeciwnym razie – dla systemów opartych na ustalonych wzorcach postępowania 
– metodyk klasycznych;
− czynniki psychologiczne – np. doświadczenie zespołu realizacyjnego w stosowaniu metodyk 

zwinnych lub klasycznych; zaufanie organizacji, w której projekt jest realizowany, do zespołu 
projektowego; wysoki stopień wykorzystania w zespołach mieszanych specjalistów poleconych 
przez przyszłego użytkownika itp.

Z powyższych rozważań wynika więc, że rozwój nowoczesnych metod projektowania syste-
mów informatycznych wspomagających zarządzanie idzie bardziej w kierunku uzupełniania i 
doskonalenia projektowania systemów w tych obszarach, które stosunkowo niedawno pojawiły 
się w rzeczywistości gospodarczej (np. systemy mobilne, systemy e-biznesu) niż w kierunku cał-
kowitego zastępowania klasycznych, tradycyjnych metod. Niezbędne zmiany, które w nich muszą 
nastąpić powodowane są raczej szybkim rozwojem technologii informacyjnych, a najbardziej sys-
temów informatycznych typu CASE wspomagających procesy projektowania.
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Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Słowa kluczowe: sektor publiczny, interesariusze, zarządzanie, decyzje, strategia, jakość.

Streszczenie: Opracowanie zawiera omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora pu-
blicznego i zarządzania nim,  takich jak:  istota zarządzania strategicznego, układ decyzji w przygotowaniu 
strategii, rodzaje strategii oraz jakość zarządzania strategicznego w sektorze publicznym. Omawiając te 
zagadnienia, zwrócono uwagę na systemowe ujęcie omawianych zagadnień i jakość  zarządzania uwzględ-
niające uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne przygotowania oraz realizacji strategii działania sekto-
ra publicznego.

Keywords: public sector, stakeholders, management, decisions, strategy, quality.

Abstract: The study discusses the notions related to the functioning and management in the public sec-
tor, such as: the essence of strategic management, decision structure  in the preparation of the strategy, the 
types of strategies and the quality of strategic management in the public sector. In the discussion of the 
above concepts an emphasis has been put on system presentation the recognition of these issues and the 
quality of management, taking into account the internal and external determinants of preparation and 
implementation of the strategy in the public sector

Wprowadzenie

Sektor publiczny spełnia różnorakie funkcje wobec społeczeństwa, dlatego też należy zastano-
wić się, jakie są uwarunkowania jego działania, które czynniki są stymulantami, a które destymu-
lantami oraz w jaki  sposób wzmacniać lub ograniczać ich występowanie. Zagadnienia te łączą się 
z myśleniem i wyborem strategicznym, w jaki sposób ten sektor będzie działał w przyszłości, jakie 
będą priorytety jego działania, jak będą wykorzystywane zasoby, kto będzie przygotowywał i reali-
zował plany strategiczne itp. Podstawą tych działań jest dobre przygotowanie, oparte na informacji 
i analizie strategicznej oraz oczekiwaniach i życzeniach poszczególnych grup interesariuszy. Anali-
zując ten sektor należy uwzględnić, że funkcjonuje on w otoczeniu gospodarki rynkowej, która wy-
wiera wpływ na sposób jego działania i spełniane funkcje. Z jednej strony należy uwzględnić nie-
doskonałość rynku i potrzeby niwelowania negatywnych jego następstw, z drugiej zaś – istniejące 
możliwości oddziaływania. Obserwuje się bowiem, że wraz ze zmniejszeniem tempa wzrostu i re-
cesją na ogół wzrastają potrzeby w zakresie dóbr publicznych i społecznych, a jednocześnie zmniej-
szają się możliwości ich sfi nansowania. W związku z tym w ostatnich latach zwraca się uwagę na 
tz w. nowe zarządzanie publiczne (McLaughlin i in. 2002), opierające się – jak w sektorze prywatnym 
– na ustalonych standardach pracy i wskaźnikach jej efektywności, kontrolowaniu przygotowywa-
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nych planów i wyników realizowanych działań, promowaniu działań sektora publicznego itp., a jed-
nocześnie – na racjonalizowaniu wydatków publicznych i fi nansowaniu ich w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego i przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej jakości usług publicz-
nych. Zainteresowanie takie wzrasta również w Polsce, co wynika z jednej strony z niezaspokojenia 
wielu potrzeb w zakresie dóbr publicznych i społecznych oraz małej efektywności działań sektora 
publicznego w większości dziedzin (np. w służbie zdrowia), a z drugiej – z braku wielu instytucji 
i działań na rzecz sfery publicznej oraz upowszechniania wzorców unijnych w tych zakresie.

Biorąc pod uwagę aktualność omawianej tematyki oraz oczekiwania społeczne wobec sektora 
publicznego w niniejszym opracowaniu podjęto próbę systemowego ujęcia zarządzania strate-
gicznego tym sektorem, sprzyjającego realizacji podjętych działań zgodnie z zasadą racjonalnego 
działania. Treść pracy odnosi się do nakreślenia uwarunkowań działania sektora publicznego, 
którego podstawą są zarządzanie zmianą i rozwojem oraz przygotowane strategie, oparte na kon-
sultacjach społecznych i uzgodnieniach z zainteresowanymi interesariuszami. Przedstawione za-
gadnienia – analizowane w niniejszym artykule – oparto na literaturze przedmiotu i własnych 
przemyśleniach autora, zwłaszcza zawartych w książce z 2011 roku (Wiatrak 2011a).

1. Istota zarządzania strategicznego w sektorze publicznym

Sektor publiczny tworzą państwowe oraz samorządowe instytucje i jednostki organizacyj-
ne, które realizują – wyłącznie lub w większości ze środków własnych – niekomercyjnie zada-
nia publiczne nakierowane na świadczenie dóbr publicznych i społecznych (mieszanych). Sfera 
działania poszczególnych organizacji publicznych ma wpływ na rodzaj zadań oraz sposób ich 
zorganizowania. Znajduje to odzwierciedlenie w wyznaczaniu celu działania danej organizacji, 
rodzaju zaspokajanych potrzeb i odbiorców, sposobu powiązania z innymi organizacjami itp. Za-
daniem tego sektora jest m.in. wspomaganie procesów społeczno-gospodarczych, oddziaływanie 
na zmniejszenie powstałych nierówności, troska o sprawiedliwość społeczną, co można przedsta-
wić w postaci realizacji następujących funkcji (Kożuch 2004: 64–65, 104–109):
– koordynacyjnej – porządkowania celów i podejmowania działań, które prowadzą do oddziały-

wania na realizację celów zgodnych z interesem ogólnospołecznym przez różne podmioty (nie 
tylko publiczne, lecz także społeczne, gospodarcze itd.),

– stabilizacyjnej – łagodzenie wahań koniunkturalnych,
– alokacyjnej – łagodzenie ujemnych skutków żywiołowego działania mechanizmu rynkowego,
– adaptacyjnej – inicjowanie i stymulowanie procesów dostosowawczych i/lub rozwojowych 

w działach gospodarki, regionach i jednostkach lokalnych,
– redystrybucyjnej – łagodzenie sprzeczności w podziale dochodów między grupami społeczny-

mi, regionami i jednostkami lokalnymi.

Punktem wyj ścia podejmowanych działań w sektorze publicznym jest sformułowanie celów 
i zadań, które będą realizowane w przyszłości wraz zapewnieniem zasobów na ich realizację. Są to 
zwykle decyzje o charakterze strategicznym, które z jednej strony wynikają z prowadzonej polityki 
społeczno-ekonomicznej i regionalnej, z drugiej zaś – określają tę politykę, modyfi kują jej zakres 
oraz podejmowane kierunki działań w tym zakresie. 

Istotą zatem zarządzania strategicznego w sektorze publicznym jest rozstrzyganie o kluczowych 
problemach jego działania i sposobach ich rozwiązania oraz współdziałania z interesariuszami 
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zgodnie z interesem ogólnospołecznym. Zarządzanie strategiczne jest procesem informacyjno-
-decyzyjnym opartym na powiązaniu poszczególnych funkcji zarządzania, przy czym jego pod-
stawą jest planowanie, które wyznacza kierunek działania. Istotą planowania strategicznego jest 
sformułowanie zamierzeń na przyszłość, z ustaleniem celów strategicznych i operacyjnych oraz 
wynikających z nich zadań, projektów, przedsięwzięć, środków realizacji i sposobów działania, 
tj. strategii wraz z instrumentami jej realizacji. 

Prace związane z przygotowaniem i realizowaniem strategii sektora publicznego przebiegają 
w czterech etapach (Wiatrak 2011a: 51 i n.):
– inicjowanie, w którym dyskutuje się nad celowością opracowania strategii i jej kierunków, 

a następnie podejmuje decyzje dotyczące wstępnego określenia wizji, misji i celów strategii oraz 
metod jej przygotowania;  

– diagnozowanie, tj. zbieranie informacji o obszarze dotyczącym przygotowanej strategii, będącej 
podstawą analizy istniejącego stanu i określenia czynników, które mogą w przyszłości sprzyjać 
lub zagrażać procesom, a które są przedmiotem strategii;

– projektowanie, na tym etapie dokonuje się wyboru kształtu strategii, poczynając od misji i jej ce-
lów,  poprzez określenie celów generalnych i kierunkowych strategii, zadań i narzędzi jej realizacji;

– realizowanie – obejmuje organizację strategii, tj. przygotowanie do wdrożenia strategii i jej 
wdrożenie, wraz z prowadzoną promocją przyjętej strategii.
   Etapy inicjowania, diagnozowania i projektowania strategii składają się na funkcję planowania 
w systemie zarządzania organizacją publiczną, natomiast proces realizowania strategii obejmuje 
trzy następne funkcje zarządzania, tj. organizowanie, współdziałanie z ludźmi i kontrolowanie. 

2. Układ decyzji w przygotowaniu strategii sektora publicznego

W procesie przygotowania strategii sektora publicznego można wyróżnić trzy podstawowe 
układy informacyjno-decyzyjne, reprezentujące różne typy ról społecznych (Potoczek 2003: 59):
1) układ polityczny – tworzony bezpośrednio przez zarządzających daną organizacją publiczną 

(np. gminą) i zwykle uruchamiający proces przygotowania strategii, jej zatwierdzania, realizacji 
i monitorowania;

2) układ społeczny – tworzony przez interesariuszy danej strategii, dla których ta strategia jest 
przygotowywana;

3) układ  ekspercko-doradczy – mający tylko uprawnienia informacyjne, który dostarcza wiedzy 
i informacji pozostałym układom, wskazując na istniejące problemy i uwarunkowania przygo-
towania określonej strategii sektora publicznego.

W zależności od roli i zaangażowania poszczególnych układów informacyjno-decyzyjnych 
w przygotowaniu strategii można wyodrębnić następujące metody (podejścia) jej przygotowania 
(Wiatrak 2011a: 47–51):
polityczną,
partnerską,
przedstawicielską,
strukturalną,
ekspercką,
mieszaną.
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Metoda polityczna (odgórna), w której podstawową rolę odgrywają zarządzający organizacją 
publiczną, podejmują oni formalne decyzje i organizują prace nad strategią, najczęściej korzy-
stając z pomocy ekspertów. Podejmowane decyzje strategiczne odzwierciedlają punkt widzenia 
zarządzających (dominującej koalicji w danej organizacji), których cele nie muszą być zgodne 
z celami jej interesariuszy ze względu na brak konsultacji społecznych w tym zakresie. Nie jest 
to dobra metoda przygotowania strategii organizacji publicznej, ale może się okazać, że przyjęte 
założenia strategii, jej cele i zadania oraz metody realizacji są właściwe, gdy uwzględniają wszyst-
kie niezbędne potrzeby społeczeństwa. Ponadto tak przygotowana strategia może upowszechniać 
dobre wzorce gospodarowania podmiotów gospodarczych i współdziałania interesariuszy.

Metoda partnerska (społeczna, oddolna), która polega na uczestniczeniu społeczeństwa 
w przygotowaniu i wypracowaniu strategii oraz zasad jej przygotowania. Podstawą tego podej-
ścia jest dyskusja nad rozwiązaniem istniejących problemów i projektowaniem procesów rozwo-
jowych, dyskusja uwzględniająca różne stanowiska w tym zakresie i wypracowywanie wspól-
nego stanowiska (łącznie z negocjacjami). Podejście to ma charakter twórczy i demokratyczny, 
ale może łączyć się z trudnością wypracowania decyzji i brakiem kompromisu uczestników 
w procesie planowania. 

Metoda przedstawicielska (pośrednia, partnersko-polityczna), która łączy metodę polityczną 
i partnerską. Najczęściej odbywa się to poprzez tworzenie zespołu, w którym są przedstawiciele 
różnych grup interesariuszy.  Zespół ten pracuje wspólnie, wypracowując kształt i zakres strategii 
oraz sposobów jej realizacji.

Metoda strukturalna, w której łączy się strategię organizacji publicznych z planami rozwojo-
wymi podmiotów gospodarczych, wskazując w jakich dziedzinach  będą inwestycje, jaka będzie 
ich wielkość, jakie jest planowane zatrudnienie itp., a także jakie  – w wyniku realizacji tych pla-
nów – będzie możliwe zaspokojenie potrzeb poszczególnych grup interesariuszy. Takie powiąza-
nie pozwala wskazać na dziedziny rozwojowe, ale także na obszary problemowe, którymi należy 
się zająć, aby nie spowodować procesów ich marginalizacji.

Metoda ekspercka, która polega na całkowitym lub częściowym przygotowaniu strategii przez 
zewnętrznych uczestników. Korzystanie z pomocy zewnętrznej wynika z tego, że przygotowanie 
zainteresowanych interesariuszy, w tym zarządzających organizacjami publicznymi do opraco-
wania strategii może być niewystarczające, tak samo jak i aktywność w tym zakresie. 

Metoda mieszana, która jest połączeniem omawianych metod w różnym zakresie w zależności 
od przyjętego wyboru, a przede wszystkim od osób, które mają uprawnienia decyzyjne dotyczące 
przygotowania strategii lub wpływ na tych decydentów.

Sektor publiczny obejmuje różnorodną problematykę dotyczącą sprawnego funkcjonowa-
nia społeczeństwa, dlatego też wymaga jego zaangażowania w określaniu kierunków działań. 
Podstawą tych działań jest partnerski tryb przygotowania strategii rozwojowych, stanowiący 
płaszczyznę wymiany poglądów i wypracowania stanowisk odnośnie do funkcjonowania spo-
łeczeństwa i sposobu zaspakajania potrzeb, a także uwzględniania jego oczekiwań (Nogalski, 
Rybicki 2006: 25 i n.). Biorąc pod uwagę społeczny charakter konsultacji w przygotowaniu stra-
tegii gminy, który uwzględnia udział zarówno całej społeczności, jak i liderów, etapy dialo-
gu strategicznego można przedstawić następująco (Stocki, Prokopowicz, Żmuda 2008: 228–248; 
Wiatrak 2011a: 70–71):
1) nauka rozmawiania – o przyszłości danej społeczności i jej problemach (uświadamianych 

i możliwych w przyszłości) oraz sposobach ich rozwiązania, w tym poprzez podawanie przy-
kładów, zaproszenie do dyskusji z innymi interesariuszami;
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2) wizja działań i rozwoju  sektora publicznego, określająca kierunek jego zamierzeń i rodzaj po-
dejmowanych działań  w perspektywie następnych kilkunastu lat;

3) powołanie zespołu strategicznego – ustalenie wielkości i składu zespołu (lub zespołów) oraz 
zakresu i rodzaju przeprowadzanych prac;

4) partycypacyjne budowanie strategii, tj. zbieranie danych, opinii i prowadzenie badań, organizo-
wanie spotkań, rozmów, warsztatów, analizowanie zebranych materiałów itp.; następne działa-
nia w tym zakresie – uwzględniające partycypację społeczności – obejmują konsultacje i dyskusję 
społeczną nad celami strategii, opiniowanie projektu strategii, negocjowanie jej celów, współ-
uczestniczenie w stanowieniu strategii, ustalanie i negocjowanie sposobu pozyskiwania środków 
fi nansowych i zarządzania jej realizacją oraz określanie miar realizacji i oceny strategii;

5) wdrożenie i ciągła aktualizacja strategii – w następstwie zmiany uwarunkowań działalności 
sektora publicznego i jego podmiotów, polegająca na uzyskiwaniu dokładniejszych i pełniej-
szych informacji, zapobieganiu i ograniczaniu występowania ujemnych doświadczeń itp. i pro-
wadząca do poprawy efektywności podjętych działań.

Opieranie się na konsultacjach społecznych wynika z ustawodawstwa prawnego, które widzi 
potrzebę zaangażowania i uczestnictwa społeczeństwa w sprawach, które jego dotyczą, określając 
zaangażowanie społeczeństwa oraz tworzenia warunków do harmonijnego jego funkcjonowania. 
Niestety w praktyce nie zawsze takie podejście jest realizowane, czego przykładem są różne po-
dejścia do przygotowania strategii i zarządzania sektorem publicznym. W warunkach polskich 
bardzo często brakuje uspołecznienia zarządzania w sektorze publicznym, w którym dominują 
metoda polityczna w połączeniu z metodą ekspercką. Biorąc pod uwagę, że zaangażowanie spo-
łeczeństwa nie zawsze jest wysokie (zwłaszcza w środowisku lokalnym), należałoby dążyć co 
najmniej do stosowania metody przedstawicielskiej, uwzględniającej zaangażowanie liderów, ich 
rozeznanie spraw społeczno-publicznych oraz dążenie do zmian.  

3. Rodzaje strategii sektora publicznego

Strategie sektora publicznego mają zróżnicowany charakter, wynikający z różnych potrzeb spo-
łeczności, których one dotyczą. Podstawą strategii sektora publicznego są zagadnienia rozwoju i za-
spokojenia potrzeb społeczeństwa. Uwzględniając takie podejście można wyodrębnić następujące 
strategie (Kot 2003: 171 i n.; Kożuch 2004:. 207 i n.; Wiatrak 2011a: 63-66; Wysocka, Koziński 1992: 12 i n.):
rozwoju i modernizacji,
zachowawcze,
rozwoju zrównoważonego,
preferencji.

Strategie rozwoju i modernizacji, które w zależności od rodzaju problemu mogą dotyczyć 
zmiany dotychczasowej struktury społeczno-gospodarczej, zapobiegania negatywnym zjawi-
skom i trendom rozwojowym, upowszechniania nowych rozwiązań oraz wprowadzania inno-
wacji, nowych technologii itp. 

Strategie zachowawcze, o charakterze pasywnym, zmierzające do zachowania istniejącego 
stanu lub jego obrony. Na ogół mówimy o strategiach rozwoju, ale trzeba uwzględnić, że nie za-
wsze i nie w każdych okolicznościach możemy zapewnić rozwój. Należy bowiem uwzględnić 
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możliwości działania sektora  publicznego i jego podmiotów w istniejących warunkach (np. kry-
zysowych), przy których nie można zapewnić procesów wzrostowych. 

Strategie rozwoju zrównoważonego, które polegają na wzajemnym dostosowaniu aspektów 
(uwarunkowań) politycznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych, przyrodniczych, śro-
dowiskowych, przestrzennych, instytucjonalnych itp. Ich podstawą jest kompleksowość, obejmu-
jąca równoważenie różnych płaszczyzn działalności z warunkami życia, pracy i wypoczynku 
oraz zachowanie posiadanych zasobów i walorów dla następnych pokoleń. 

Strategie preferencji – różnego rodzaju strategie, eksponujące określony wycinek życia spo-
łeczno-gospodarczego, który jest podstawą wyboru i realizacji. Tutaj w zależności od przyjętego 
kryterium można wyodrębnić m.in. następujące strategie preferujące:
− nadrzędny cel działania, do których można zaliczyć:
− strategię restrukturyzacyjną – obejmującą zmiany struktury społeczno-gospodarczej, poczy-

nając od ograniczania niekorzystnych zjawisk, a kończąc na ukierunkowaniu na nowe jej 
kształtowanie;
− strategię wspierania przedsiębiorczości – wspierania działań przedsiębiorczych w celu urucha-

miania nowych przedsięwzięć oraz dalszego rozwijania dotychczas prowadzonej działalności 
i wprowadzania innowacji; 
− strategię rewitalizacji, obejmującą program odnowy danego obszaru, będący połączeniem działań 

gospodarczych z działaniami techniczno-urbanistycznymi (w tym w zakresie ochrony, konser-
wacji, czy rewitalizacji zabytków i kultury), zawartymi w programach ożywienia gospodarcze-
go, programach rozwiązania problemów społecznych ludności danego obszaru (np. gminy) itp.;
− strategię awansu cywilizacyjnego, obejmująca poprawę warunków bytu i pracy poprzez roz-

budowę infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej, prowadzącej do poprawy ja-
kości życia;
− strategie marketingowe, których celem jest ukazanie przyjętych działań sektora publicznego 

w celu zachęcenia interesariuszy (inwestorów, sponsorów, społeczeństwa itp.) do współpracy 
i uczestnictwa w realizacji strategii;

− wybrany podmiot strategii, do których należą:
− strategie aktorów życia społeczno-gospodarczego – mają one charakter partnerski, stosowa-

ne są przy wysokim uspołecznieniu ich przygotowania i współudziale wszystkich aktyw-
nych uczestników procesów rozwojowych, którzy wywierają wpływ na ostateczny kształt 
zatwierdzonej strategii;
− strategie wiodącej roli określonego klienta, ukierunkowane są na określoną grupę interesa-

riuszy, wynikające z przyjętych kierunków działań (np. rozwiązania określonych problemów 
społecznych, czy też realizowania działań rozwojowych);

− jedną ze sfer życia, do których należą: 
− strategie sektorowe – ukierunkowane na określony sektor działalności gospodarczej o szcze-

gólnym znaczeniu (np. rozwoju turystyki w gminach o dużych walorach turystycznych);
− strategie prospołeczne – podejmujące działania dla rozwiązywania problemów społecznych 

występujących w społeczeństwie,  np. dotyczących  zapobieganiu i likwidacji bezrobocia 
oraz jego skutków; 
− strategie proekologiczne – których podstawowym celem jest zachowanie środowiska przy-

rodniczego w możliwie niezmienionym stanie, polegające na działaniach zapobiegających 
jego degradacji oraz podejmowaniu działań prowadzących do eliminacji zaniedbań w tym 
zakresie (np. poprzez rozbudowę infrastruktury sanitarnej);
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− strategie proosadnicze – ukierunkowane na budownictwo mieszkaniowe i zagospodarowa-
nie przestrzenne w powiązaniu z infrastrukturą techniczną i społeczną oraz określające po-
prawę warunków życia mieszkańców.

Wymienione strategie odnoszą się do różnej problematyki i mimo iż mają odmienny zakres, 
środki realizacji zadań i osiągania celów, to są ze sobą ściśle związane (Kot 2003: 176). Dotyczą 
bowiem określonych celów i zadań, które obejmują daną społeczność, jej problemy i sposoby ich 
rozwiązywania przez różne działania.  W związku z tym istnieje potrzeba uzgodnień przez różne 
grupy interesariuszy, a jednocześnie koordynacji, aby zapewnić efektywność działań podejmo-
wanych w wyniku poszczególnych strategii i realizowanych rodzajów polityki (np. ekonomicznej, 
społecznej, mieszkaniowej, środowiskowej).

4. Jakość zarządzania strategicznego w sektorze publicznym 

Celem zarządzania jakością  jest „ustanowienie – na podstawie zdobyczy teorii zarządzania 
i teorii jakości – i stosowanie w organizacjach zasad i wzorów postępowania, pozwalających na 
uzyskanie w sposób ekonomiczny jakości zaspokajającej jak najpełniej oczekiwania jej klientów” 
(Hamrol 2008: 61–62). Jakością trzeba zarządzać, co ma szczególne znaczenie w organizacjach pu-
blicznych, które powinny być przykładem dobrej pracy i poszukiwać sposobów jak najlepszego 
zaspokojenia oczekiwań interesariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu społecznej odpowie-
dzialności wobec środowiska, w którym one działają. Odpowiedzialność i zaangażowanie kie-
rownictwa są jednym z fundamentów zarządzania jakością, odbywającego się poprzez działania 
inwestycyjno-innowacyjne, zapobiegawcze i korygujące (Łunarski 2008: 209 i n.). Jakość procesu 
zarządzania określa jakość dostarczanych elementów, tworzących efekt przyjętej strategii działa-
nia organizacji publicznej, wyrażający się w wykonaniu i przekazaniu do użytkowania określone-
go, założonego produktu lub usługi, który lepiej zaspakaja potrzeby publiczne i społeczne. 

Jakość dostarczanych elementów przez organizację publiczną zależy z jednej strony od spo-
sobu zarządzania nią, z drugiej zaś – od posiadanych zasobów (czy też posiadanego budżetu), 
zakresu działań, terminu realizacji przyjętych celów i zadań itp. Na sposób zarządzania mają 
wpływ przede wszystkim zarządzający organizacjami publicznymi, zwłaszcza ich umiejętności 
menedżerskie wraz z ich zastosowaniem, poczynając od przygotowania strategii i wyznaczenia 
właściwego kierunku działania w istniejących uwarunkowaniach, a kończąc na jej realizacji, do-
borze ludzi i ich motywowaniu, zarządzaniu zespołami poprzez partycypację, współpracy z in-
teresariuszami, prowadzenia negocjacji itp. W zarządzaniu organizacją publiczną można wyko-
rzystać te same metody i techniki zarządzania, jak i w innych organizacjach. Biorąc pod uwagę 
jakość zarządzania i wprowadzane w tym zakresie zmiany w powiązaniu zasobami, które te 
organizacje publiczne posiadają, można zwrócić uwagę na trzy podejścia do zarządzania: zarzą-
dzanie poprzez procesy, projekty i budżetowanie.

Zarządzanie poprzez procesy, nakierowane na rozpoznanie danego procesu, rekonstrukcję 
lub zmianę i eliminowanie zagrożeń, które utrudniają jego realizację i efektywność (np. w za-
kresie pomocy społecznej, czy ochrony środowiska). Rekonstruując proces zwraca się uwagę na 
eliminację czynności, które nie wnoszą nowych wartości, a powodują zwiększenie wydatków jego 
realizacji, w tym czasu jego realizacji. W związku z tym należy zwracać uwagę na optymalizację 
czasu poprzez  (Zimniewicz 2009: 65):
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– skrócenie procesów (oszczędność czasu),
– uformowanie na nowo istniejących procesów (płynność czasu),
– obniżanie kosztów wykonania danych czynności  w procesie (racjonalizacja),
– dotrzymywanie umówionych terminów (punktualność),
– rozwój nowych usług organizacji publicznych i procesów związanych z ich realizacją (innowa-

cyjność).

Zarządzanie poprzez procesy łączy się ze stosowaniem w organizacjach publicznych przede 
wszystkim takich metod, jak outsourcing, lean management i benchmarking, a także zarządzanie po-
przez jakość i poprzez projekty. Mniejsze natomiast znaczenie mają reengineering oraz time based 
management, które wymagają całościowych zmian w organizacjach publicznych, a te – realizując 
swoje cele i zadania – najczęściej nie mogą sobie pozwolić nawet na czasowe zawieszenie ich re-
alizacji.

Zarządzanie poprzez projekty – jest procesem sterowania i prowadzenia projektów dla reali-
zacji przyjętych celów organizacji. Obecnie wiele celów i zadań ujętych w strategiach organizacji 
publicznych jest wykonywanych poprzez projekty, które  te organizacje realizują bezpośrednio 
lub też poprzez organizacje biznesowe i społeczne. Projekty – jako złożone przedsięwzięcia po-
dejmowane w zamiarem osiągnięcia założonego celu w oznaczonym czasie i miejscu oraz przy 
określonym budżecie – są realizowane zazwyczaj w drodze konkursu i kontraktu kierowanego 
do organizacji prywatnych i społecznych (Roszkowski, Wiatrak 2006: 16 i n.). Realizacja ta najczę-
ściej odbywa się poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, realizowane 
w drodze kontraktacji usług, kontraktów menedżerskich, dzierżawy czy też uzyskania koncesji. 
Wpływ na takie postępowanie organizacji publicznych ma urynkowienie usług publicznych, „od-
chudzanie” organizacji publicznych oraz wielość zadań i troska o efektywne ich zrealizowanie. 
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) najogólniej można określić jako wspólne przedsięwzięcie 
we współpracy pomiędzy państwem a biznesem prywatnym, w ramach którego partner prywat-
ny w całości lub w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem 
współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie. Chodzi przecież o efektywność tych 
działań, poczynając od tworzenia partnerstwa, a kończąc na jego realizacji. W związku z tym pod-
stawą tego partnerstwa powinno być podejście systemowe i procesowe, a metody wyboru partne-
ra prywatnego (najczęściej przetarg i negocjacje konkurencyjne) powinny być jasno sformułowane 
i określone.

Zarządzanie poprzez budżetowanie – jako tworzenie modelu budżetowego, dostosowanego do 
specyfi ki organizacji publicznej oraz charakteru jej działalności i zakresu prowadzonych działań. 
Budżety są przygotowywane w różnych perspektywach czasowych i rozmaitymi metodami, co po-
zwala przygotować kolejne ich wersje, symulacje, rewizje okresowe itp. Podstawowe metody w tym 
zakresie stosowane przez organizacje publiczne to przede wszystkim (Zalewski 2005: 51–53):
– budżetowanie w przekroju działań,
– budżet działalności,
– budżet programowy,
– budżetowanie od zera,
– budżetowanie od góry do dołu,
– budżetowanie od dołu do góry,
– zrównoważona karta wyników,
– zarządzanie wartością itp. 
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Wymienione metody mają na celu lepsze wykorzystanie budżetów i uczynić je lepiej przysta-
jącymi do uwarunkowań funkcjonowania organizacji publicznej. Systemy budżetowania, obej-
mujące przygotowywanie, wdrożenie, realizację i kontrolę budżetu, dostarczają wiedzę o kosz-
tach i przychodach w przyszłości oraz przybliżają ją szczeblom operacyjnym. Przybliżają, gdyż 
nie dostarczają w pełni informacji o efektywności działań, ponieważ trudno jest określić efekty 
działań w zakresie zaspokojenia dóbr publicznych i społecznych, jak też rozdzielić te efekty przy 
zaspokojeniu różnych potrzeb społecznych. Niemniej jednak poszukuje się możliwości jak naj-
lepszego wydatkowania środków w organizacjach publicznych, ze względu na efektywność ich 
wykorzystania i ograniczone możliwości zwiększania. 

Analizując jakość zarządzania należy uwzględnić posiadane zasoby, które warunkują możli-
wość realizacji przyjętych planów i strategii działania. Posiadane zasoby szczególna rolę odgry-
wają w sektorze publicznym, w którym często są one niedostateczne, stając się barierą dalszego 
działania. Uwzględnić tutaj należy przede wszystkim (Wiatrak 2011b: 112–113) zasoby fi nansowe, 
ludzkie i niematerialne.  

Zasoby fi nansowe w organizacjach publicznych najczęściej mają charakter wtórny i poten-
cjalny, to m.in. podatki i opłaty, transfery od innych organizacji publicznych. Ponadto są one nie-
równomierne zasilanie w te środki w czasie, często skoncentrowane pod koniec okresu realizacji 
określonego przedsięwzięcia lub fi nansowania określonych zadań (jak np. pod koniec perspekty-
wy fi nansowej w projektach fi nansowanych przez fundusze strukturalne UE), czy też w okresie 
kończącym dane przedsięwzięcie. W rezultacie nie ma czasu na przygotowanie dokładnych pla-
nów operacyjnych, ponieważ środki należy zużytkować w określonym okresie. 

Zasoby ludzkie – związane z brakiem zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifi kacjach i do-
stosowanych do przyjętych działań w strategii. Wynika to z tego, że  proces kadrowy w sektorze 
publicznym nadal nie ma – mimo deklaracji i przyjętych rozwiązań – charakteru systemowego. 
Po pierwsze, kadra zarządzająca organizacjami publicznymi jest zróżnicowana ze względu na 
sposób naboru, umiejętności oraz obszar zarządzania. Nabór odbywa się zazwyczaj w  drodze 
konkursu, ale też wynika z klucza partyjnego i jest na określony czas (kadencję). Po drugie, ob-
serwuje się nie tylko kadencyjność kadry zarządzającej, lecz także pracowników, którzy często są 
nieprzygotowani i wymagają szkoleń. Po trzecie, kadencyjność kadry zarządzającej nie sprzyja 
rozwojowi i doskonaleniu pracowników, którzy mogą wybrać strategię przetrwania i przeczeka-
nia. I po czwarte, w wielu organizacjach publicznych dominuje podejście zorientowanie na admi-
nistrowanie personelu, a nie kształtowanie potencjału społecznego i zarządzanie nim.

Zasoby niematerialne, na które składają się w organizacji publicznej:
– zasoby ludzkie – pracownicy i ich kompetencje, 
– zasoby organizacyjne – system zarządzania i komunikowania się, kultura organizacyjna itp.,
– zasoby relacyjne – więzi z interesariuszami i współdziałania,
– zasoby wizerunkowe – marka organizacji, osiągnięcia, reputacja itp.

Podstawą zasobów niematerialnych jest wiedza zatrudnionych w organizacji, zwłaszcza kie-
rujących nimi, wyznaczająca aktywność zatrudnionych oraz współpracę z interesariuszami 
w ramach organizacji i poza nią, zwłaszcza obejmującą uspołecznienie procesu zarządzania 
i przygotowania uzgodnionych strategii. W organizacjach publicznych, do których jest zaufanie, 
łatwiej jest wykonywać zadania i pokonywać trudności.

Zasoby organizacji mogą być zarówno mocną, jak i słabą ich stroną. W polskich warunkach 
zasoby te w  wielu organizacjach publicznych są barierą sprawnego działania. Związane jest to 
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przede wszystkim z zasobami ludzkimi, zwłaszcza z kadrą menedżerską oraz z zasobami fi nan-
sowymi. W następstwie takich uwarunkowań pogarsza się jakość zarządzania organizacjami pu-
blicznymi, wynikająca z: 
– niewłaściwie przyjętych celów jej działania, 
– oderwania celów i zadań zasobów oraz ich jakości,
– braku środków na  sfi nansowanie działań i nierównomierność zasilania w te środki,
– braku wkomponowania planowania w system zarządzania, 
– braku sporządzenia planów wielowariantowych,
– braku uspołecznienia zarządzania w organizacjach publicznych,
– nieuwzględnianie ryzyka i niepewności, w tym wynikających ze zmienności otoczenia itp.

Na jakość zarządzania w dużym stopniu mają wpływ uwarunkowania prawne, które mogą 
ułatwiać lub utrudniać działania organizacji publicznych. Z jednej strony obserwuje się wspie-
ranie działań organizacji publicznych, z drugiej zaś – ograniczanie prawne prowadzonej działal-
ności, czy dokonywanych wyborów. Przykładem tutaj może być partnerstwo publiczno-prawne, 
które stwarza nowe możliwości realizacji dóbr publicznych i społecznych, a jednocześnie – wy-
stępują ograniczenia tej współpracy. Podstawą wyjścia tej współpracy powinno być założenie, że 
„współpraca sektora prywatnego i publicznego nie musi mieć groźby korupcji, a jest  po prostu 
nową koncepcją zarządzania publicznego w kontekście zmieniającego się rynku na dobra i usługi 
publiczne. PPP można bowiem potraktować jako element instytucjonalnej zmiany funkcjonowa-
nia publicznego” (Kargol 2008: 287–288). W związku z tym kadra zarządzająca musi mieć większe 
pole swobody decyzji dotyczących wyboru realizacji przyjętych i ustalonych celów i działań orga-
nizacji publicznej, celów i działań akceptowanych przez jej interesariuszy. 

Podsumowanie

Podstawą dobrego funkcjonowania sektora publicznego jest przygotowana strategia działania, 
uwzględniająca interesy poszczególnych grup interesariuszy. Korzyści z posiadania strategii są 
wielorakie i zróżnicowane, przy czym do najważniejszych można zaliczyć spojrzenie komplekso-
we na dane zagadnienie (np. budownictwo mieszkaniowe w gminie) oraz powiązanie ze sobą po-
szczególnych dziedzin działalności, sfer funkcjonalnych i problemowych. Opracowanie i wdro-
żenie sprawnego systemu zarządzania w sektorze publicznym powinno zatem opierać się na par-
tycypacji społeczności, obejmującej zarówno ustalenie celów, jak i ich weryfi kację pod wpływem 
bieżących i przewidywanych uwarunkowań. Uczestnictwo zainteresowanych grup w wyborze 
działań strategicznych sektora publicznego pozwala przybliżać go do potrzeb społecznych, lepiej 
je zaspokajać i likwidować powstałe dysproporcje rozwojowe. Ważne jest, aby partycypacja miała 
w miarę szeroki zakres, gdyż podejmowane decyzje przez dominującą koalicję mogą być racjonal-
ne tylko dla niej, a nie uwzględniać opinii pozostałych zainteresowanych. Dzieje się to wówczas, 
gdy brak jest dostatecznej kontroli społecznej i partycypacji w zarządzaniu. W związku z tym 
należy dążyć, aby zarządzanie organizacjami publicznymi miało charakter jak najbardziej uspo-
łeczniony, w których wpływ różnych grup interesariuszy będzie uwzględniał ich zróżnicowanie 
i zgłaszane potrzeby oraz istniejące warunki ich działania. Uzyskanie wsparcia społecznego dla 
przygotowanych strategii, akceptacja przyjętych programów i włączenie się społeczności w pro-
ces ich realizacji sprzyja poprawie efektywności działania oraz jakości zarządzania.
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Niepewna praca jako wynik elastycznego zarządzania

Słowa kluczowe: pewność zatrudnienia, prekariat, elastyczne zarządzanie, PGSS, WellBox.

Streszczenie: Zasada elastyczności stała się powszechna w praktyce zarządzania tak na świecie, jak i  w Polsce. Jej 
stosowanie wywołuje głębokie zmiany w stosunkach pracy i w zarządzaniu potencjałem społecznym wszelkich organi-
zacji, toteż warto przyjrzeć się jej następstwom dla pracowników. Problemowi temu poświęcony jest niniejszy artykuł. 
Zawiera on, oprócz zwięzłego omówienia wpływu głównych aspektów elastycznej pracy na problemy w adaptacji do 
niepewności zatrudnienia, prezentację wyników badań i analiz wykonanych w ostatnim roku przez pracowników Ka-
tedry Psychologii i Socjologii Zarządzania (jakościowe badanie zmian postaw; analiza zmian w latach 1992–2012 waż-
ności pewności zatrudnienia w opinii respondentów Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego; adaptacja modelu 
WellBox). Artykuł wpisuje się w nurt dyskusji nad powstaniem w wyniku upowszechnienia elastycznego zarządzania 
nowej kategorii społecznej pracowników: prekariatu.

Key words: job security, precariat, fl exible management, PGSS, WellBox.

Abstract: Flexible management has become prevalent in organizational practice also in Poland and causes 
deep changes in employment relations and human resources management; hence, the problem of its impact 
on employees is worth studying. Our paper concentrates on this issue and consists of: (i) a concise overview 
of the impact fl exible forms of employment can have on adaptation to job uncertainty; (ii) presentation of 
research and analyses results conducted by members of Managerial Psychology and Sociology Department 
(qualitative research on att itude changes; analysis of changes in importance of job security from 1992 to 
2012 as rated by Polish General Social Survey respondents; adaptation of a WellBox model). The article cor-
responds with a current debate on an emergence of a new social category of workers, the precariat, which 
could be considered a by-product of fl exible management.

Wprowadzenie

Oczywiste jest, że praca zawodowa, oprócz dostarczania środków fi nansowych, pozwala two-
rzyć relacje z innymi, lokować się w systemie stratyfi kacji społecznej, wykorzystywać wiedzę i 
umiejętności, często też sprzyja ich rozwojowi. W wyniku przekształceń makroekonomicznych 
tradycyjnie pojmowana praca odchodzi w przeszłość. Maleje zatrudnienie w sektorach przetwór-
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czych, rośnie gospodarka oparta na wiedzy, w której dominują elastyczne formy pracy. Jednocze-
śnie rośnie liczba miejsc pracy w sektorze usług, a to dlatego, że coraz więcej prac wykonywanych 
dotąd w gospodarstwach domowych (jak opieka nad dziećmi, sprzątanie czy gotowanie, drobne 
naprawy) powierzanych jest wyspecjalizowanym pracownikom. Masowa produkcja cechująca się 
dużymi inwestycjami i barierami wejścia, sprzyjała stabilności zatrudnienia w przeciwieństwie 
do pracy w usługach, którą charakteryzuje nieokreśloność zadań, a stabilizację zastępuje ciągła 
zmienność. Struktury hierarchiczne, umożliwiające awans pionowy, przekształcają się w struk-
tury płaskie, gdzie możliwy jest jedynie awans poziomy. W rezultacie zanika zjawisko lojalności 
pracownika wobec instytucji, a coraz częściej ma on mentalność „wolnego najmity”, niezwiąza-
nego na dłużej z żadną organizacją, skupionego na budowaniu swojej własnej reputacji i ciągłym 
podnoszeniu kwalifi kacji (Koźmiński 2004: 74).

1. Zasada elastyczności zarządzania a elastyczne formy pracy1

Współczesne zarządzanie korporacjami oparte jest na dwóch komplementarnych zasadach: 
elastyczności i kontroli (zob. Dobrzyński 2012: 26–27). Zgodnie z doktryną neoliberalną, ela-
styczność (ang. fl exibility, ale także: giętkość, plastyczność, zmienność) sprzyja wolności osobi-
stej zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownika. Przedsiębiorcy – ponieważ zapewnia mu swobodę 
działania, ułatwia dostosowanie fi rmy do zmiennych warunków, przekształcanie jej organizacji, 
szybkie i trafne reagowanie na szanse i zagrożenia w otoczeniu. Natomiast pracownika – ponie-
waż może on zrezygnować z pracy, poszukać innej albo dowolnie zagospodarować uzyskaną wol-
ność, np. wyjechać na całą zimę do ciepłych krajów. Ale elastyczność może prowadzić do chaosu, 
toteż organizacja musi zabezpieczyć się przed tym zagrożeniem, tworząc procedury i systemy 
kontroli na wzór panoptikonu. System taki, zbudowany przy technicznym wsparciu US Army, 
funkcjonuje w paru wielkich ośrodkach przemysłowych w Chinach (Standing 2011). Zapewnia 
on permanentną obserwację ludzi wspomaganą najnowszymi technologiami i automatyczną re-
gulację ich zachowania, zgodnie ze wzorcami i procedurami wyznaczonymi przez władze fi rmy.

Termin elastyczna praca może być irytującym eufemizmem z perspektywy osób, od których jest 
egzekwowana. Dlatego zamiennie używamy różnych terminów określających istotę elastyczności pracy: 
niepewność, tymczasowość, niejasność, niestabilność, zmienność. W literaturze przedmiotu dominu-
ją analizy elastycznych form zatrudnienia, natomiast my zajmujemy się kompleksowo różnymi aspekta-
mi niestabilności pracy (por. Standing 2011), zwięźle przedstawionymi dalej w tym podrozdziale.

1.1. Formy elastycznego zatrudnienia
Elastyczność w kontekście rynku pracy rozumiana może być jako tworzenie organizacyjnych 

i prawnych rozwiązań dla stron tego rynku zmierzających do uproszczenia działań zmierzają-
cych do wprowadzania zmian, co w efekcie daje łatwość zarówno zwolnienia pracownika, jak 
i znalezienia przez niego nowej pracy. 

Elastyczne formy zatrudnienia, inaczej nazywane również „nietypowymi”, są defi niowane 
jako wszelkiego rodzaju zatrudnienia inne niż tradycyjna praca na pełnym etacie na czas nie-
określony (De Grip et al. 1997; Schulze, Protsch 2008). Z perspektywy prawnej nietypowe formy 

1 W pracy wykorzystujemy obfi cie tezy zawarte w pracy Dobrzyńskiego (2012). 
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zatrudnienia Patulski (2010) dzieli na: umowy (1) pracownicze; (2) niepracownicze (umowy cy-
wilnoprawne, kontrakt menedżerski, samozatrudnienie i praca nierejestrowana); (3) mieszane 
(staże, praktyka absolwencka i praca nakładcza) i (4) szarą strefę. Większość tych rozwiązań jest 
nastawiona niestety na ułatwienia dla pracodawcy. 

1.2. Elastyczny (ruchomy) czas pracy 
Elastyczne formy organizacji czasu pracy to takie, które związane są ze zmiennym lub indywi-

dualnym grafi kiem pracy ułatwiającym pracodawcy lub pracownikowi dostosowanie się do oko-
liczności zewnętrznych. Do takich form organizacji czasu pracy zalicza się zadaniowy czas pra-
cy, pracę w ruchu ciągłym, rozliczanie pracy przez indywidualne konta czasowe czy też telepracę. 
W przemysłach, w których technologie narzucają ruch ciągły od momentu uruchomienia produkcji, 
konieczna jest praca na zmiany, np. trzy brygady po osiem godzin przez cztery lub pięć dni, a na-
stępnie trzy dni wolne od pracy. Jednak dla wydajnego wykorzystania maszyn i urządzeń, również 
w przemysłach przetwórczych, nawet w byłej „demokracji ludowej” (podobno dbałej o ludzi pracy), 
stosowano trzyzmianowy system pracy przez sześć dni (46 godz.) w tygodniu. W systemie tym 
pracowały także kobiety. Nocna zmiana kończyła tydzień o północy z soboty na niedzielę i po 30 
godzinach „odpoczynku” ci sami pracownicy stawiali się do pracy w poniedziałek o 6 rano.

Trzeba podkreślić, że elastyczność czasu pracy może być korzystna dla pracowników, gdy po-
zwala połączyć pracę z obowiązkami i aspiracjami pozazawodowymi.

1.3. Elastyczność miejsca pracy (telepraca) i zarządzanie projektowe
Telepraca polega na wykonywaniu zadań poza siedzibą fi rmy, a więc pracownik ma swobodę 

w zakresie organizowania swoich działań. Jednak nowoczesne technologie umożliwiają fi rmie 
wszechstronne śledzenie pracownika: miejsca jego pobytu, treści jego komputera i telefonu… Oso-
bisty kontakt pracownika z przełożonym i zespołem kolegów został zastąpiony gadżetami elek-
tronicznymi, przez które przypływają wszelkie informacje, w tym zadania i produkty pracy. Te-
lepraca prowadzi do wykluczenia, ponieważ powoduje izolację społeczną: odcina pracowników 
od środowiska zawodowego, utrudnia stworzenie więzi między nimi, identyfi kację z zespołem, 
wykształcenie wspólnych zasad działania, wspólnych wartości, wzajemnego zaufania i wsparcia. 
Natomiast dla fi rmy telepraca jest źródłem oszczędności na kosztach wynajmu i eksploatacji po-
mieszczeń, np. w IBM oszczędność ta wynosi ok. 45% wymienionych kosztów, co oznacza około 
$100 miliardów rocznie (Nairn 2009, za: Standing 2011). Istnieją również korzyści dla pracowni-
ków. Najważniejsza – to aktywizacja zawodowa osób, które nie mogą podróżować codziennie do 
siedziby pracodawcy, a także – możliwość indywidualnego planowania czasu pracy.

Na globalnym rynku pracę można kupić i wykonywać niemal w dowolnym miejscu świata. 
W zasadzie każdy może zgłosić się do przetargu i go wygrać. Dotyczy to szczególnie zadań, 
których wyniki można przesyłać elektronicznie, ale nie tylko prostych, jak np. programowanie 
zlecane masowo informatykom hinduskim, ale także skomplikowane. Przykładowo, węgierska 
pracownia architektoniczna z pełnym powodzeniem wykonała projekt osiedla domów jednoro-
dzinnych, budowanych w Kanadzie na pofałdowanym terenie, przy czym każdy budynek ma być 
inny i odpowiadać indywidualnym wyrafi nowanym gustom rodzin właścicieli. Właśnie zlecanie 
off shore (za granicę) zadań wymagających wysokich kwalifi kacji jest zdecydowanie bardziej do-
chodowe dla przedsiębiorcy niż zlecanie prac prostych. 
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Dominującą formą organizacyjną stosowania zasady elastyczności jest zarządzanie projektowe. 
Wszelkie prace, które można ująć w formie wyodrębnionych przedsięwzięć, powierza się specjal-
nie w tym celu powoływanym zespołom, rozwiązywanym następnie po wykonaniu zadania. Per-
manentne budowanie, przekształcanie i rozwiązywanie zespołów jest źródłem niepewności, toteż 
w celu ograniczenia ryzyka korporacja tworzy sieć względnie stałych współpracowników – osób in-
dywidualnych, zespołów, przedsiębiorstw. Sieć jest strukturą wygodną dla korporacji, ponieważ za-
pewnia stabilność funkcjonowania w dłuższym okresie, a jednocześnie łatwo poddaje się zmianom. 
Natomiast dla uczestnika organizacji struktura sieciowa może być źródłem niepewności, pracuje on 
bowiem w warunkach kalejdoskopu społecznego, w zespołach, których skład bezustannie się zmie-
nia. Pracownik musi stale osiągać sukcesy, być dyspozycyjny i atrakcyjny, dysponować kapitałem 
społecznym i umiejętnie z niego korzystać do odnajdywania szans w strukturze sieci. 

1.4. Elastyczne (niestabilne) wynagrodzenie
Elastyczne wynagradzanie pracowników umożliwia przedsiębiorcy szybkie dostosowanie 

płac do zmian zachodzących na rynku pracy, zamówień oraz faktycznie uzyskanych wyników, 
jak np. w systemie prowizyjnym czy akordowym, a także – do obniżania wynagrodzeń w przy-
padku niepowodzenia biznesowego, potrzeb inwestycyjnych, a w końcu – by zarząd fi rmy mógł 
zagarnąć wysokie premie. Dla pracownika, niestabilność wynagrodzenia oznacza obniżanie, 
a często nawet wstrzymywanie przez fi rmę wypłaty, a w konsekwencji – zaburzenie poziomu 
i sposobu życia rodziny. Dotyka to szczególnie osób, które nie korzystają z ochrony prawnej, 
ponieważ formalnie nie są pracownikami danej fi rmy, jak zleceniobiorcy, samozatrudnieni, 
a zwłaszcza pracujący bez umowy (na czarno). Ludzie ci otrzymują wynagrodzenie niższe niż 
pracownicy zatrudnieni na stałe, a przy tym mają wyższe normy pracy. Oto przykład z hotelu 
sieci Hyatt . Etatowe pokojówki pracują 8 godzin, natomiast zatrudnione przez agencje pracy tym-
czasowej – 12 godzin i z dzienną normą sprzątania 30 pokojów, a przy tym nie otrzymują dodat-
kowych korzyści przysługujących stałym pracownikom: płatnych urlopów, wyróżnień i premii, 
różnych form integracji i motywacji załogi (Gignal 2012).

Prace wykonywane na warunkach podwójnie niestabilnych, tak ze względu na zatrudnienie, jak 
i wynagrodzenie, stają się powszechne. W niektórych zawodach łatwo zdobyć zlecenie, ale trudno 
uzyskać wynagrodzenie za swą pracę. Dotyczy to drobnych przedsiębiorców, ale także pracowni-
ków mediów, a szerzej – kultury. Środowiska te są jednak skrajnie konkurencyjne, toczą permanent-
ną (i bezwzględną) walkę o angaże, pieniądze, popularność… Bywa, że stosują metody nieetyczne, 
a niektórzy gotowi są na uleganie poniżaniu. Wygrywają nieliczne gwiazdy (częściej są to komety 
szybko znikające), natomiast wiele osób na co dzień boryka się z niepewnością dochodów.

1.5. Elastyczność (zmienność) stanowiska lub wymaganego poziomu kompetencji
Należy odróżnić wyznaczone pracownikowi stanowisko (ang. job) od zasad zatrudnienia 

(ang. employment) ujętych w kontrakcie. Można bowiem mieć stałe zatrudnienie, ale niepewne sta-
nowisko. Znaczenie różnicy między bezpieczeństwem stanowiska i zatrudnienia ilustruje znany 
z mediów przykład France Telecom, gdzie 30% z 66 000 pracowników miało stałe zatrudnienie na 
prawach służby cywilnej, a więc bardzo pewne. Jednak w latach 2008–2009 aż 35 pracowników 
fi rmy popełniło samobójstwo w miejscu pracy. Zgodnie z zasadą it’s time to move, zatruwano lu-
dziom życie, zmuszając do nagłych zmian stanowiska i miejsca pracy, bez naruszania treści umo-
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wy zatrudnienia. Rozpowszechnionym w tej fi rmie sposobem zachęcania ludzi do odejścia było 
przydzielanie zadań degradujących, a przy tym – niewykonalnych przez ofi arę, np. księgowemu 
nakazano obsługę centrali telefonicznej, a konstruktorowi – układanie kabli. Elastyczność stano-
wiska i pracy ułatwia fi rmie reorganizacje przy ograniczeniu kosztów, pokonywanie oporów, któ-
re zwykle pojawiają się, gdy trzeba przydzielać ludzi do różnych zadań, przemieszczać na różne 
stanowiska, kierować w miejsca odlegle od ich stałego domostwa.

Częstym zmianom pracodawców, stanowisk i rodzajów zajęć towarzyszą zmiany potrzebnych 
kompetencji. Od pracownika wymaga się szybkiego opanowania zmiennych procedur, metod 
pracy, technologii… Nienadążanie stanowi wygodny pretekst do zwolnienia. Następstwem utra-
ty pracy jest outskilling, pozbawienie człowieka możliwości uczenia się, ponieważ umiejętności nie 
kumulują się, a wiedza potrzebna w fi rmie zmienia się skokowo. Doświadczeni fachowcy stają się 
zbędni, toteż brak podstaw do utrwalenia dumy zawodowej oraz identyfi kacji z fi rmą.

2. Powszechność elastycznych form zatrudnienia

W Stanach Zjednoczonych w ostatnich 30 latach około 30 milionów pracowników zostało zmu-
szonych do zmiany umowy o pracę na czas nieokreślony na elastyczne i terminowe formy za-
trudnienia (Kalleberg 2009). W Unii Europejskiej średnio około 25% pracowników jest zatrudnio-
nych w niestandardowy sposób. Najwięcej osób pracuje w taki sposób w Holandii, Danii, Szwecji, 
w Niemczech i Hiszpanii. We Włoszech, Francji, Niemczech i w Holandii popularność elastycz-
nych form zatrudnienia wzrosła między 1998 a 2008 rokiem o około 10% (Schmid 2011). Rekor-
dowo dużo osób pracuje w elastycznych systemach w Holandii – aż 23% mężczyzn i 73% kobiet 
(Machol-Zajda 2007: 131).

Najbardziej powszechną nietypową formą zatrudnienia była praca na część etatu, która w go-
spodarkach opartych na wiedzy i sektorze usług powinna być już właściwie uważana za normę, 
a nie wyjątek. Elastyczne formy zatrudnienia w krajach basenu Morza Śródziemnego i Europy 
Środkowo-Wschodniej są charakterystyczne zwłaszcza dla pracowników o niskich kompeten-
cjach i umiejętnościach. Natomiast w państwach skandynawskich, w coraz większym stopniu 
dotyczą też pracowników wysokokwalifi kowanych (Schmid 2011).

Jeśli przyjrzymy się danym pokazującym w jakich sektorach gospodarki elastyczne formy za-
trudnienia są najbardziej powszechne, to w przypadku Unii Europejskiej rozpatrywanej jako ca-
łość, będą to z jednej strony sektory handlu hurtowego i detalicznego oraz branża hoteli i restau-
racji, z drugiej zaś – usługi edukacyjne, zdrowotne i osobiste (Berkhout et al. 2010).

W Polsce zmienny czas pracy wprowadzano stopniowo już w latach siedemdziesiątych 
XX wieku, począwszy od pozwolenia pracownikom na przesuwanie ośmiogodzinnego dnia mię-
dzy np. godzinami 6.00 a 20.00, przechodząc do rozliczania czasu w interwałach tygodniowych 
bądź miesięcznych, a następnie – do nienormowanego czasu pracy. Ta forma czasu pracy była do 
niedawna oznaką niezależności, a więc przywilejem kierowników i samodzielnych specjalistów, 
natomiast obecnie oznacza permanentne pozostawanie do dyspozycji fi rmy pod presją terminów 
i oceny, której kryteria bywają niejasne.

Ogólny udział kontraktów tymczasowych wśród zatrudnionych w Polsce wynosi 26,4%, przy 
czym w grupie wiekowej 15–24 lat wynosi on aż 62%, by w starszych grupach wiekowych spaść 
odpowiednio do poziomu 23,6% dla pracowników w wieku 24–49 lat i 18,4% dla najstarszej grupy 
zatrudnionych (Komisja Europejska 2010: 125).
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Popularność poszczególnych form elastycznego zatrudnienia w Polsce, według badań prowadzo-
nych w województwie mazowieckim (Kononowicz, Michałowska, Majewska 2010: 59) przedstawia się 
następująco: zatrudnienie na niepełny etat (76% badanych przedsiębiorstw), zatrudnienie na umowy cy-
wilnoprawne (50%), zadaniowy czas pracy (35%), stosowanie przerw w pracy w przypadku braku zleceń 
(17%), dzielenie pracy w ramach jednego stanowiska (13%), samozatrudnienie (13%), telepraca (8%). 

Warto skontrastować te dane z maksymalnie stabilnym japońskim modelem zatrudnienia „na 
całe życie” w zamian za pełne oddanie się pracy. Paradoksalnie degraduje on ludzi, ponieważ pro-
wadzi do skrajnego wyczerpania, depresji, a niekiedy – do samobójstwa. W razie zwolnienia czło-
wiek taki staje się bezradny, nie jest w stanie znaleźć pracy m.in. dlatego, że wieloletnie zatrudnienie 
na jednym stanowisku powoduje dezaktualizację kwalifi kacji, a utrata pracy uniemożliwia nabycie 
kompetencji potrzebnych na rynku. Obecnie zasadę zatrudnienia na całe życie stosuje się rzadziej – 
około 1/3 pracowników w Japonii jest zatrudniona na umowach tymczasowych (Standing 2011: 15).

3. Postawy wobec elastycznych form zatrudnienia

Pracownicy zatrudnieni na część etatu oraz na czas określony odczuwają większą niepewność 
zarówno w zakresie stabilności pracy, jak i wielkości zarobków niż „pełnoetatowcy” (Burgoon, 
Dekker 2010). Większość pracujących na kontraktach terminowych z chęcią zamieniłaby je na 
umowy bezterminowe. Najwyższy procent pracowników, którzy preferują stałe umowy o pracę 
jest w Grecji, Portugalii i Hiszpanii (80%), przy średniej dla całej Unii Europejskiej wynoszącej 
60% (The European Labour Force Survey, za: Schmid 2011).

Kwestia postaw polskich pracowników wobec elastycznych form zatrudnienia i elastycznych 
form organizacji czasu pracy była jednym z elementów badania jakościowego przeprowadzone-
go2 na próbie 88 respondentów ze wszystkich sektorów gospodarki według klasyfi kacji PKD. Ja-
kościowe analizy pokazały, że elastyczne formy zatrudnienia uznawane były raczej za wymuszo-
ną przez pracodawcę formę relacji, w której korzyści odnosi praktycznie tylko przedsiębiorstwo.

To jest dość specyfi czna praca, więc nie wszystkie osoby, zatrudniamy. (…) Potrzeba czasu, żeby jakby 
zweryfi kować to, czy oni dadzą radę w tej pracy. Dlatego też, nie można startować od razu z jakąś umową, 
trzeba to zrobić elastycznie przynajmniej przez jakiś tydzień, dwa, żeby sprawdzić pracownika i zrobić taką, 
tak zwaną umowę zlecenie.(…) Pracodawca może sprawdzić pracownika.(…) Oczywiście, nie robiąc bałaga-
nu w jakiś tam umowach, papierkach…

[Restauracje, mężczyzna, 25–34]

Głównym czynnikiem zniechęcającym pracowników do takich form zatrudnienia była ich 
tymczasowość, skutkująca poczuciem braku stabilności i bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione w 
ten sposób nigdy nie mogą być pewne, czy po upływie terminu ich umowa zostanie przedłużona, 
co obniża ich komfort psychiczny w miejscu pracy.

I to jest takie niepewne jutro, czy ja dostanę znowu przedłużenie umowy, czy nie. To jest okropne, podej-
rzewam, bo ja widzę, ile to kosztuje te osoby, jakie to są emocje. Dziś pracujesz, jutro ciebie nie ma.

[Produkcja odzieży, kobieta, 25–34 lat]

2 Badanie to było częścią projektu pn. Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika, współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwięk-
szania adaptacyjności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
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Drugą ważną grupą czynników były względy materialne, takie jak utrudniony dostęp do kre-
dytów czy brak dodatkowych świadczeń, które przysługują jedynie pracownikom etatowym.

To jest krzywdzące dlatego, że ludzie no pracują, a tu ani kredytów, ani nic, przychodzi przykładowo ostatni 
i nie wie czy będzie miał przedłużoną umowę, czy nie. (…) Przychodzą różne osoby, ale zwłaszcza ci młodzi 
znaczy do trzydziestki ani kredytu, ani startu w życiu, przychodzi trzydziesty wręcza mu no … dziękuję, to 
wypowiedzenie, nie przedłużamy umowy. (…) Dla ludzi to jest porażka.

[Budownictwo, mężczyzna, 55 +]

Wreszcie trzecia grupa wad elastycznych form zatrudnienia, jaka przewijała się w analizowa-
nym materiale badawczym, to czynniki natury organizacyjnej, takie jak brak zaufania ze strony kie-
rownictwa, czy też brak poczucia przynależności do organizacji i zespołu. Sytuacja ta ma również 
negatywne konsekwencje dla samych organizacji, gdyż pracownicy tacy są mniej zaangażowani w 
wykonywaną pracę i nie widzą całości stojących przed nimi celów i zadań, co może odbijać się na 
jakości ich pracy. 

Tych freelancerów jest dużo, agencje reklamowe z nich powszechnie korzystają, w związku z czym ten ela-
styczny czas pracy jest powszechny. Ale powiem z doświadczenia, że przy tych najważniejszych projektach 
ludzie potrzebni są na miejscu. Wtedy zbiera się team, który musi po prostu od pewnej godziny do pewnej 
godziny pracować razem, bo dzięki temu jest bardzo szybki, krótki obieg informacji. Nie da się całkowicie 
wyoutsourceować projektu. To wpływa niekorzystnie zawsze na projekt.

[Reklama, mężczyzna, 35-44]

Jeśli chodzi o zalety elastycznych form zatrudnienia, to jedynym czynnikiem z perspekty-
wy pracowników, który może zachęcać do wyboru tego typu pracy, jest możliwość uzyskania 
wyższych zarobków z powodu mniejszych obciążeń w zakresie kosztów pracy ze strony praco-
dawcy.

Ja osobiście wolę mieć umowę o pracę ze wszystkimi świadczeniami, ale młodzi ludzie wolą mieć o dzieło, 
żeby mieć więcej pieniędzy. Nawet wczoraj była taka rozmowa. Mówię koledze, że nie myśli o emeryturze. Na 
co on stwierdza: „A co ja będę myślał o emeryturze za 30 lat?!”. Ludzie żyją dniem dzisiejszym i wolą mieć 
pieniądze na dzisiaj.

[Hotele, kobieta, 45–54]

W przypadku elastycznej organizacji czasu pracy większość ocen respondentów była zdecy-
dowanie pozytywna, zarówno wśród osób rzeczywiście taki czas pracy posiadający, jak i pracu-
jących w klasycznym ośmiogodzinnym cyklu pracy. Doceniano zwłaszcza pozytywny wpływ 
takich form zatrudnienia na godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym.

U mnie w fi rmie jest tak, ze dziewczyny w sklepach pracują co drugi dzień, po 12 godzin, więc one tego 
czasu mają sporo wolnego, tych wolnych dni w tygodniu. One są zadowolone, one wręcz współczują mi, że 
ja pracuję 5 dni w tygodniu. Dla nich to jest świetna sprawa, bo one w tygodniu (…) mogą coś zrobić. A ja 
nie (…), ja tutaj muszę być, muszę kombinować.

[Produkcja odzieży, kobieta, 35–44 lat]

Z kolei stosunek do telepracy był warunkowany przez cechy osobowości pracownika. Brak 
samodyscypliny powoduje, iż wiele osób nie jest w stanie samodzielnie decydować o organizacji 
swojego czasu pracy. Również specyfi ka pewnego rodzaju sektorów gospodarki i wykonywanych 
w nich zadań ogranicza możliwości stosowania w nich elastycznych form organizacji czasu pracy.
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Praca w domu nie zawsze jest efektywna, bo to jest kwestia motywacji (…), jakiejś psychologicznej dźwi-
gni, że co innego robię w pracy, a co innego w domu. I w pracy nawet jak się rozpraszam, to w pewnym 
momencie siądę. (W domu) wszystko mnie rozprasza ciągle, ciągnie i to nie jest najlepszy dla mnie pomysł.

[Produkcja komputerów, mężczyzna, 25–34 lat]

4. Postawy wobec niepewności zatrudnienia zależą od sytuacji ekonomicznej 

Ze względu na rozpowszechnienie w ostatnich latach form tymczasowego zatrudnienia ważne 
jest monitorowanie zmian w preferencjach ludzi dla pewności pracy. Czy są gotowi zgodzić się na jej 
niepewność, która jednak zapewniać może duże dochody, możliwość awansu, dużo czasu wolnego…?

Odpowiedzi na to pytanie możemy szukać w dziewięciu badaniach Polskiego Generalnego 
Sondażu Społecznego (Cichomski i in. 2010) prowadzonego od 1992 roku. 

W czasie prowadzonych przez ankieterów wywiadów proszono respondentów o określenie, 
którą z wymienionych na karcie cech pracy zawodowej uważają za najbardziej pożądaną: (1) wy-
sokie dochody; (2) brak zagrożenia zwolnieniem z pracy; (3) krótki czas pracy, dużo czasu wol-
nego; (4) możliwość awansu; (5) pracę ważną i dającą możliwość dokonania czegoś sensownego. 
Następnie wybierali drugą, trzecią i czwartą w kolejności…

Analizie (Wieczorkowska, Kuźmińska 2012) poddano uporządkowanie wagi cech pracy za-
wodowej dokonane przez 11 028 respondentów z 9 prób reprezentatywnych dorosłych Polaków 
ankietowanych w latach: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2002, 2008 i 2010 (w roku 2005 nie zadano 
niestety pytań o cechy pracy). Uporządkowanie ważności cech pracy zamieniono na liczby od 1 
do 5, przypisując 5 kategorii ocenionej jako najważniejsza, 1 – kategorii pominiętej. W tabeli 1 za-
warte są średnie wagi dla poszczególnych kategorii w rozbiciu na lata pomiaru oraz dwie miary 
makroekonomiczne: tempo wzrostu PKB i stopa bezrobocia.

1992 1993 1994 1995 1997 1999 2002 2008 2010
Średnia ranga 
dochodów 3,88 3,77 3,72 3,74 3,94 3,97 3,68 3,9 3,71

Średnia ranga 
pewności 
zatrudnienia

3,36 3,49 3,47 3,45 3,43 3,58 3,73 3,4 3,53

Średnia ranga
czasu wolnego 1,94 1,78 1,77 1,73 1,72 1,66 1,64 1,75 1,76

Średnia ranga
awansu 2,24 2,27 2,43 2,53 2,61 2,60 2,66 2,64 2,55

Średnia ranga
sensu pracy 3,61 3,74 3,63 3,58 3,30 3,23 3,28 3,32 3,48

Stopa bezrobocia* 13,6 16,6 16 14,9 10,3 13,1 20 9,5 12,8

Tempo wzrostu 
PKB (%)** 2,51 3,74 5,29 6,95 7,09 4,52 1,44 5,12 3,9

Tabela 1. Porównanie miar makroekonomicznych i preferowanych cech pracy
Uwaga:
*Główny Urząd Statystyczny (2012)
  **World Bank (2012)
Źródło: Wieczorkowska, Kuźmińska (2012).
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Najwyższe rangi we wszystkich latach uzyskała wysokość dochodów. Jeśli porównamy różni-
cę między wagą wysokości dochodów i pewności zatrudnienia w poszczególnych latach, to okaże 
się, że zmienia się ona wraz ze zmianą sytuacji makroekonomicznej. Widoczny jest wzrost wagi 
bezpieczeństwa zatrudnienia z jednoczesnym spadkiem wartości przypisywanej wysokości wy-
nagrodzenia w 2002 roku. Jest to spójne z danymi pokazującymi najwyższą wówczas w Polsce sto-
pę bezrobocia (20%) oraz spadkiem PKB w latach 2001/2002 (1,2% w 2001, 1,4% w 2002) (GUS 2012; 
World Bank 2012). Oznacza to, że preferencje dotyczące cech pożądanej pracy zmieniają się wraz 
ze zmianą sytuacji gospodarczej. Aby zobrazować stopę bezrobocia i relacje między wagą docho-
dów i pewności zatrudnienia na jednym rysunku dokonano liniowej transformacji tego drugiego 
wskaźnika (y=15–10x). Im wyższy słupek tym większa relatywna waga pewności zatrudnienia 
w stosunku do wysokości zarobków. 

Rysunek 1. Ilustracja zależności zmian relatywnej wagi pewności zatrudnienia w porównaniu 
z wysokością zarobków w zależności od zmiany stopy bezrobocia
Źródło: Wieczorkowska, Kuźmińska (2012).

Patrząc na rysunek 1 można byłoby sądzić, że ludzie elastycznie dopasowują swoje preferencje 
dotyczące ważnych cech pracy do sytuacji ekonomicznej. W kryzysie fi nansowym bardziej cenią 
bezpieczeństwo zatrudnienia niż w czasie hossy. Taka zmienność postaw może być przejawem 
„Proteuszowego JA” (Lifton 1993), które pozwala na dużą zmienność zachowań i procesów psy-
chicznych. Niestety zdolności adaptacyjne nie są charakterystyką wszystkich. W badaniach reali-
zowanych na Wydziale Zarządzania UW w 2012 roku w ramach projektu EFS „Adaptacja modelu 
WellBox jako narzędzia wydłużania wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regional-
nym rynku pracy” długotrwale bezrobotni w wieku 45 plus przede wszystkim oczekują stałego 
zatrudnienia i często odrzucają oferty pracy tymczasowej. 

5. Różnice indywidualne w adaptacji do elastycznego rynku pracy

Na elastycznym rynku pracy nie ma ciągłości w relacjach między ludźmi. Umiejętności fa-
chowe nie są przekazywane, zwykle nie mają znaczenia ani wartości. Nie tworzą się zespoły 
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koleżeńskie oparte na współpracy, zaufaniu i solidarności. Taka praca nie stwarza okazji do na-
wiązania istotnych kontaktów społecznych. Permanentne zmiany: struktur, sposobów działania, 
zadań, miejsca pracy i pobytu, środowiska społecznego – uniemożliwiają człowiekowi wypraco-
wanie względnie trwałego sposobu i sensu życia. Sennett  (2008: 29) stwierdza, że „współczesny 
kapitalizm powoduje korozję charakteru”. Szczególnie zagrożone są te właściwości charakteru, 
dzięki którym człowiek odczuwa więź z innymi i nie wątpi w trwałość własnego „ja”. Różne 
odmiany elastycznych form pracy wymagają głębokich przemian w zakresie odgrywanych ról 
zawodowych i pozazawodowych. Przykładowo, w badaniach amerykańskich mężczyzn wykonu-
jących telepracę w domu (Marsh, Musson 2008) stwierdzono zacieranie się fi zycznych oraz emo-
cjonalnych – granic między życiem zawodowym i rodzinnym, co stanowiło poważne wyzwanie 
dla poczucia tożsamości pracowników. Najłatwiej adaptują się dobrze wykształceni młodzi.

W omawianych przez nas wcześniej analizach badań PGSS sprawdzano, czy zmienne socjode-
mografi czne (płeć, wiek, wykształcenie) wpływają na preferowane cechy pracy. Zgodnie z oczeki-
waniem najsilniejszym predyktorem preferowanych cech pracy okazało się wykształcenie. Seria 
analiz regresji wykazała, że słabiej wykształceni w porównaniu z lepiej wykształconymi mniej 
cenią krótki czas pracy, możliwość awansu, poczucie zawodowego sensu, a bardziej wysokie 
dochody i brak zagrożenia zwolnieniem z pracy. Równie łatwe do przewidzenia było prefero-
wanie krótkiego czasu pracy, wysokich dochodów przez młodszych respondentów, natomiast 
poczucia sensu pracy i braku zagrożenia zwolnieniem z pracy przez starszych. Interesujące 
są natomiast efekty interakcyjne wieku i wykształcenia pokazujące, że wiek nie wpływa na 
preferencje dla pewności zatrudnienia dla słabiej wykształconych – najmniej zainteresowani 
bezpieczeństwem pracy są wykształceni młodzi, ale z wiekiem także w tej grupie rośnie zaintere-
sowanie pewnością zatrudnienia. 

6. Cenna proaktywność, odporność psychiczna i symultaniczny styl realizacji zadań

Skoro rozwój gospodarki nie pozostawia wątpliwości, że tymczasowe formy relacji pracow-
nik – pracodawca stają się paradoksalnie stałym elementem rynku pracy, trzeba odpowiedzieć na 
pytanie, czy możliwa jest modyfi kacja negatywnych postaw pracowników wobec elastycznych 
form zatrudnienia. Czy można pomóc pracownikom funkcjonować w istniejących realiach rynku 
pracy, aby pracodawcy nie byli jedyną stroną czerpiącą z tego korzyści? Pierwszym krokiem jest 
identyfi kacja osób wymagających pomocy.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że dobrze radzą sobie osoby, które akceptują fakt 
tymczasowości pracy i dostosowują się, budując poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia przede 
wszystkim w oparciu o swoje umiejętności, na które znajdują „nabywców” na rynku pracy. 
W ten sposób rozwijają i rozbudowują swoją zatrudnialność (ang. employability). Jest to nowy 
modny konstrukt (Fugate, Kinicki, Ashforth 2004: 15) obejmujący predyspozycje pracownika do 
proaktywnego doskonalenia, poprawiania swojej sytuacji zawodowej oraz umiejętność bycia ela-
stycznym w odpowiedzi na potrzeby otoczenia. Taka postawa jest kontrastowana z reaktywną 
odpowiedzią na zmianę otoczenia, gdy los jako pracownika zależy od czynników zewnętrznych, 
na które nie mają wpływu. W cytowanych wcześniej badaniach bezrobotni na zadane pytanie: 
co ich zdaniem jest potrzebne, aby mieć pracę, odpowiadali wprost „pracodawca”. Proaktywni 
pracownicy sami inicjują doskonalenie swojej sytuacji zawodowej, a przede wszystkim zatrud-
nieniowej. Zatrudnialność (De Vos, De Hauw, Van der Heijden 2011: 439) osiągana jest dzięki zdo-
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bywaniu wiedzy, umiejętności i innych cech, które są cenione przez aktualnego lub przyszłego 
pracodawcę, co składa się na potencjał rozwoju zawodowego jednostki. Stawiają więc pracownika 
w roli kogoś, kto aktywnie oddziałuje na swoją pozycję na rynku pracy, a nie biernie czeka na 
powstanie/znalezienie miejsca pracy zgodnego z jego kwalifi kacjami. Chodzi o permanentne do-
stosowywanie swojej oferty umiejętności do aktualnych potrzeb rynku pracy. Dlatego tak ważne 
jest nastawienie na edukację przez całe życie (ang. mobilication). Ponadto w procesie rozwoju zawo-
dowego należy kierować się budowaniem portfolio kompetencji w sposób, który maksymalizuje 
prawdopodobieństwo zatrudnienia. Postępują w ten sposób absolwenci zdobywający trzy różne 
rodzaje kwalifi kacji zawodowych – mogą oni znaleźć pracę w jedenastu różnych zawodach (Gid-
dens 2004).

Na rynku pracy tymczasowej ważna jest też odporność psychiczna. Przy czym nie chodzi tu 
o odporność w sensie twardości (ang. hardiness – „pracownicy tymczasowi nie płaczą”), ale o opi-
saną przed laty przez Liftona (1993) sprężystość (ang. resilience), która przejawia się w elastycznym 
radzeniu sobie ze stresem, łatwym wracaniu do normalnego funkcjonowania po niepowodzeniu 
(Borucka, Ostaszewski 2008; de Marinis 2008; Seligman 2011; Stix 2011). Względnie stałą podstawę 
sprężystości człowieka stanowi kondycja psychiczna (ang. psychological fi tness), którą tworzy sześć 
składników (Seligman 2011): (1) ogólna satysfakcja z życia; (2) świadomość posiadania mocnych 
stron i ich wykorzystywanie; (3) kondycja emocjonalna; (4) kondycja społeczna (z pracy i przy-
jaciół); (5) kondycja rodzinna (relacje partnerskie i rodzinne przynoszące wsparcie); (6) kondycja 
„duchowa” (zestaw wartości i przekonań dający wzmocnienie jednostce poza rodzinnymi, in-
stytucjonalnymi i społecznymi źródłami wsparcia). Sprężystość, wraz z nadzieją, optymizmem 
i poczuciem skuteczności, można uznać za składnik „pozytywnego kapitału psychologicznego” 
(zob. Forgeard, Seligman 2012). 

Ważny jest też temperament i styl działania. Przykładowo badania Wieczorkowskiej (2007), na 
próbie ponad siedmiuset nauczycieli, pokazały, że gorzej przystosowani do elastycznego rynku 
pracy, a więc dbający bardziej o pewność zatrudnienia niż o dochody, są pracownicy mało odporni 
na presję, trudno adaptujący się do codziennych zmian i radzący sobie z nadmiarem stymulacji 
przez uporządkowanie działań w sekwencje (unikający symultanicznej realizacji zadań).

W wersji negatywnej można zauważyć (Dobrzyński 2012), że powodzenie na elastycznym ryn-
ku pracy mają ci, którzy dysponują szczególnymi kompetencjami społecznymi. Ich istotą jest zdol-
ność przystosowania się do środowiska społecznego. Liczy się umiejętność oceny ludzi i sytuacji, 
współpracy w zespole, komunikowania się, mediacji… Ale (uwaga!) należy zachować chłodny 
dystans do ludzi, nie wiązać się na stałe… Jednak największe sukcesy odnoszą ci, którzy dys-
ponują inteligencją polityczną: potrafi ą zrzucić na innych odpowiedzialność za niepowodzenie, 
a sobie przypisać zasługi, odczytać realia z obserwacji typu: jak szef reaguje na mnie i na innych, 
kto gdzie jest zapraszany, trafnie wyczuć okazję do ryzykownej szarży… Liczą się kontakty, przy-
należność do właściwej koterii, bywanie w stosownym klubie… 

Podsumowanie

W dokumentach Unii Europejskiej promowane jest pojęcie „fl exicurity” (zbitka słów fl exibility 
i security), a więc elastyczność oznaczająca łatwość zatrudnienia, ale też i – zwolnienia w sytuacji ko-
nieczności ekonomicznej oraz bezpieczeństwo przedsiębiorcy, będące warunkiem zaangażowania 
pracowników. Stanowi to próbę odpowiedzi na zmiany, jakie zachodzą w gospodarce i na rynku pracy 
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w procesie przechodzenia od gospodarki industrialnej do postindustrialnej oraz skutki kryzysu gospo-
darczego dotykającego nie tylko zatrudnionych, lecz także zatrudniających. Zdaniem Walczaka (2012) 
idea „fl exicurity” w obowiązującym w Polsce stanie prawnym nie ma możliwości praktycznej realizacji.

Trzeba pamiętać, że elastyczne formy zatrudnienia wymagają zmian nie tylko po stronie pracow-
ników, ale także rekonstrukcji rynku pracy. Po stronie urzędów pracy wskazana jest zmiana strate-
gii szkolenia bezrobotnych na lepiej dopasowaną do rynku. Szczególnie ważne jest wprowadzenie 
rozwiązań sprzyjających zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa tymczasowo zatrudnionych. Zwra-
cają na to uwagę sami pracodawcy: „Istotne jest tutaj jednak zrozumienie, że idee elastyczności 
i ochrony socjalnej nie są sprzeczne, a wręcz przeciwnie – mogą ze sobą współgrać”. Chodzi o stwo-
rzenie „systemu zabezpieczenia społecznego, którego funkcją powinno być zapewnienie zabezpie-
czenia fi nansowego osobom w trudnej sytuacji dochodowej, przy równoczesnym umożliwieniu jak 
najszybszej reaktywizacji zawodowej i ponownego zatrudnienia” (PKPP Lewiatan 2011).

Ważnym następstwem upowszechnienia się elastycznych, a więc niestabilnych i niepewnych 
form pracy, jest gwałtownie wzrastająca w krajach rozwiniętych liczba osób żyjących w warun-
kach permanentnego zagrożenia materialnych podstaw utrzymania. Ludzie ci, pomimo wyż-
szego wykształcenia, nie mają trwałego zatrudnienia, uzyskują dochody niskie i nieregularnie, 
podejmują prace znacznie poniżej swoich kwalifi kacji i aspiracji. Standing (2011) dogłębnie scha-
rakteryzował tę kategorię osób, wskazując na tworzenie się nowej klasy społecznej: prekariatu3. 
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 Hanna Fołtyn

Możliwości zarządzania czasem pracy

Słowa kluczowe: praca, czas pracy, zarządzanie czasem pracy, systemy czasu pracy, biurokratyczny czas pracy, 
elastyczne formy czasu pracy.

Streszczenie: W artykule przedstawione są założenia zarządzania czasem pracy w ujęciu biurokratycz-
nym i ujęciu współczesnych organizacji, w których zaczynają  dominować  elastyczne formy czasu pracy. 
Już sama defi nicja pracy wskazuje na różnorodne możliwości jej traktowania. Czas pracy we współcze-
snym świecie także odbiega od tego, jak był traktowany w erze industrialnej. I choć wciąż jeszcze próbuje 
się go traktować w sposób biurokratyczny, a związki zawodowe walczą o utrzymanie stałych, jasnych sys-
temów czasu pracy, to coraz częściej zaczynają przeważać jego elastyczne formy. Czas może być też formą 
wynagrodzenia za pracę. Stąd konieczność znalezienia właściwych zasad zarządzania czasem pracy, choć 
raczej aktualne jest pytanie na ile naprawdę potrafi my nim zarządzać.

Keywords: Work, active time, management active time, systems of active time, bureaucratic active time, elastic 
forms of active time.

Abstract: Foundation of managements active time are presented in article in bureaucratic captivation and 
captivation of modern organization, elastic forms of active time in which begin predominating. Defi nition 
of work indicates miscellaneous capability of its treatment already. Active time runs away from it in mod-
ern world also as it was treated in industry era . Though active time is tried to treat to bureaucratic manner 
still but trade unions combat for maintenance constant, bright systems of active time, it more and more 
begin prevailing elastic form active time. Time can be form of reward for work too. Necessity of fi nding of 
principle of proper management from there active time, though really, current is to administer active time 
on what rather question be able.

Wprowadzenie

Współczesny świat cechuje m.in. szybkość działania, czyli gwałtowne skracanie czasu proce-
sów (w tym także procesów pracy) oraz zmiana charakteru pracy – wyraźnie kurczy się zakres 
pracy ręcznej na rzecz pracy intelektualnej, wspomaganej przez coraz szybsze i doskonalsze kom-
putery. Wydaje się także, że ludzie coraz bardziej chcą nad wszystkim panować, zarządzać i kon-
trolować. Dotyczy to także procesów wykonywania oraz czasu wykonywania pracy, a nie tylko 
jej skutków. 

W literaturze spotykamy wiele zróżnicowanych podejść do pracy (a co za tym idzie – trudności 
w określeniu, czym praca w ogóle jest, przy jej ogromnej różnorodności). Zmieniają się także po-
dejścia do zarządzania czasem pracy.
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1. Defi niowanie pracy

Pracę można defi niować na wiele sposobów. Encyklopedycznie praca ludzka to celowa działal-
ność człowieka, polegająca na przekształcaniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokaja-
nia potrzeb ludzkich (Encyklopedia organizacji i zarządzania 1981: 378). Natomiast prakseologicznie 
praca to:
− działanie wykonywane w sytuacji przymusowej, narzuconej przez jakąś niezaspokojoną potrze-

bę, prowadzące pośrednio do jej zaspokojenia;
− wszelki splot czynów mający charakter pokonywania trudności dla uczynienia zadość czyimś 

istotnym potrzebom;
− ciąg działań wyznaczonych przez cel, polegający na obronie przed brakami elementarnymi, 

czyli na zaspokojeniu potrzeb podstawowych.

Według defi nicji biologicznej praca to ruch, jaki odbywa się w organizmach żywych, a fi zycz-
nej – praca równa się siła razy przesunięcie (L= p x s). Ekonomicznie ujmując praca to zespół czyn-
ności wykonywanych w procesie produkcji i mających na celu wytwarzanie dóbr, socjologicznie 
zaś to (Wielka encyklopedia powszechna 2007: 349):
− każda celowa czynność społecznie użyteczna lub społecznie doniosła i zapewniająca określoną 

pozycję w społeczeństwie;
− wysiłek w celu uzyskania czegoś użytecznego, zastosowanie sił fi zycznych i psychicznych do 

wykonania rzeczy lub spełniania usług.

Z defi nicji tych wyłania się w zasadzie praca fi zyczna charakteryzująca się tym, że człowiek 
z jakiegoś powodu lub dla określonego celu wysila swoje mięśnie i mózg, aby własnoręcznie lub za 
pomocą narzędzi wykonać określony, przydatny do czegoś przedmiot. Tymczasem jest zupełnie 
inaczej, gdy odniesiemy pracę do myślenia, rozwiązywania problemów, tworzenia, kierowania, 
pisania, poszukiwania danych itp., czyli gdy mówimy o pracy intelektualnej tak charakterystycz-
nej dla pracy naukowców, malarzy, lekarzy, nauczycieli, bankowców, aktorów, pisarzy, informaty-
ków, kierowników, sprzedawców, analityków, architektów, prawników, kontrolerów, policjantów, 
urzędników i innych pracowników, których praca nie jest fi zyczna. Efekt tej pracy także przybiera 
inną niż fi zyczna postać, jest to produkt intelektualny często wirtualny, mało wymierny, za to 
często bardzo cenny.

Z taką formą pracy spotykamy się dziś coraz częściej, weszliśmy bowiem w kolejną fazę roz-
woju cywilizacji, fazę informatyczną, w której zanikają fabryki i postać pracy fi zycznej, ponieważ 
wykonują ją za ludzi coraz bardziej zaawansowane technologicznie, sterowane numerycznie ma-
szyny i urządzenia. Pojawiają się inteligentne organizacje oparte na wiedzy. Praca intelektualna 
jest także wspierana przez komputery, a coraz częściej przez sieci komputerowe. Zmienia ona 
przez to swoją wartość i znaczenie we współczesnym świecie.

Niektórzy autorzy, jak np. J. Rifk in przewidują, że rewolucja informatyczna spowoduje gwał-
towny spadek zatrudnienia, który doprowadzi do wykształcenia się bardzo nielicznej grupy pra-
cowników wiedzy zatrudnionych na bardzo dobrych warunkach oraz ogromnej rzeszy pracow-
ników najemnych, na kontraktach krótkoterminowych i pod stałą bardzo ścisłą kontrolą elektro-
niczną. Oczywiście jeszcze liczniejsza będzie zbiorowość bezrobotnych, którym (aby pod wpły-
wem frustracji i nędzy nie rozpoczęli rozruchów) oferować się będzie pseudozajęcia, jak roboty 
publiczne i wynagrodzenia za zbędną pracę (o charakterze zasiłku) (Ryfk in 2008: 128).
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W tych wszystkich przepowiedniach interesująca jest jedna, trudna do łatwego obalenia obser-
wacja, że praca w dużym stopniu ewoluuje (i będzie ewoluować) w kierunku zabawy. Jednocze-
śnie w nowoczesnych organizacjach, a zwłaszcza w przedsiębiorstwach high-tech, pracownicy 
spędzają większość swojego życia, a praca stopniowo przejmuje role uprzednio zarezerwowane 
dla domu (Jemielniak 2008: 128).

Problem wydajności pracownika umysłowego jest największym wyzwaniem dla zarządzania 
XXI wieku. Korzyścią dla krajów rozwiniętych może być perspektywa rosnącej liczby pracowni-
ków wykształconych, wykwalifi kowanych i przeszkolonych do wykonywania pracy umysłowej. 
Przez następne pięćdziesiąt lat możemy oczekiwać w tym względzie istotnych zmian i korzyści 
zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Wykorzystanie tych osiągnięć w praktyce jest uzależ-
nione od umiejętności i możliwości krajów rozwiniętych, zapewniających wzrost produktywno-
ści pracowników umysłowych w tak szybkim tempie, w jakim przez ostatnie sto lat następował 
wzrost wydajności pracowników fi zycznych (Drucker 2000: 164–165). Nastawienie współczesnych 
organizacji na lepszą organizację pracy, a także właściwe wykorzystanie czasu przez pracowni-
ków umysłowych jest w tym przypadku koniecznością organizacyjną.

Dziś realizuje się wszystkie możliwe rodzaje pracy, co powinno pociągać za sobą szeroki wa-
chlarz sposobów jej zarządzania, również czas przeznaczony na realizację pracy powinien być 
niezwykle zróżnicowany. Taki model wiąże się jednocześnie z różną wyceną pracy i zmienia dziś 
koszty działalności wielu organizacji. Tendencja jest wyraźna – najwyżej oceniania jest praca 
intelektualna i kierownicza, najniżej zaś – praca fi zyczna, a szczególnie ta najcięższa i najbardziej 
uciążliwa dla pracującego, choć niezbędna społecznie. Dziś, podobnie jak w czasach niewolnictwa, 
praca fi zyczna nie jest powodem do dumy – jest lekceważona, najgorzej opłacana i stawia osoby je 
wykonujące (robotników, śmieciarzy, rolników, sprzątaczki itp.) na dole drabiny społecznej, nieco 
wyżej od bezrobotnych. Jednak posiadanie jakiejkolwiek pracy daje pracownikowi środki do ży-
cia i określone poczucie wartości.

2. Czas przeznaczony na pracę

Czas pracy jest jednym z podstawowych pojęć ekonomicznych i społecznych. Zwykle jest defi -
niowany jako czas zużywany przez człowieka w procesach realizacji zadań lub okres, w którym 
człowiek wydatkuje swoją siłę roboczą w procesie wytwarzania dóbr i usług (Skowron-Mielnik 
2001: 9).

I znów widoczne jest tu założenie, że człowiek wykonuje pracę fi zyczną osobiście w okre-
ślonym czasie. Nieco inaczej określa się ten czas w kodeksie pracy, gdzie zwraca się uwagę na 
powiązanie pracy i czasu jej trwania z pracą zarobkową wykonywaną dla organizacji lub jedynie 
deklarację takiej pracy. Zgodnie z art. 128 par. 1 kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym 
pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyzna-
czonym do wykonywania pracy (Bogucka 2006: 9).

Jedną z charakterystycznych cech tradycyjnej organizacji jest separacja czasu na prywatny i or-
ganizacyjny. Oddzielenie czasu wolnego od czasu pracy służy na ogół organizacjom, które dzięki 
temu mogą odżegnywać się od prywatnych problemów pracowników. Separacja czasu powoduje 
także separację standardów. Ludzie mogą posługiwać się prywatnie i zawodowo całkiem innymi 
zasadami etycznymi. Z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej organizacji jest więc za-
sadne podważenie ostrego podziału na pracę i czas prywatny, a dla wielu pracowników podział 



Hanna Fołtyn290

ten bywa również problematyczny. Wynika to z dążenia organizacji do panowania nad czasem 
uczestników, podczas gdy pragną oni kontrolować swój czas samodzielnie (Kostera, Śliwa 2010: 269).

Większość, bo 72% członków dzisiejszej, czynnej zawodowo, populacji twierdzi, że potrzebu-
je pracy, która nie przeszkadza im w życiu osobistym i rodzinnym. Zapewne odsetek ten jeszcze 
się powiększy. Ludzie pojawiający się dziś na rynku pracy mówią, że bardziej niż na zarobkach 
zależy im na znalezieniu konkretnego otoczenia zawodowego, na prowadzeniu zrównoważonego 
stylu życia. W najlepszym interesie fi rmy leży zapewnienie pracownikom narzędzi wymaganych 
do osiągnięcia właściwej równowagi między ich życiem zawodowym i osobistym, zwiększa to bo-
wiem zdolność organizacji do utrzymania ich w swoich szeregach oraz przynosi korzyści w postaci 
wzmożonej inicjatywy i większego zaangażowania, a ponadto pomaga ograniczyć poziom stresu 
i groźbę „wypalenia zawodowego”, a także osiągnąć poprawę wydajności pracowników. Firmy po-
winny zapewnić ludziom takie narzędzia, na przykład wprowadzenie dużej elastyczności syste-
mów pracy, ale to pracownicy muszą przejawić inicjatywę i podjąć wyzwanie (Platt  1998: 350–352).

Kontrolowanie czasu pracy daje człowiekowi poczucie wolności i nie ma nic wspólnego z efek-
tywnością i wydajnością. Co ciekawe, w klasycznych organizacjach samodzielność w ustalaniu 
czasu pracy jest związana z hierarchią. Im wyższy szczebel, tym większa samokontrola i wyżej 
opłacany czas pracy. Większą kontrolę nad czasem pracy mają także osoby uprawiające tz w. wol-
ne zawody, czyli głównie twórcy, co zwykle wiąże się także w wyższym zarobkami, liczy się tu 
bowiem intelektualny efekt, a nie czas trwania.

Nie wszyscy, a nawet można stwierdzić, że dziś jeszcze większość osób widzi swą pracę jako 
czas przebywania poza domem, zwykle na stanowisku w organizacji, który jest zupełnie innym 
czasem niż prywatny.

Niektórym pracownikom odpowiada miejsce pracy uwalniające ich od problemów życia pry-
watnego. Nowoczesne techniki zarządzania są w stanie wytworzyć coś w rodzaju rezerwatu, 
bezpiecznego miejsca, gdzie kłopoty domowe tracą swoją moc (Kostera, Śliwa 2010: 269).

Współczesne przyjęcie założenia, że czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje do 
dyspozycji pracodawcy albo też czas, który pracownik oddaje do dyspozycji pracodawcy (oczy-
wiście za odpowiednim wynagrodzeniem) powoduje, że to organizacje wyznaczają pracowni-
kom zakres i czas wykonywanej pracy. Dlatego coraz częściej w korporacjach mamy do czynienia 
z wydłużaniem rzeczywistego czasu pracy przez pracodawcę, zwykle przy zachowaniu tej sa-
mej płacy. Firmy często korzystają z dyspozycyjności pracowników i proponują im pozostawanie 
w pracy tak długo, aż zostaną wykonane zaplanowane zadania. Kierownikom fi rm wydaje się, 
że w ten sposób mają większą kontrolę nad pracą, gdy tymczasem zwiększa się jedynie kontrola 
nad czasem pobytu w fi rmie, niekoniecznie związana z efektywnością pracy. Dotyczy to właśnie 
głównie pracy intelektualnej, biurowej i kierowniczej.

Czas staje się symboliczną walutą wykorzystywaną w organizacjach: pracownicy, którzy po-
święcają go dużo, są widziani lepiej niż inni, niezależnie od efektywności pracy. Dodatkowo 
szczególnie pozytywne odbierane są rytualne ofi ary z czasu – pracownik, który jest zawsze pod 
telefonem, który przerywa wypoczynek, byle tylko pomóc w projekcie albo który odwołuje zapla-
nowane wydarzenia rodzinne (wizyty weekendowe, kolacje itp.) postrzegany jest jako niezwykle 
lojalny. Symboliczna ofi ara z czasu jest ważniejsza niż skuteczność (Jemielniak 2008: 105–106).

Paradoksalnie tendencja długoterminowa w odniesieniu do czasu pracy wyraźnie wskazuje 
na jego skracanie. Rozwój gospodarki światowej i jej modernizacja wiążą się z coraz mniejszym 
nakładem pracy ludzkiej, wyrażonej czasem i godzinami przepracowanymi. Jeśli przeanalizuje-
my tendencje wieloletnie, możemy zauważyć, że następuje skracanie zarówno nominalnego czasu 



Możliwości zarządzania czasem pracy 291

pracy, jak i godzin faktycznie przepracowanych. Redukcje czasu pracy w ciągu ostatnich stu lat 
były głównie rezultatem zmian ustawowych i układów zbiorowych, które prowadziły do wpro-
wadzania nowych bardziej wydajnych form organizacji pracy w przedsiębiorstwach (Strzemińska 
2002: 38–39).

Cechą charakterystyczną obecnych trendów w zakresie przepracowanych godzin – mimo 
ustawowego i układowego skracania czasu pracy – jest zwiększanie liczby godzin poświęconych 
pracy zawodowej w przypadku niektórych kategorii zatrudnionych. Odnosi się to do pewnych 
zawodów wymagających wysokich kwalifi kacji, funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, a także 
zależy od sektora i statusu fi rmy. Szczególnie wydłużony jest czas pracy menedżerów, kierowni-
ków wyższego szczebla oraz osób pracujących w małych fi rmach w formie tz w. samozatrudnie-
nia, a także pracujących w sektorach „nieformalnych” (Strzemińska 2002: 43). 

3. Czas jako forma wynagrodzenia za pracę

Z czasem pracy traktowanym jako praca zarobkowa zawsze wiąże element wynagrodzenia. 
Zwykliśmy często uznawać, że właśnie dlatego wykonujemy pracę dla organizacji, że nam za nią 
płaci. Być może z tego powodu niewielu jest pracowników, zwłaszcza w korporacjach i wielkich 
fabrykach, którzy wykonują swoją pracę dla przyjemności, a nie tylko dla pieniędzy. Można także 
założyć, że w niektórych przypadkach czas i pieniądze mogą być substytucyjne.

Interesującą koncepcję w tym zakresie proponuje dla korporacji Ch. Handy: Jeśli ludzi jest pod 
dostatkiem, a pieniędzy brak, czemu nie płacić niektórym czasem zamiast pieniędzmi?

Pomysł ten nabiera znaczenia, kiedy organizacje zaczynają dążyć do przemieszczania swoich 
pracowników z funkcji wymagających większej dynamiki działania do funkcji doradczych. Jest 
to jeden ze sposobów na rozsądne wykorzystanie portfela prac. Niektóre rzeczy wykonuje się za 
pieniądze, niektóre z miłości lub wewnętrznej potrzeby, a jeszcze inne w rozliczeniu za czas, któ-
ry nam oferują. Osobiście zajmuję się pisaniem książek. Zajęcie to nie przynosi, niestety, dużych 
korzyści fi nansowych. Wiem o tym, jednak nadal to robię, częściowo dlatego, że tego typu praca 
zmusza mnie do wydzielenia sobie dużej porcji czasu do własnej dyspozycji i stanowi wynagro-
dzenie właśnie w formie czasu, a nie pieniędzy. Inni starają się o to, aby trzy dni w tygodniu były 
wolne od formalnych obowiązków zawodowych i w ten sposób dysponują „wolnym czasem”. Nie 
jest to nic innego jak świadome wynagradzanie w formie czasu.

Istnieje wiele sposobów dawania ludziom czasu. Może to być czas przeznaczony na edukację, 
czas na wychowanie dzieci i bycie z rodziną, czas na własny rozwój zawodowy, no i oczywiście 
czas na urlop. Osoby zasadniczego trzonu organizacji mogą równie wysoko cenić czas co pie-
niądze, które otrzymują w postaci wynagrodzenia. Jest to myślenie na opak, które będzie miało 
wielką przyszłość w organizacjach poszukujących sposobów na utrzymanie swoich najlepszych 
pełnoetatowych pracowników.

Istnieje możliwość, że coraz więcej utalentowanych osób będzie wolało w stosunkowo wcze-
snym okresie swoich karier zawodowych zmienić swoje kierownicze stanowiska na życie według 
portfela prac. Wybiorą one zatem możliwość pełniejszej kontroli nad własnym czasem, nawet jeśli 
wiąże się to z obarczeniem większym ryzykiem własnej przyszłości fi nansowej. Ludzi ci zdecy-
dują się na zrównoważoną płacę w formie pieniędzy i czasu. 

Oferowanie ludziom czasu, nie zaś pieniędzy jako wynagrodzenia za ich pracę, szczególnie pod 
koniec ich życia zawodowego, stwarzałoby szansę na większe dopasowanie krzywej zarobków do 
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krzywej wydatków w życiu każdego z nas. Zawsze wydawało mi się dziwne, że ludzie dysponują 
najzasobniejszym portfelem wówczas, gdy jest im on najmniej potrzebny, a więc po pięćdzie-
siątce czy po sześćdziesiątce, podczas gdy wcześniej muszą się nieźle namęczyć, aby utrzymać 
rozwijającą się rodzinę. W rozsądnie funkcjonującym świecie zarobki powinny być najwyższe po 
czterdziestce, aby później osiągnąć niższy a nie wyższy poziom, wyrównując to wolnym czasem, 
którego wcześniej zwykle brak (Handy 1998; 195–196).

Zróżnicowane podejście do czasu pracy, ale także kulturowa zmiana organizacji na elastyczne, 
globalne fi rmy oparte na wiedzy wymusza dziś na tych organizacjach różne od dotychczasowego 
zarządzanie czasem. Początki tych zmian są coraz bardziej widoczne, choć równocześnie wciąż 
jeszcze trwają stare, biurokratyczne zasady zarządzania, także zarządzania czasem.

4. Zarządzanie czasem pracy

Czas pracy był i jest w gospodarce przemysłowej jednym z ważniejszych czynników w pro-
cesie zarządzania zarówno w skali makroekonomicznej, jak i na poziomie przedsiębiorstwa oraz 
stanowiska pracy. Wykorzystanie tego czasu, zarządzanie nim, metody i formy organizacji prze-
chodziły w ciągu ponad stu ostatnich lat zasadniczą ewolucję.

W skali światowej następuje ewolucja organizacji pracy od tz w. naukowej organizacji pracy, 
poprzez koncepcje humanistyczne, do współczesnych idei elastyczności i innowacyjności w go-
spodarce opartej na wiedzy. Te zmiany, odbywające się nierównomiernie w czasie i niejednolite 
w różnych działach gospodarki, w poszczególnych krajach występują z różnym natężeniem 
(Strzemińska 2002: 21).

Jedną z najbardziej dramatycznych, a jednocześnie mało zauważanych przemian związanych 
z rozwojem organizacji postindustrialnych jest organizacja czasu pracy pracowników wiedzy.

Globalizacja i rozwój technik komputerowych powodują zawłaszczanie i stopniowy zanik pu-
blicznej przestrzeni. Identyczny proces ma miejsce w odniesieniu do czasu – współczesna organi-
zacja pracy prowadzi do zaniku czasu prywatnego. Możliwość pracy zdalnej jest tylko pozornie 
zwiększeniem wolności pracownika. Oznacza to przecież zdefi niowanie każdej wolnej chwili jako 
potencjalnie możliwej do przeznaczenia na pracę, pozbawia również pracowników czasu rytual-
nego przeznaczonego na dojazd do pracy, rozpoczęcie jej, a następnie zakończenie i powrót do 
domu – co dodatkowo zamazuje różnice między czasem pracy a czasem prywatnym (Jemielniak 
2008: 84).

Nasza praca zawodowa stanowi zarówno dla organizacji, w której pracujemy, jak i dla nas waż-
ny element działania. Ponieważ przebiega w czasie, a szybkość działania staje się dziś symbolem 
współczesnego świata, zaczynamy przywiązywać coraz większą wagę do zarządzania czasem.

Pojęcie zarządzania czasem stało się aktualne po II wojnie światowej. Jest ono konsekwentnym 
i zorientowanym na cel stosowaniem w praktyce sprawdzonych technik pracy w taki sposób, by 
kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywało się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji 
czas był wykorzystywany sensownie i optymalnie (Seiwert 1998: 14).

Za ojca zarządzania czasem jako dyscypliny naukowej uznaje się P. Druckera. Jego słynne 
twierdzenie stanowi do dzisiaj przesłanie wszystkich koncepcji racjonalnego dysponowania cza-
sem: „Ważniejsze od robienia wszystkiego jest robienie tego, co trzeba”. Oświecone zarządzanie 
czasem ma na celu umożliwienie nam spędzania jego większości na pracy prawdziwie ważnej, 
lecz stosunkowo niezbyt pilnej (Billington 2007: 54).



Możliwości zarządzania czasem pracy 293

Czas jest uniwersalną miarą dającą się zastosować do większości nakładów i efektów działal-
ności jedno- i wielopodmiotowej. Wartością związaną z czasem i pracą są roboczogodziny. Podob-
nie wartościuje się produkcję organizacji w liczbie wytworzonych jednostek na minutę, godzinę, 
tydzień czy rok. Zyski, przychody fi rmy są mierzone zwykle za okres jednego roku. Wszędzie za-
tem pojawia się czas i w prawie każdym przypadku „czas to pieniądz”. Czas jest również bezlito-
sną miarą obnażającą wszelkie braki w funkcjonowaniu organizacji, menedżerów i pracowników. 

Zarządzanie czasem jest możliwe – być może założenie to brzmi niemądrze – lecz chodzi tu 
o odróżnienie zarządzania czasem od panowania nad nim. Nikt nie może uczciwie powiedzieć, 
że w pełni kontroluje swój czas. Gdyż zawsze zdarzają się rzeczy, które nas zaskakują. Zarządza-
nie czasem ma służyć właśnie temu, by do minimum zredukować element zaskoczenia, a tym sa-
mym zyskać czas na najbardziej produktywne (tworzące wartość dodaną) zajęcia (Johns 1999: 18).

Metoda zarządzania czasem koncentruje się na dwóch kwestiach. Z jednej strony przedstawia-
ne zasady, wskazówki i procedury pozwalają na defi niowanie celów, planowanie ich realizacji, 
ustalanie priorytetów, identyfi kowanie kluczowych obszarów zadań. W ten sposób omawiana 
metoda stanowi podstawę racjonalnej organizacji pracy. Z drugiej zaś – zarządzanie czasem, jako 
świadomie stosowana metoda, umożliwia rozpoznawanie najbardziej rozpowszechnionych sy-
tuacji, które „pożerają” czas oraz określenie technik, które pozwoliłyby wyeliminować czynniki 
zakłócające poszczególne sfery aktywności człowieka (Perechuda 2000: 268–270).

R. Koch twierdzi, że zarządzanie czasem wymyślono w Danii jako narzędzie szkoleniowe, 
mające pomóc zapracowanym menedżerom w bardziej efektywnym organizowaniu czasu. Obec-
nie jest ono dużą branżą, działającą na całym świecie i osiągającą roczne obroty rzędu miliarda 
dolarów.

Głównym celem branży zarządzania czasem są dziś nie tyle szkolenia, ile sprzedaż „osobistych 
organizatorów” dla menedżerów zarówno w tradycyjnej postaci notesów, jak i – coraz częściej – 
w formie urządzeń elektronicznych.

Zarządzanie czasem nie jest przemijającą modą: jego użytkownicy na ogół bardzo wysoko oce-
niają stosowane w nim systemy i szacują osiągany dzięki nim wzrost własnej produktywności 
na 15–25%. Zarządzanie czasem przypomina jednak próbę wlania litra płynu do garnka o po-
jemności pół kwarty, koncentruje się bowiem na przyspieszeniu. Korzystają z niego szczególnie 
przedsiębiorcy i menedżerowie, których czas jest poddany silnej presji ze względu na zbyt liczne 
wymagania. Cała idea sprowadza się do tego, że lepsze planowanie każdego drobnego fragmentu 
dnia pozwoli menedżerowi działać bardziej wydajnie. Zarządzanie czasem mówi również o usta-
leniu jasnych priorytetów, uwalnianiu się od tyranii codziennych zdarzeń, które – choć bardzo 
naglące – mogą być zupełnie nieważne.

Zarządzanie czasem zakłada implicite, że wiemy jakie wykorzystanie czasu jest dobre, a jakie 
nie. Jeżeli zasada 80/20 jest słuszna, założenie to nie jest bezpieczne. Gdybyśmy bowiem wiedzieli, 
co jest ważne – już byśmy to robili.

Specjaliści od zarządzania czasem często radzą, by podzielić czynności „do zrobienia” na 
kategorie opatrzone priorytetami A, B, C, D. W praktyce okazuje się, że większość ludzi zalicza 
60–70% swoich działań do kategorii A i B, a w konkluzji stwierdza, że tak naprawdę brakuje 
im czasu. Dlatego właśnie byli zainteresowani zarządzaniem czasem. Kończyło się to w ich 
przypadku lepszym planowaniem, wydłużeniem godzin pracy, większą gorliwością i zazwy-
czaj również większą frustracją. Ludzie ci stają się nałogowcami zarządzania czasem, lecz nie 
udaje im się zasadniczo zmienić tego, co robią ani też znacząco zmniejszyć poczucia winy, że 
robią zbyt mało.
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Wszystko zdradza nam już sama nazwa: zarządzanie czasem. Sugeruje ona, że czasem w ogó-
le da się zarządzać, że można nim zarządzać bardziej efektywnie, że stanowi on cenny i rzadki 
zasób. Musimy oszczędnie wykorzystywać czas. Jeśli choć troszkę stracimy czujność, zaraz nam 
ucieknie. A czasu straconego – mówią wyznawcy zarządzania czasem – nigdy nie można odzy-
skać.

Popularności zarządzania czasem towarzyszy bezprecedensowa troska o właściwe wykorzy-
stanie czasu i o znalezienie dostatecznej jego ilości, by dobrze wykonywać swe zadania (Koch 
1998: 179–181).

Mimo istotnych zmian we wszystkich dziedzinach życia w XXI wieku, wciąż większość orga-
nizacji biznesowych i pozostałych jest mocno przywiązana do tradycyjnego traktowania czasu 
pracy, ale też większość z nas nie do końca potrafi  umiejętnie wykorzystywać czas, jaki ma do 
dyspozycji.

5. Biurokratyczne traktowanie czasu pracy

Biurokracja ma niewielu zwolenników i nie jest to nic nowego. Miała zaciekłych wrogów jesz-
cze długo zanim Weber stworzył swoją koncepcję teoretyczną. Nieomal każdy, kto wypowiada 
się na temat biurokracji narzeka na nią; w zasadzie jedynymi autorami, którzy znajdowali w niej 
jakieś zalety, byli niemieccy ekonomiści i socjologowie, publikujący między 1870 a 1915 rokiem. 
Faktycznie dla socjologii i teorii organizacji zagadnienie biurokracji odkrył Weber. Następnie 
Parsons, jego współpracownicy i uczniowie z Harvard Uniwersity dość zgodnie zauważyli, że 
organizacje biurokratyczne prowadzą do dysfunkcji, choć niektórzy dostrzegali także pewne po-
tencjalne pozytywne jej efekty. Zasadniczo jednak w nauce o zarządzaniu zapanował konsensus, 
wedle którego biurokracje są nieefektywne i niezdolne do racjonalności ekonomicznej, a także 
z reguły prowadzą do marnotrawstwa środków, czasu, motywacji (Jemielniak 2008: 70–71).

Jest pewien grzech przeciwko siódmemu przykazaniu, z którego Polacy zazwyczaj nie zdają 
sobie sprawy, chociaż bardzo ciężki. Najgorszą społecznie ze wszystkich kradzieży jest kradzież 
czasu, gdyż demoralizuje okradzionego. Jest to specjalność biurokracji względem obywateli, wy-
bujała oczywiście najbardziej tam, gdzie biurokracja najbardziej się rozrosła, tj. w Polsce. Im wię-
cej urzędów, tym więcej czasu się marnuje; im liczniejsi są w jakimś urzędzie urzędnicy, tym 
wymyślniejsze formy przybiera rabunek czasu (Koneczny 1997: 85). Biorąc pod uwagę negatywne 
cechy biurokracji na pewno wiąże się ona z marnotrawstwem zasobów, w tym zarówno ludzi, jak 
i czasu.

Na tej podstawie pojawiają się koncepcje postbiurokratyczne, przeciwstawiające biurokracji or-
ganizacje inteligentne, które potrafi ą szybko adaptować się do zmiennych warunków, które będą 
budowane z czasowo powoływanych zespołów do realizacji konkretnego zadania, w których za-
trudniani czasowo specjaliści pod okiem profesjonalnych menedżerów z dostępem do informacji 
i posługując się wiedzą, będą zdolni szybko realizować zadania (produkty, usługi) wysokiej jakości.

Tymczasem zarówno przekonanie, że biurokracje odchodzą bezpowrotnie w niebyt, jak i że 
są bez wyjątku nieefektywne, niekoniecznie zawsze mają potwierdzenie w rzeczywistości. Dys-
kurs przełomu, końca ery, czy wszelkiej materii „post” epok, choć atrakcyjny marketingowo, czę-
sto jest oparty na teoretycznych domysłach (i przekonaniu jak być powinno), a nie na badaniach 
(i stwierdzeniu, jak jest). Nie oznacza to, że procesy nazywane zbiorczo postbiurokratycznymi nie 
zachodzą w ogóle – są jednak wolniejsze i mają zdecydowanie bardziej ograniczony zasięg.
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Jednocześnie nie sposób zaprzeczyć, że organizacje biurokratyczne mają jednak pewne zalety 
i wartości oraz że są tworami uniwersalnymi, pojawiającymi się w większości znanych nam 
współcześnie rozwiniętych kultur.  Nie da się zatem jednoznacznie stwierdzić, że organizacja 
biurokratyczna jest zanikającym modelem organizacji pracy. Przeciwnie, należy zakładać, że w 
niektórych branżach czy zawodach pod pewnymi względami funkcjonuje ona bez zarzutu (Je-
mielniak 2008: 73–74). Podczas, gdy w niektórych gałęziach gospodarki są jeszcze menedżerowie 
hołdujący ideom Taylora, inne są już dalece zmodernizowane tak pod względem organizacji pra-
cy, metod zarządzania, jak i stosowanych modeli czasu pracy (Strzemińska 2002: 22).

Klasyczny, biurokratyczny model umowy o pracę związany jest z poczuciem stałości i bezpie-
czeństwa pracownika i oznacza umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, natomiast pracow-
nik z tego tytułu pozostaje wyłącznie w relacji ze swoim pracodawcą, świadcząc usługi w pełnym 
wymiarze czasu w pomieszczeniu pracodawcy (Makowski 2006: 33). Wiek XX, a w krajach Europy 
wschodniej szczególnie okres socjalizmu, charakteryzował się na ogół długookresowym zatrud-
nianiem pracowników na umowę o pracę lub mianowaniem na stanowisko na czas nieokreślony. 
Czasami było to wręcz zatrudnienie do czasu emerytury. Ten typ „dożywotniego” zatrudnienia 
jest rozwiązaniem powszechnie kojarzonym z Japonią, gdzie od okresu modernizacji Japonii na 
wzór europejski wielkie przedsiębiorstwa i instytucje rządowe zatrudniają każdego roku świe-
żych absolwentów (najchętniej najlepszych szkół i uczelni) z zamiarem zatrzymania ich aż do cza-
su osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego. Ponieważ awans w przedsiębiorstwie japońskim 
następuje praktycznie z wewnątrz, młody pracownik widzi przed sobą pewną, chociaż powol-
ną drogę w górę organizacji bez zagrożenia ze strony zewnętrznego rynku pracy. Jednocześnie 
rozpoczęcie kariery w danym przedsiębiorstwie praktycznie pozbawia pracownika możliwości 
odejścia od niego. Gdyby bowiem zdecydował się na odejście, nie miałby szans znalezienia pracy 
w porównywalnym dużym przedsiębiorstwie i musiałby szukać zatrudnienia w małej organizacji 
oferującej niższe zarobki (Supernat 2005: 321).

Długotrwałe zatrudnienie w dużych organizacjach, w urzędach, a także we współczesnych 
korporacjach powoduje, że chcą one w jak największym stopniu kontrolować pracę (czas, meto-
dy, procesy, wyniki) swoich pracowników. To z kolei wymaga stworzenia stosownych przepi-
sów, zasad, procedur, dzięki którym wydaje się kierownictwu organizacji, że ma kontrolę nad 
pracą. Równocześnie pracownicy zatrudniani na długookresowe umowy o pracę zdają sobie 
sprawę, że będą musieli podporządkować się zasadom obowiązującym w fi rmie jeśli chcą tam 
być, robić kariery i być dobrze wynagradzani. I bardzo wielu pracownikom to właśnie odpo-
wiada.

Dlatego biurokracja w znaczeniu tworzenia i przestrzegania zasad dotyczących czasu i sposo-
bu pracy w organizacjach jest wciąż tak powszechna. A nawet można zauważyć, że w sytuacji, 
gdy praca staje się coraz bardziej intelektualna i trudna do kontroli, to organizacje starają się jesz-
cze mocniej kontrolować czas pracy, tym bardziej że nowoczesna technologia pozwala na ciągłe 
monitorowanie pracownika na terenie fi rmy.

6. Systemy czasu pracy

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy jest bardzo ważne w wielu aspektach. Jednym z nich 
jest kwestia sankcji za naruszanie tych przepisów, których nieprzestrzeganie stanowi wykrocze-
nie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny. Przepisy regulujące czas pracy 
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są jednym z wielu elementów decydujących o zdrowej i bezpiecznej pracy, co ma bezpośrednie 
ekonomiczne przełożenie na szeroko rozumiane zyski pracodawcy (Bogucka 2006: 5–6).

Stałe systemy czasu pracy opierają się na długookresowych umowach o pracę, są to umowy 
na czas nieokreślony lub mianowania na stanowiska kierownicze wyższych szczebli. Dają one 
pracownikowi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, umożliwiają rozwój osobisty i reali-
zację kariery zawodowej, gwarantują stałe dochody i zgodne z przepisami przejście na emeryturę 
o określonej wysokości wynikającej z uzyskiwanych przychodów. I nawet jeśli w wielu przypad-
kach stała praca nie do końca satysfakcjonuje pracownika i wiąże się z pewną utratą suwerenności, 
koniecznością podporządkowania się zasadom organizacyjnym i przełożonym, to jednak wciąż 
jeszcze taka stała praca ma społecznie wyższą ocenę niż jakikolwiek rodzaj pracy dorywczej.

Z punktu widzenia współczesnych organizacji pracownik zaangażowany na bezterminową 
umowę o pracę może powodować konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów na jego szko-
lenie i motywację, nie ma jednak gwarancji, że pracownik ten zawsze będzie doskonale wyko-
nywał swoją pracę. Dlatego dzisiaj albo pojawia się tendencja do większego wykorzystywania 
stałych pracowników choćby w postaci nieformalnego wydłużania czasu ich pracy, albo organi-
zacje zmniejszają swoje koszty przez redukowanie personelu, np. w postaci zwolnień grupowych 
bądź coraz częściej przechodzą na elastyczne formy zatrudniania, które zmieniają wymiar czasu 
i warunki wykonywania pracy.

Współczesny świat tym się charakteryzuje, że wszystkie te czynniki ulegają bardziej lub mniej 
szybkim przemianom. Dotyczy to zwłaszcza czynników technologicznych, za którymi, czasami 
z dużym trudem, podążają czynniki społeczne, prawne i organizacyjne. Być może z tego powodu 
ciągle jeszcze w większości przypadków mamy do czynienia ze stałymi, biurokratycznymi ujed-
noliconymi systemami czasu pracy.

Najbardziej znane, wynikające z kodeksu pracy i zawarte w układach zbiorowych, regulami-
nach i obwieszczeniach są stałe systemy czasu pracy. W Polsce do klasycznych systemów czasu 
pracy zalicza się system:
podstawowy,
zrównoważony,
w ruchu ciągłym,
przerywany,
zadaniowy,
skrócony,
weekendowy.

Podstawowy system czasu pracy opisany jest w art. 129 kodeksu pracy. Obejmuje on ośmio-
godzinny dzień pracy i wynosi przeciętnie 40 godzin pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, po przekroczeniu której pojawia się praca w godzinach 
nadliczbowych, wynagradzana dodatkowo. Nie oznacza to, niestety, że pracodawcy nie wydłuża-
ją bezprawnie i bez zapłaty godzin pracy pracowników. W podstawowym systemie czasu pracy 
obowiązują przerwy zarówno w czasie dnia, jak i tygodnia pracy.

Zrównoważony system czasu pracy charakteryzuje się tym, że dobowy wymiar czasu pracy 
może zostać wydłużony. Wydłużenie wymiaru czasu w poszczególnych dobach jest rekompenso-
wane dniami wolnymi od pracy lub dniami pracy z krótszym wymiarem czasu pracy. Niezmien-
nie przeciętnie czterdziestogodzinna norma tygodnia w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
musi być zachowana. Kodeks pracy wyróżnia trzy równoważne systemy czasu pracy:
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− dwunastogodzinny system równoważny (stosowany czasem w budownictwie, rolnictwie, że-
gludze, placówkach handlowych, hotelach, restauracjach, domach wczasowych, ochronie),
− szesnastogodzinny system równoważny (stosowany w nadzorze i kontroli urządzeń, w zawo-

dach charakteryzujących się pozostawianiem w pogotowiu do pracy, np. w pracy ekip remonto-
wych czy pogotowia ratunkowego),
− dwudziestoczterogodzinny system równoważny (stosowany zwykle przy pilnowaniu mienia, 

ochronie osób, w zakładowych służbach pożarnych i ratowniczych).

Przy stosowaniu systemów równoważnych pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielić 
pracownikowi, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobo-
wym wymiarze, odpoczynku przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych go-
dzin, niezależnie od należnego pracownikowi odpoczynku tygodniowego.

Podstawą stosowania pracy w ruchu ciągłym jest proces pracy, który nie może zostać w żad-
nym momencie wstrzymany, trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (np. w elektrow-
niach, stalowniach, stacjach paliw, szpitalach). Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika 
powinien być jednak ustalony tak, aby została zachowana zasada pięciodniowego tygodnia pra-
cy. 

Jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może zostać zastosowany system 
przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż 
jedną przerwę w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do 
czasu pracy, choć pracownikowi przysługuje za ten czas prawo do wynagrodzenia w wysoko-
ści połowy wynagrodzenie należnego za czas postoju. Wynagrodzenie stanowi rekompensatę za 
niedogodność jaką jest dwukrotne przychodzenie do pracy w ciągu doby. Jednak wiele rodzajów 
pracy wymaga właśnie takiego rozwiązania, które mimo zmienności czasu pracy gwarantuje pra-
cownikowi stałość zatrudnienia (szkolenia, instruktaż, naprawy itp.).

Zadaniowy system czasu pracy wymaga, aby pracodawca w porozumieniu z pracownikiem 
ustalił czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. System ten stosuje się w sytuacjach 
niemożności czy znacznych trudności w planowaniu, bezpośrednim nadzorowaniu ilości prze-
pracowanych godzin i ich ewidencjonowaniu. Zadania muszą być wyznaczane z góry i nie mogą 
być przydzielane doraźnie każdego dnia. Dotyczy to zwykle pracy dozorców, sprzątaczek, dorę-
czycieli, akwizytorów, handlowców, inkasentów, projektantów, programistów czy pracowników 
transportu. Przy zadaniowym systemie czasu pracy pracownik nie ma zakreślonych granic cza-
sowych na określone zadania i od niego zależy, jak sobie rozplanuje czas ich wykonania. Ważne 
jest jednak, aby ilość zadań do wykonania w okresie rozliczeniowym była tak ustalona, by przy 
dołożeniu zwykłej staranności pracownik mógł je wykonać w granicach norm podstawowych.

Kodeks zawiera dwie regulacje dotyczące skróconego systemu czasu pracy:
skrócony tydzień pracy – w systemie tym dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez mniej 

niż 5 dni w tygodniu, przy średnio tygodniowej czterdziestogodzinnej normie czasu pracy; ge-
neralnie system ten polega na wydłużeniu dobowego czasu pracy, jednak jak każde rozwiązanie 
ma charakter indywidualny, zależy od pracownika i nosi już znamiona elastycznego traktowa-
nia czasu pracy; 

skrócone normy czasu pracy – skracanie norm czasu może być stosowane w odniesieniu do zatrud-
nionych w warunkach szczególnie uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia; obniżenie 
norm czasu pracy może polegać na ustanowieniu dodatkowych przerw w pracy wliczanych do 
czasu pracy albo bezpośrednio na obniżeniu tych norm zwiększających czas wolny od pracy.
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Weekendowy system czasu pracy polega na tym, że praca jest wykonywana wyłącznie w piąt-
ki, soboty, niedziele i święta. W zasadzie wynika on z uwarunkowań fi rmowych i dotyczy zwykle 
organizacji działających w dni wolne ze względów obiektywnych, jak np. przemysł, handel, trans-
port i komunikacja, służba zdrowia, dydaktyka, usługi komunalne, rozrywka, służby munduro-
we. Procesy ciągłe w tych organizacjach wiążą się zazwyczaj z konkurencją i chęcią wykorzysta-
nia tych dni na pracę. W tym systemie dopuszczalne jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu 
pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin. Ponieważ trudno jest w tym przypadku przestrzegać 
czterdziestogodzinnego tygodnia pracy, pracodawca albo obniża wynagrodzenie za czas pracy, 
albo zatrudnia pracownika w niepełnym wymiarze czasu. Ten system ma także charakter indy-
widualny i zależy do umowy między pracodawcą i pracownikiem powinien jednak uwzględniać 
warunki pracy.

W praktyce najczęściej stosowanymi systemami czasu pracy są: podstawowy w połączeniu 
z pracą zmianową, równoważny oraz zadaniowy (Bogucka 2006: 45–72). Warto jednak zauważyć, 
że już w odniesieniu do sformalizowanych, biurokratycznych systemów czasu pracy, jej różno-
rodność i prawa pracownicze wymuszają na pracodawcach wprowadzanie różnych rozwiązań 
działających na korzyść pracownika i uelastyczniających czas pracy.

7. Elastyczne formy czasu pracy

Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku we wszystkich krajach odnotowano rosnącą 
presję na elastyczne rozwiązania w stosunkach przemysłowych i wykorzystaniu zasobów pracy. 
W odniesieniu do czasu pracy nie istnieje jeden model elastycznych rozwiązań; zależy on od stra-
tegii przedsiębiorstwa, a także od narodowych unormowań prawnych. 

Elastyczność w organizacji czasu pracy można określić jako dostosowanie czasu pracy do róż-
norodnych potrzeb organizacji gospodarczych wyrażanych zarówno przez pracodawców, pra-
cowników, jak i różne podmioty zewnętrzne zainteresowane działalnością danej organizacji. Ela-
styczność czasu pracy jest elementem elastyczności wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy, 
oznaczającej jego zdolność do szybkich przystosowań do zmian warunków rynkowych i technicz-
nych, która może występować w postaci elastyczności zatrudnienia, funkcjonalnej, fi nansowej 
i czasu pracy (Skowron-Mielnik 2001: 45).

Zapotrzebowanie na fl exi-time ze strony przedsiębiorstw wynika z dążenia do: pełnego wyko-
rzystania urządzeń technicznych i wyposażenia, lepszego dostosowania potencjału fi rm do sezo-
nowych wahań popytu i zapotrzebowania klientów na różnego rodzaju usługi. Niejednokrotnie 
ma miejsce tworzenie nowych zwyczajów konsumentów i nowych potrzeb za pomocą udostęp-
niania różnych form usług w dni wolne od pracy lub w godzinach wieczornych czy nocnych. 
W gospodarce opartej na wiedzy zwiększone potrzeby szkolenia, spowodowane nowymi techno-
logiami, zakładają dłuższą nieobecność w zakładzie wielu pracowników, których czas nieobecno-
ści musi być kompensowany bardziej elastyczną obsadą stanowisk roboczych.

Elastyczność może dotyczyć form zatrudnienia lub rozkładów czasu pracy. Można do nich 
zaliczyć kontrakty na czas określony, zatrudnienie okresowe i agencyjne, także stopniowe prze-
chodzenie na emeryturę. Elastyczny czas pracy obejmuje różne schematy, odmienne od regu-
larnych, sztywnych ośmiogodzinnych rozkładów, utrwalonych w epoce tradycyjnej gospodarki 
przemysłowej. Ich różnorodność jest wielka, poczynając od najprostszych, rozliczanych w jednym 
dniu roboczym, czy ruchomego czasu pracy, aż do bardzo zróżnicowanych modeli zmianowo-
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ści pracy. Cechą tych bardziej złożonych modeli są możliwości tworzenia „kont” czasowych lub 
tz w. korytarzy czasowych. Dotyczą one zróżnicowanych godzin pracy, zróżnicowanych okresów 
ich stosowania, a także zróżnicowanych metod rozliczania (Strzemińska 2002: 32–33).

Nowe realia społeczne i ekonomiczne tworzące się na skutek oddziaływania procesów globa-
lizacji wpłynęły na rynek pracy segmentacyjnie oraz dualistycznie. 

Segmentacja przejawia się między innymi coraz bardziej wyraźnym rozłamem między sekto-
rem prywatnym a państwowym. Występują tutaj znaczne różnice między wynagrodzeniem, wa-
runkami pracy, poziomem zabezpieczenia socjalnego. W sektorze państwowym większy nacisk 
kładzie się na nagrody, odprawy emerytalne, świadczenia socjalne czy staże, natomiast sektor 
prywatny skupia się przede wszystkim na premiach za osiągnięte wyniki pracy.

Dualizacja oznacza przede wszystkim pogłębienie podziału siły roboczej na pracowników 
z jednej strony wykształconych i aktywnych, z drugiej zaś – niewykwalifi kowanych i mało ak-
tywnych (Noga, Stawicka 2011: 38).

Nowe realia społeczne i ekonomiczne wskazują, że pierwsza grupa może wykorzystać swoją 
przewagę konkurencyjną na globalnych rynkach pracy, druga – skazana jest na dyktat lokalnych 
rynków pracy.

Nakładanie się procesów dualizacji i segmentacji może prowadzić do długotrwałego bezrobo-
cia strukturalnego. Zapobieganie tej tendencji wymaga wielokierunkowych działań, a zwłaszcza 
uelastyczniania rynku pracy.  Zjawisko elastyczności pracy obejmuje przede wszystkim (Noga, 
Stawicka 2011: 38):
elastyczność warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników,
różnorodność form zatrudniania,
swobodę form organizacji czasu pracy.

Elastyczność rynku pracy można także traktować jako przejście od modelu państwa opiekuń-
czego do modelu państwa pracy. Z punktu widzenia podaży pracy jest to przejście od formy 
stabilnej – od startu do emerytury – do formy ciągłych zmian w karierze zawodowej, przekwali-
fi kowywania się, zmian swoich kompetencji i umiejętności czy mobilności przestrzennej.

Elastyczność rynku pracy widoczna jest we wzroście niestandardowego zatrudnienia, samo- 
zatrudnienia, pracy w niepełnym wymiarze czasu, wzroście ryzyka bezrobocia, zmiany posiada-
nych kwalifi kacji. Sprzyja to także procesom migracyjnym.

W porównaniu z dawnym modelem zatrudnienia pojawia się poczucie niepewności pracow-
nika, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Nadrzędną wartością staje się stwarza-
nie i umiejętne wykorzystanie elastycznego dostosowania się do zmieniających się elementów 
i wymogów rynków pracy. Zjawisko uelastyczniania rynku pracy wymaga współdziałania grup 
społecznych i państwa oraz godzenie interesów pracowników i pracodawców.

Nietypową formą zatrudnienia będzie zarówno zatrudnienie na podstawie innej niż umowa 
o pracę (np. umowa o dzieło), w niepełnym wymiarze czasu, a czynności zawodowe nie zawsze 
będą wykonywane w pomieszczeniach pracodawcy. Następuje odejście od dwustronnej więzi 
między pracownikiem i pracodawcą, tworzą się bardziej złożone relacje i konstrukcje podmioto-
we. W ten sposób w stosunku do klasycznego zatrudnienia dochodzimy do zbudowania zatrud-
nienia nietypowego, które jest istotą pracy czasowej (Makowski 2006: 22).

Uwzględniając wyłącznie czas pracy można tu mówić o dwóch nietypowych sposobach zatrudnienia:
ze względu na czas obowiązywania umowy o pracę,
ze względu na wymiar czasu pracy.
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8. Czasowe umowy o pracę

Nietypowe zatrudnienie ze względu na czas obowiązywania umowy o pracę, polega na tym, 
że strony: pracownik – pracodawca ograniczają ramy czasowe trwania stosunku zatrudnienia. 
Moment zakończenia powierzonego zadania nie jest w tym przypadku ściśle określony, a umowa 
rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta. Czas trwania 
umowy może być wyznaczony między innymi poprzez:
wyznaczenie daty kalendarzowej;
opisanie pewnej sytuacji mającej nastąpić w niedalekiej przyszłości, np. powrót pracownika 

będącego na zwolnieniu lekarskim;
wskazania czasu trwania określonych prac, na jaki pracodawca zatrudnia pracownika, np. czas 

trwania zbioru jabłek (Makowski 2006: 25), dotyczy to przykładowo prac sezonowych, prac ba-
dawczych, informatycznych, realizacji projektów; coraz częściej wiąże się to z wykonywaniem 
pracy intelektualnej.

Co ciekawe, w zasadzie praca na czas określony organizowana jest przez biura lub agencje 
pośrednictwa pracy, które pozostają w ten sposób dodatkowym uczestnikiem procesu zatrud-
niania. W proces ten wpisują się zatem: pracownik czasowy, biuro pośrednictwa, zleceniodawca, 
czasowa umowa o pracę. 

9. Praca na własny rachunek – freelancing

Praca na własny rachunek z punktu formalno-prawnego wiąże się najczęściej z prowadzeniem 
jednoosobowej fi rmy. Mikrofi rma świadczy zwykle usługi dla jednego lub kilku odbiorców, spe-
cjalizując się w jakiegoś rodzaju działalności. 

Dziś ten typ działalności staje się coraz bardziej popularny. Wolny strzelec – freelancer, pra-
cownik nieetatowy to osoba świadcząca usługi różnym pracodawcom, bez długotrwałego po-
wiązania z żadnym z nich. Mianem wolnych strzelców określa się najczęściej osoby wykonujące 
tz w. pracę profesjonalną, na przykład dziennikarzy, aktorów, konsultantów, tłumaczy, architek-
tów, grafi ków, programistów. Z pracą w charakterze wolnego strzelca wiąże się niezależność (od 
organizacji, kierownika, sztywnych godzin pracy), ale też rezygnacja ze stabilizacji socjalnej, jaką 
daje praca na pełnym etacie w organizacji (Supernat 2005: 218).

Gdy decyzję o prowadzeniu działalności na własny rachunek podejmuje sam zainteresowany 
świadczy to o jego niezależności i profesjonalizacji, często także o potrzebie uniezależnienia się 
od organizacji i rozwijania własnych zainteresowań, z których można czerpać twórczą radość 
i przyzwoite wynagrodzenie. Coraz częściej mamy jednak do czynienia z sytuacjami, gdy or-
ganizacje, chcąc zmniejszyć koszty i stać się bardziej elastycznymi, zmuszają pracowników do 
formalnego podejmowania działalności na własny rachunek, po czym podpisują z nimi umowę 
handlową jako z podmiotami gospodarczymi na świadczenie określonej pracy, zwykle dokładnie 
takiej samej jaką wykonywał pracownik w ramach umowy o pracę. Nie są to godne praktyki, ale 
często właśnie konieczność szybkości i równocześnie taniości działania prowadzi do rozwiązań 
organizacyjnych, które są dobre przede wszystkim dla organizacji. W teorii zarządzania takie 
rozwiązania traktowane są jako nowoczesne i elastyczne, choć z punktu widzenia społecznego 
niekoniecznie są rozwiązaniami dobrymi.
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Na umowach tymczasowych pracuje już dziś ok. 27% Polaków. To najwięcej w całej Unii. 
Z raportu Komisji Europejskiej o zatrudnieniu wynika, że na umowach czasowych w Europie 
pracuje 14% ludzi, a Polska przewodzi Unii w stosowaniu tej formy zatrudnienia. Co więcej, liczba 
Polaków bez stałych umów szybko rośnie, ponieważ jeszcze dziesięć lat temu było ich jedynie 6%. 

Wśród ludzi młodych poniżej trzydziestki aż 65% pracuje na umowach czasowych. Z raportu 
wynika, że aż 75% Polaków poszukujących pracy decyduje się na umowy czasowe, rynek bowiem 
nie oferuje im innej pracy (htt p://prac.wp.pl/title,prawie-30-proc-Polakow-pracuje-na-umowy-
czasowe). Wydaje się jednak, niezależnie od ocen instytucjonalnych czy ocen samych zaintere-
sowanych, czyli poszukujących pracy, że we współczesnym coraz bardziej elastycznym świecie, 
gdzie organizacje także coraz częściej są ograniczone czasowo, praca tymczasowa będzie coraz 
bardziej typowa. Zwracał na to uwagę Ch. Handy, gdy zakładał, że we współczesnych organiza-
cjach pracownicy kontraktowi będą wykonywać nawet 80% zadań (Handy 1998: 87).

Początek XXI wieku wydaje się być okresem przejściowym, gdzie dominują jeszcze stałe formy 
zatrudnienia i pokolenie ludzi urodzonych w XX wieku jest do tej formy zdecydowanie przywią-
zane, gwarantuje to bowiem poczucie bezpieczeństwa, stałe dochody i określone zabezpieczenie 
socjalne na czas po zakończeniu pracy. Młode pokolenie, nie jest już tak przywiązane do stałych 
rozwiązań, a dzieci urodzone w XXI wieku, które wejdą na rynek pracy za kilka i kilkanaście lat 
będą zapewne uznawały pracę czasową za oczywistą. Obecnie praca czasowa ma wiele tak pozy-
tywnych, jak i negatywnych cech, dostrzeganych przez pracowników i pracodawców.

10. Elastyczny wymiar czasu pracy

Nietypowe zatrudnienie ze względu na wymiar czasu pracy oznacza wykonywanie pracy w 
niepełnym wymiarze czasu, czyli czas pracy jest zazwyczaj krótszy niż czas pracy pracowników 
pracujących w pełnym wymiarze. Do najczęstszych form zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
czasu pracy zaliczamy:
pracę na wezwanie,
pracę w niepełnym wymiarze czasu,
job sharing,
ruchomy czas pracy,
zmienny, dynamiczny czas pracy,
system modułowy,
model czasu oparty na rocznym funduszu pracy,
skomprymowany tydzień pracy,
telepracę.

Praca na wezwanie jest chyba najbardziej elastyczną formą pracy. Jej rezultatem jest koniecz-
ność ciągłej dyspozycyjności i gotowości ze strony pracownika, który nie jest w stanie przewidzieć 
okresu zatrudnienia, a także nie ma pewności czy takie okresy w ogóle nastąpią (Makowski 2006: 
27). W niektórych zawodach i usługach taki sposób pracy daje jednak możliwość maksymalnego 
dostosowania do potrzeb klienta, ale też często odpowiada samym pracownikom.

Praca w niepełnym wymiarze czasu – poza pracą na pół etatu, która jest charakterystyczna 
dla określonych grup społecznych (np. emerytów, matek wychowujących dzieci czy studentów), 
ze względów społecznych lub ekonomicznych stosuje się w praktyce wiele różnych kombinacji 
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wymiarów czasu pracy. Praca w niepełnym wymiarze oznacza regularną, dobrowolną, bezter-
minową pracę świadczoną w czasie krótszym niż normalny, pełny wymiar czasu pracy w go-
spodarce, branży lub przedsiębiorstwie, przy czym jest to jedyna praca zarobkowa danej osoby 
w odróżnieniu od pracy dodatkowej, która też może być wykonywana w niepełnym wymiarze.

Punktem wyjścia job sharing’u, czyli systemu pracy dzielonej jest pełnowymiarowe miejsce 
pracy, które jest obsadzane przez dwóch pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu. Podział czasu pracy między siebie ustalają sami pracownicy i wspólnie ponoszą odpowie-
dzialność za realizację zadań. Podstawą takiego rozwiązania jest umowa z pracodawcą. Job sha-
ring jest formą opartą na dobrowolności udziału i dużej samodzielności pracowników, zakładając, 
że pracownicy korzystający ze swobody podziału zadań i czasu ich realizacji oraz krótszego czasu 
pracy będą pracowali wydajniej.

Ruchomy czas pracy charakteryzują trzy cechy: 1) całkowity czas pracy w przyjętym prze-
dziale czasowym podzielony jest na czas obowiązkowy, w którym pracownik zobowiązany jest 
przebywać w miejscu pracy; 2) ruchome godziny pracy do wyboru przez pracownika, który de-
cyduje o momentach rozpoczynania i kończenia pracy; 3) możliwe jest przesuwanie powstałych 
nadwyżek lub defi cytu czasu w ramach okresu rozliczeniowego.

Wyróżnia się trzy warianty ruchomego czasu pracy: dzienny, tygodniowy, miesięczny. Jest to 
kwestia przenoszenia czasu pracy w ramach poszczególnych dni, w ramach tygodnia, a nawet w 
ciągu miesiąca.

Zmienny, dynamiczny czas pracy to szczególna odmian ruchomego czasu pracy, w której nie 
ma czasu obowiązkowego, lecz tylko granice maksymalnego czasu pracy w różnych okresach 
rozliczeniowych, którym może być dzień, tydzień, miesiąc lub rok. Nie ma w nim podziału na 
czas obowiązkowej obecności i czas ruchomy, a pracownik na podstawie ustaleń z przełożonym 
wybiera dowolnie rozkład czasu pracy. 

W systemie modułowym moduły mogą być godzinowe lub dniowe. Jest to system najbardziej 
rozpowszechniony w przedsiębiorstwach handlowych, ze względu na potrzebę dostosowania 
działalności przedsiębiorstwa do zmiennej liczby klientów i ich preferencji dotyczących okre-
sów dokonywania zakupów. Wydłuża się w ten sposób godziny funkcjonowania organizacji bez 
potrzeby wydłużania (a czasem ze skracaniem) godzin pracy personelu (Skowron-Mielnik 2001: 
60–61).

Model czasu oparty na rocznym funduszu pracy polega na tym, że dla  każdego pracownika 
jest z góry ustalony roczny fundusz nominalnego czasu pracy, jaki powinien być przepracowa-
ny po odliczeniu urlopów wypoczynkowych w danym roku, stosunek pracy jest trwały, mimo 
zmian wymiaru i nierównomierności rozkładu czasu pracy w ciągu roku.

Skomprymowany tydzień pracy to forma czasu pracy, która powstaje w wyniku rozłożenia 
normalnych tygodniowych godzin pracy na mniejszą liczbę dni niż powszechnie przyjęte pięć 
dni w tygodniu. Oznacza to jednocześnie zwiększenie godzin pracy w ciągu dnia roboczego, 
a więc zamiast pięciu dni po osiem godzin dziennie, praca trwa np. cztery dni po dziesięć godzin 
dziennie (wariant stosowany najczęściej). Są też stosowane inne warianty. Skomprymowany ty-
dzień pracy jest regułą tylko dla zatrudnionych, przedsiębiorstwo może funkcjonować nawet 7 
dni w tygodniu (Skowron-Mielnik 2001: 69). 

Telepraca jest to praca wykonywana poza pomieszczeniami (biurami) macierzystej organiza-
cji dzięki możliwościom, jakie daje teleinformatyka. Telepracownicy mogą wykonywać pracę w 
domu, w specjalnym telecentrum w pobliżu ich miejsca zamieszkania lub też w innych miejscach, 
w których się znajdują, na przykład u klienta czy na lotnisku. Wśród licznych zalet telepracy (cho-
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ciaż widzi się również jej wady, chociażby w postaci uczucia samotności i izolacji w przypadku 
pracy w domu) wymienia się między innymi eliminację lub ograniczenie potrzeby dojazdów do 
pracy. Dzisiejszą popularność telepracy należy przypisać temu, że w społeczeństwie informacyj-
nym i w e-gospodarkach rośnie liczba stanowisk pracy, na których surowcem i produktem jest in-
formacja, natomiast miejsce wykonywania pracy staje się sprawą wtórną (Supernat 2005: 549–550).

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszelkie plusy i minusy istniejących w gospodarce rozwiązań należy zwró-
cić uwagę na określone trendy wyraźnie zmierzające w stronę szybkości i elastyczności także w 
sferze pracy. Niedociągnięcia, zastrzeżenia i opór przeciwko niektórym rozwiązaniom są sprawą 
naturalną, jednak rezygnacja z coraz szybciej rozwijających się technologii i coraz szybciej działa-
jącego świata jest raczej niemożliwa. Jeśli zatem organizacje i praca w nich stają się coraz bardziej 
elastyczne i coraz szybsze, będą musiały zajść także zmiany w zarządzaniu pracą i zarządzaniu 
czasem pracy. Być może będzie to wymagało przewartościowania wielu dotychczasowych zasad, 
a na pewno będzie wymagało nowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji i działania ludzi. 
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