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PRZEDMOWA

Oddajemy do rąk czytelników kolejny, drugi tom „Zeszytów Naukowych Dolno-
śląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach”. Podobnie jak po-
przedni, zawiera on artykuły z zakresu nauk społecznych. I tym razem nie uznaliśmy 
za celowe dokonanie ich podziału na bloki tematyczne i oznaczenie dyscyplin, do któ-
rych należy je zaliczyć.

Cześć tych tekstów stanowi efekt studiów interdyscyplinarnych, które nie mieszczą 
się w jednym obszarze badawczym. Taki charakter mają zwłaszcza rozprawy autorstwa: 
J. Dmowskiej, Z. Piskorza i J. Boguckiego.

Dominują w tym zbiorze prace analityczne, poświęcone kwestiom polityczno-ustro-
jowym z pogranicza nauk o polityce i nauk prawnych. Analizy te przygotowali: A. Ząb-
kowicz, R. Paradowski, B. H. Bladocha, A. Kotliński i W. Kilarski. Na problemach eko-
nomicznych skupili uwagę B. Michalski i J. Ząbkowicz. Studia nad różnymi aspektami 
polityki społecznej, prowadzonej w Polsce, podjęli B. Nitschke i T. Czernik.

Niniejszy tom dedykujemy Profesorowi Burkhardowi Welkenerowi w uznaniu jego 
zasług dla miasta Polkowice i powiatu polkowickiego oraz dla rozwoju Dolnośląskiej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. O zasługach tych piszą w krótkich ese-
jach Panowie: Marek Tramś – starosta polkowicki, Wiesław Wabik – burmistrz Pol-
kowic, Emilian Stańczyszyn – przewodniczący Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 
były burmistrz Polkowic. Zamieszczamy także biogram autorstwa Profesora.

Marian S. Wolański
Bronisław H. Bladocha

Polkowice, listopad 2009 r.
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dr Bronisław H. Bladocha
Rektor DWSPiT w Polkowicach

„Lecz kiedy zszedł ze wzgórza, opanował go smutek 
i pomyślał w sercu swoim: 

Jakże mam odejść w spokoju i bez smutku? 
Nie, nie opuszczę tego miasta bez rany w sercu”.

Kahlil Gidran, Prorok

Prof. dr Burkhard Welkener – Jubilat. 
Przyjaciel Dolnośląskiej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowic i Polski

Kiedy zaproponowano mi napisanie tekstu do książki dedykowanej Profesorowi 
Burkhardowi Welkenerowi, stanąłem przed pytaniem: Czy potrafi ę? Czy potrafi ę po-
wiedzieć dziękuję człowiekowi, który stał się poprzez swoją działalność swoistą Ikoną 
naszej Uczelni i naszego miasta. Czy w ten sposób spłacę zaciągnięty przez nas wszyst-
kich dług, pamiętając o Jego wielkich zasługach i cechach charakteru: prawości, rzetel-
ności, przyzwoitości i fachowości.

Pan prof. dr Burkhard Welkener należy do wyjątkowych postaci związanych z Pol-
kowicami i Dolnym Śląskiem. Na to szczególne miejsce zasłużył tym, że był głównym 
orędownikiem powstania w Polkowicach fi lii koncernu motoryzacyjnego Volkswagen, 
umiejscowionego w Legnickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej. Delegowany przez 
 ówczesnego prezesa Volkswagen AG, Pana dr. Piecha, powrócił z Afryki Południowej, 
by zająć się nowym projektem. To głównie opinie Pana Profesora, opisujące optymal-
ne warunki nowej inwestycji i przychylne nastawienie władz samorządowych Polkowic 
stanowiły podstawy dla podjęcia przez zarząd koncernu decyzji o lokalizacji fabryki 
właśnie w tym mieście. W naszej pamięci pozostaje więc jako doskonały organizator, 
menedżer i pierwszy prezes fabryki silników VW Motor Polska w Polkowicach, którą 
rozwijał w latach 1998-1999.

Ale lista dokonań Jubilata jest długa. Dzięki biznesowym kontaktom prof. Wel-
kenera możliwą okazała się również lokalizacja i działalność takich fi rm jak japoński 
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Sanden, powstały w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Volkswagena, jak i przedsiębior-
stwa Sitech. Z inicjatywy Profesora funkcjonuje we Wrocławiu coroczne Autoforum 
– spotkanie specjalistów z branży motoryzacyjnej, którego celem jest umożliwienie na-
wiązania współpracy pomiędzy fi rmami motoryzacyjnymi, stanowiące pole wymiany 
doświadczeń i promocji fi rm. 

Wielkie uznanie zyskał niewątpliwie Pan Profesor swoim pełnym życzliwości 
stosunkiem i chęcią służenia pomocą całemu środowisku technicznemu Dolnego 
Śląska. Bliskie kontakty z problematyką nowoczesnego zarządzania fi rmą produkcyj-
ną, doskonałe rozeznanie problemów technicznych, stanowiły nieocenioną pomoc 
w rozwoju nowoczesnego przemysłu w tym regionie kraju. Myślę, iż znakomite roze-
znanie środowiska technicznego, bezpośrednie i otwarte kontakty z różnymi poko-
leniami inżynierów i praktyków odegrały doniosłą rolę w rozwoju większości polko-
wickich fi rm.

Za całokształt działalności, w roku 2004, prof. dr Burkhard Welkener odznaczony 
został przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Zasługi a Senat Politech-
niki Wrocławskiej uhonorował Jubilata zaszczytnym tytułem Profesora Honorowego 
Politechniki.

Społeczeństwo i władze samorządowe Polkowic obdarzyły Pana Profesora w roku 
2001 tytułem Honorowy Obywatel Polkowic.

Stając dziś wobec Szanownego Profesora, pragniemy oddać hołd Jego wytrwałej 
pracy i złożyć podziękowania za wszystkie działania, które dotychczas były Jego udzia-
łem i odbiły się pozytywnym echem na Polkowicach i mieszkańcach Ziemi Polkowi-
ckiej. Nie jest to zadanie proste, albowiem zasługi Pana Profesora dotyczą wielu zagad-
nień, działań i osiągnięć w wielu dziedzinach, zarówno w Polkowicach jak i na Dolnym 
Śląsku. Prof. Burkhard Welkener jawi się nam poprzez to, co robi również jako ambasa-
dor naszych spraw poza granicami Polski.

Dla społeczności akademickiej naszej Uczelni jest i pozostanie mentorem popie-
rającym działania władz samorządowych w tworzeniu w Polkowicach uczelni wyższej 
– Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, której podstawowym za-
daniem miała być i jest edukacja kadr dla miejscowych przedsiębiorstw.

Pana Profesora spotykałem przy różnych okazjach, zarówno w czasie spotkań na-
ukowych czy spotkań towarzyskich. Profesor zawsze był człowiekiem bardzo przystęp-
nym, otwartym na nowoczesność, a jednocześnie posiadającym charyzmę. Również po-
trafi ącym podjąć konstruktywny dialog ze studentami na każdy interesujący ich temat. 
Jako nauczyciel akademicki posiada pełną świadomość swoich funkcji edukacyjnych, 
gdzie jest promotorem zmian, orędownikiem zrozumienia i tolerancji, współodpowie-
dzialnym za poprawną interpretację zjawisk i kształtowanie charakterów nowego poko-
lenia w duchu zrozumienia i tolerancji. Jest osobliwym źródłem wartości, ich swoistą 
ofertą poprzez to, kim jest, jako przykład osobisty oparty na własnych kryteriach war-
tości, w których urzeczywistnia swoje doświadczenia zawodowe i swoją własną ocenę 
świata. Jest prekursorem nauczania w naszej Uczelni przedmiotów technicznych w ję-
zyku angielskim i niemieckim.
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Zwyczaj akademicki nakazuje, aby z okazji Jubileuszu Profesora w uroczysty spo-
sób pokazać i uczcić Jego osiągnięcia i dokonania naukowo-dydaktyczne. Dodatkowo 
w przypadku Profesora Welkenera również organizatorsko-menedżerskie. 70. urodziny 
Pana Profesora stwarzają okazję, by w głębokiej zadumie nad Jego dotychczasowym ży-
ciem i działalnością wyrazić Mu wdzięczność i przyjaźń, jako Nauczycielowi, Menedże-
rowi i Przyjacielowi, za trud i ciężar dźwigania razem z nami obowiązków codzienności 
oraz zmieniania rzeczywistości w oparciu o wspólnie kształtowane wizje i projekty.

Publikację, którą oddajemy do rąk P.T. Czytelników dedykujemy Panu Profesoro-
wi jako wyraz naszego głębokiego szacunku dla Niego i podziękowanie za to wszystko, 
co  przez ostatnie dziesięć lat Jego działalności na polskiej i Polkowickiej Ziemi było 
Jego udziałem a pozostanie trwałym śladem Jego tu obecności. Niech będzie dowodem 
naszego przywiązania i przyjaźni.

Z okazji 70. rocznicy urodzin składam Panu Profesorowi najlepsze życzenia, 
aby w zdrowiu, otoczony szacunkiem i wdzięcznością zbierał owoce swego twórcze-
go życia i zawsze pamiętał, że w Polkowicach pozostawia szczerze oddane Mu grono 
sprawdzonych przyjaciół.
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Dr. Bronisław H. Bladocha
Rektor DWSPiT

Aber als er vom Hügel herunterstieg, ergriff  ihn die Traurigkeit 
und er dachte in seinem Herzen: 

Wie soll ich ruhig, ohne Seelenschmerz weggehen? 
Nein, ohne Wunde im Herzen verlasse ich diese Stadt nicht.

Kahlil Gibran, Der Prophet

Prof. Dr. Burkhard Welkener – der Jubilar. 
Der Freund der DWSPiT, der Stadt Polkowice und Polen

Als mir vorgeschlagen wurde den Text für das dem Professor Burkhard Welke-
ner gewidmete Buch zu schreiben, erhob es sich für mich die Frage, ob ich das kann. 
Ob ich im Stande bin dem Menschen, der durch seine Tätigkeit eigenartige Ikone un-
serer Fachhochschule und unserer Stadt geworden ist, zu danken. Kann ich, auf diese 
Weise, eine von uns allen aufgenommene Schuld zurückbezahlen und seinen beson-
deren Verdiensten und Eigenschaft en wie Redlichkeit, Anständigkeit und Kompetenz 
gerecht werden? 

Herr Professor Dr. Burkhard Welkener gehört zu den außergewöhnlichen Per-
sönlichkeiten, die stark mit der Stadt Polkowice und Niederschlesien verbunden sind. 
Er war der Hauptbefürworter der Gründung der Filiale des Autokonzerns Volkswa-
gen in der Wirtschaft ssonderzone Liegnitz. Durch den Herrn Dr. Piech delegiert, ist er 
aus Südafrika zurückgekommen, um sich dem neuen Projekt zu widmen. Sowohl das 
Gutachten des Professors, das die optimalen Bedingungen für die neue Investition be-
tonte als auch die wohlwollende Einstellung der lokalen Selbstverwaltung, prägten mit 
Sicherheit die Entscheidung des Konzernversvorstands das neue Werk gerade in der 
Stadt Polkowice zu lokalisieren. Professor Welkener bleibt dadurch in unserer Erinne-
rung als der vorzügliche Organisator, Manager und der erste Vorsitzende des Werkes 
VW Motor Polska in Polkowice, das er in Jahren 1998-1999 in Betrieb setzte.

Die Verdienstliste des Jubilar ist lange. Dank der geschäft lichen Verbindungen des 
Professors Welkeners war es möglich, die Niederlassung solcher Unternehmen wie die 
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japanische Firma SANDEN und die deutsche SITECH in unmittelbarer Nachbarschaft  
des Volkswagenwerks durchzusetzen. Auf Anregung des Professors fi ndet jährlich in 
Breslau Autoforum statt - ein Zusammentreff en der Fachleute aus der Autobranche und 
ein Standort der Promotion, Kooperationsaufnahme und des Austausch.

Große Annerkennung und Warmherzigkeit gewann Herr Professor durch sei-
ne  voller Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft  Haltung gegenüber dem ganzen tech-
nischen Milieu des Niederschlesiens. Enger Bezug auf die Problematik der modernen 
Firmenverwaltung und ausgezeichnetes Verständnis der technischen Fragen bildeten 
unschätzbare Hilfe für die Entwicklung der modernen Industrie in dieser Region. Ich 
bin überzeugt, dass sowohl die hervorragende Orientierung in dem technischen Wir-
kungskreis als auch der direkte und off ene Umgang mit verschiedenen Generationen 
von Ingenieurs und Praktiker eine bedeutsame Rolle in der Entfaltung der Mehrheit 
der Firmen in Polkowice gespielt haben.

Für seinen Einsatz und Hingabe wurde Professor Burkhard Welkener durch den 
Präsidenten Aleksander Kwaśniewski mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet und der 
Senat der Technischen Universität in Breslau verlieh ihm den hochgeschätzten Titel des 
Honorarprofessors. Die lokale Öff entlichkeit und die Selbstverwaltung würdigten den 
Herrn Professor im Jahre 2001 mit dem Titel des Ehrenbürgers der Stadt Polkowice.

Heute möchten wir ihm unsere Annerkennung und unseren Dank für sein ganzes 
Engagement, das unsere Stadt Polkowice und unsere Einwohner positiv geprägt hat, 
äußern. Es ist keine einfache Aufgabe, denn die Verdienste des Professors zahlreich 
sind und die Leistungen diverse Gebiete umfassen. Professor Burkhard Welkener wur-
de durch seine Tätigkeit zum Botschaft er unserer Region über die polnischen Grenzen 
hinaus.

Für die akademische Gemeinschaft   unserer Fachhochschule ist und bleibt er ein 
Mentor, der die Aktivitäten der lokalen Selbstverwaltung bei der Errichtung der Nie-
derschlesischen Fachhochschule der Technik und des Unternehmertums unterstützte. 
Zum Ziel der Fachhochschule wurde die Ausbildung der Fachkräft e für die lokalen Un-
ternehmen.

Ich habe Herr Professor bei verschiedenen Gelegenheiten begegnet, sowohl bei den 
wissenschaft lichen Begegnungen als auch bei den gesellschaft lichen Zusammentreff en. 
Der Professor zeigte sich immer als ein zugänglicher,  zukunft orientierter  und gleich-
zeitig charismatischer Mensch. Als der akademische Lehrer ist er immer bereit einen 
konstruktiven Gedankenaustausch mit Studierenden über jegliche für sie interessanten 
Th emen aufzunehmen. Er ist auch seiner pädagogischen Funktionen bewusst, wo er 
der Doktorvater der Änderungen, Fürsprecher des Verständnis und Toleranz ist, mit-
verantwortlich für die richtige Interpretation der Phänomene und Gestaltung der Per-
sönlichkeiten der neuen Generation. Er ist eine Wertenquelle und derer Angebot, ein 
auf eigenen Kriterien  gestütztes Vorbild, dessen Haupteingenschaft en sich in seinen 
berufl ichen Erfahrungen und in seinem Urteil widerspiegeln. An unserer Fachhoch-
schule ist er auch der Vorläufer der Vorträge der technischen Fächer in der Englischen 
und Deutschen Sprache.
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Der akademische Bruch verlangt die wissenschaft lich-didaktische Leistungen, aus 
dem Anlass des Jubiläums, feierlich zu würdigen. Im Falle des Professors Welkeners 
auch die management-organisatorische. Der siebzehnte Geburtstag schafft   eine Gele-
genheit, um dem Lehrer, dem Manager und dem Freund, sein bisheriges Leben und 
Werk betrachtend, Dankbarkeit und Freundschaft  zu äußern. Dankbarkeit für das ge-
meinsame Nachgehen der täglichen Pfl ichten und für die gemeinsame Gestaltung der 
Projekten und Visionen, die letztendlich unsere Welt verändern.

Die Publikation, die wir Ihnen zu Händen geben, ist dem Herrn Professor als ein 
Ausdruck unserer Achtung gewidmet. Sie ist ein Dankeswort für alle Bemühungen an 
denen er, seit den letzen zehn Jahren seiner Tätigkeit in Polen und in Polkowice, betei-
ligt war. Sie bleiben bestimmt ein fester Zeichen seiner Anwesenheit. Das Buch soll der 
Beweis unserer Freundschaft  und Verbundenheit werden.

Anlässlich des siebzigsten Geburtstags möchte ich Ihnen das Beste wünschen. Ge-
nießen Sie in voller Gesundheit, von dem Respekt und der Dankbarkeit umgeben, das 
Werk ihres schöpferischen Lebens und vergessen Sie nicht, dass Sie immer ergebene 
Freunde in Polkowice haben.
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Marek Tramś
Starosta Powiatu Polkowickiego

To, co robimy, stanowi o nas...

Szanowny Panie Profesorze, kiedy poproszono mnie o skreślenie kilku zdań 
do publikacji podsumowującej Pana aktywność w naszym regionie, to pierwsza myśl 
jaka się pojawiła, to taka, że Powiat Polkowicki zawsze miał szczęście do ludzi. I druga 
- kończy się jakaś epoka - epoka nauki, zbierania doświadczeń i czas przekazać wszyst-
ko to, co otrzymaliśmy, między innymi od takich osób jak Pan Profesor, młodemu po-
koleniu - młodemu pokoleniu Europejczyków.

Lokalizacja w 1998 r. zakładu Volkswagen Motor Polska w polkowickiej części Leg-
nickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest niewątpliwie efektem Pana działań i pro-
wadzonej przez Pana wzorowej współpracy z władzami samorządowymi. Swoim za-
angażowaniem w pracę na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu w doskonały 
sposób przyczynił się Pan również do powstania serdecznych więzi międzyludzkich. 
Pana otwartość, kreatywność i umiejętność dalekosiężnego, optymistycznego patrzenia 
w przyszłość pozwoliły na przełamanie barier, niepewności i sprawiły, że idea Europy 
solidarnej, otwartej, proklamującej szacunek dla człowieka i jego praw, jest nam bardzo 
bliska. Uzmysłowiliśmy sobie wówczas, że jesteśmy Europejczykami, za to Panu Profe-
sorowi bardzo dziękuję.

Ogromnym szacunkiem darzę również Pana osiągnięcia naukowe. To wspaniałe, 
że zaangażował się Pan w rozwój nauki na Dolnym Śląsku, w tym również w polkowi-
ckiej Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki, pomagając w stwo-
rzeniu znakomitych warunków do prowadzenia badań naukowych oraz dając studen-
tom możliwość czerpania z Pana ogromnej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Parafrazując słowa Arystotelesa: „To, co wciąż robimy, stanowi o nas”, chcę powie-
dzieć, iż Pana wieloletni dorobek, zarówno ten zawodowy, wynikający z pracy w przemy-
śle, jak również ten naukowy, stanowi o Panu znacznie więcej, niż każde słowa uznania 
i podziękowania. Pragnę Panu życzyć dalszych sukcesów, a sobie - kolejnych możliwości 
współpracy z Panem dla dobra i pomyślności mieszkańców Powiatu Polkowickiego.
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Marek Tramś
Landrat der Stadt Polkowice

Alles, was wir machen, spricht über uns ...

Sehr geehrter Herr Professor, als ich gefragt wurde einen Text für die Ihre Tätigkeit 
resümierende Publikation zu verfassen, mein erster Gedanke war, dass der Kreis Pol-
kowice immer Glück zu den Menschen hatte. Der zweite Gedanke war, dass es die Zeit 
kommt alles, was wir von solchen Menschen wie Sie, Herr Professor, bekommen haben 
- das ganze Wissen und die Erfahrung - weiter an die junge Generation, Generation, 
der jungen Europäer überzumitteln.

Die Lokalisierung des Werkes Volkswagen Motor Polska im Jahre 1998 in unserem 
Teil der Sonderwirtschaft szone Liegnitz ist zweifellos Ergebnis Ihrer Handlungen und 
Ihrer vorbildlichen Zusammenarbeit mit Selbstverwaltungsbehörden. Mit Ihrem En-
gagement in die wirtschaft liche Entwicklung unserer Region haben Sie auch meister-
haft  zu der Entstehung der herzlichen zwischenmenschlichen Beziehungen beigetra-
gen. Ihre Off enheit, Kreativität und die Fähigkeit weitreichend in die Zukunft  zu schau-
en, haben ermöglicht die Barrieren und die Unsicherheit durchzubrechen. Die solida-
rische, off ene und den Respekt für den Mensch proklamierende Idee Europas ist uns 
näher geworden. Wir haben damals wahrgenommen, dass wir die Europäer sind, und 
dafür möchte ich Ihnen Herr Professor danken. 

Auch Ihre wissenschaft lichen Errungenschaft en schätze ich hoch. Es ist bewunde-
rungswürdig, dass Sie Ihren Anteil an die Förderung der Wissenschaft  in Niederschle-
sien haben. Sie haben, unter anderen, bei dem Aufb au der günstigen Bedingungen für 
die wissenschaft liche Forschung an der DWSPiT (die Niederschlesische Fachhochschu-
le der Technik und des Unternehmertums) mitgewirkt und ermöglicht den Studieren-
den aus Ihrem enormen Wissen und Ihrer berufl ichen Erfahrung zu schöpfen.

Paraphrasierend die Worten von Aristoteles - „das, was wir machen, spricht über 
uns“ - möchte ich sagen, dass Ihr jahrelanges berufl iches und wissenschaft liches Werk, 
legt ein besseres Zeugnis als jegliche Worte des Dankens und Anerkennung ab. Ich 
möchte Ihnen weitere Erfolge wünschen und mir selbst - weitere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit Ihnen, um Wohl der Einwohner des Kreis Polkowice zu sichern.
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Wiesław Wabik
Burmistrz Polkowic

Prof. Welkener – ambasador Polkowic 
w świecie biznesu

Volkswagen Motor Polska to perełka inwestycyjna Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, ale przede wszystkim samych Polkowic. Firma stała się  wizytówką mia-
sta i nikt nie ma wątpliwości, że lokalizację inwestycji w naszej gminie zawdzięczamy 
profesorowi Burkhardowi Welkenerowi.

Minęło pięć lat odkąd prof. Welkener nie kieruje już polkowickim Volkswagenem, 
a ja wciąż mówiąc o tej fi rmie zawsze mam na myśli jej pierwszego prezesa. Mało tego, 
do dziś dokładnie pamiętam nasze pierwsze biznesowe spotkanie. Kilka minut rozmo-
wy wystarczyło, abym zrozumiał, dlaczego cieszy się opinią wielkiej osobowości świata 
biznesu. Zobaczyłem człowieka sukcesu, który z jednej strony potrafi ł swobodnie pro-
wadzić rozmowę na każdy temat, a z drugiej nadawał jej charakter bardzo konkretne-
go dialogu. Zauważyłem, że ten człowiek wie czego chce. Od razu poczułem sympatię 
do Pana prezesa i najzwyczajniej polubiłem. 

Prof. Burchard Welkener wielokrotnie podkreślał w wywiadach prasowych, że gdy-
by jeszcze raz miał podejmować decyzję o budowie fabryki Volkswagen Motor Polska, 
na pewno wybrałby Polkowice. Mówił o wzorowych relacjach polkowickiego samorzą-
du z fi rmą Volkswagen, o bardzo wysoko ocenianej przez niego strategii rozwoju gmi-
ny, wykwalifi kowanej kadrze pracowniczej i jej potencjale. Częste tego typu wypowie-
dzi były zachętą dla innych inwestorów. Dziś doceniamy wielki wkład byłego prezesa 
VW MP w rozwój polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Pan profesor bardzo wspierał nasze działania w pozyskaniu kolejnego dużego inwestora 
w Polkowicach - fabryki Sanden Manufacturing Poland. Upór jaki towarzyszył każde-
mu działaniu biznesowemu, stawał się dla mnie inspiracją, a już na pewno mnie mo-
tywował. Bardzo mnie cieszy, że zapał i bezcenną, ogromną widzę Pan Profesor, jako 
wykładowca, przekazuje studentom Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Techniki w Polkowicach. 

Dziś z całą stanowczością można uznać, że prof. Burchard Welkener jest wspania-
łym ambasadorem Polkowic i DWSPiT w świecie biznesu i nauki. W jego działaniach 
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widać, że nadanie w 2000 r. tytułu Honorowego Obywatela Polkowic traktuje bardzo 
poważnie. Przede wszystkim należą się podziękowania za to, że bardzo dobrze się z po-
siadania tego tytułu wywiązuje.
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Wiesław Wabik
Bürgermeister der Stadt Polkowice

Prof. Welkener – der Botschafter der Stadt Polkowice
in der Businesswelt

Volkswagen Motor Polska ist nicht nur eine Investitionsperle der Sonderwirt-
schaft szone Liegnitz, aber vor allem der Stadt Polkowice selbst. Dieses Werk ist eine 
erkennbare Visitenkarte unserer Stadt geworden und niemand zweifelt daran, dass wir 
die Lokalisierung dieser Investition in unserer Gemeinde dem Professor Burkhard Wel-
kener zu verdanken haben.

Fünf Jahre sind vergangen seit Professor Welkener nicht mehr die Niederlassung in 
Polkowice leitet, aber ich, wenn ich immer über das Werk rede, denke ich zugleich an 
seinen ersten Vorsitzenden. Vielmehr, ich habe in Erinnerung unser erstes Geschäft s-
treff en. Ein paar Minuten reichten mir um zu verstehen warum Herr Welkener als 
grosse Persönlichkeit der Bussineswelt gilt. Ich habe einen Erfolgsmenschen gesehen, 
der sich über alle Th emen locker  unterhalten konnte und zugleich dem Gespräch eine 
Form des  konkreten Dialogs verlieh. Ich merkte, dass der Mann weiß, was er will. Ich 
habe auf der Stelle für Herrn Vorsitzenden Sympathie empfunden und ihm einfach lieb 
gewonnen.

Herr Professor Burkhard Welkener hat vielfach in Presseinterviews betont, dass 
wenn er noch mal die Entscheidung treff en müsste, würde er mit Sicherheit erneut den 
Standort Polkowice wählen. Die musterhaft e Beziehungen der lokalen Selbstverwal-
tung mit der Firma Volkswagen, die von dem Professor hoch eingeschätzte Strategie 
der Gemeindeentwicklung, die qualifi zierte Arbeitskräft e und ihr Potential sind wie-
derholt von ihm erwähnt worden. Solche Äußerungen haben oft  andere Investoren er-
muntert, sich für unsere Region zu interessieren. Heute würdigen wir den enormen 
Beitrag des ehemaligen Vorsitzenden VW MP in die Entwicklung unserer Sonderwirt-
schaft ssubzone. Herr Professor hat stark unsere Bemühungen unterstützt, um einen 
weiteren großen Investoren - Sanden Manufacturing Poland für Polkowice zu gewin-
nen. Beständigkeit und Willenskraft , die jede seine geschäft liche Bestrebung beglei-
teten, brachten mit sich Inspiration, und ganz gewiss Motivation. Es freut mich sehr, 
dass Herr Professor seine Begeisterung und unschätzbares Wissen an die Studieren-
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den in der DWSPiT (die Niederschlesische Fachhochschule der Technik und des Un-
ternehmertums) weitergeben kann.

Heute, kann man zweifelsohne feststellen, dass Professor Burkhard Welkener als 
ausgezeichneter Botschaft er der Stadt Polkowice und DWSPiT in Wissenschaft s- und 
Businesswelt agiert. In seinem Einsatz ist es sichtbar, dass er die Verleihung des Titels 
des Ehrenbürgers der Stadt Polkowice sehr ernsthaft  nimmt. Meine Danksagung gilt 
vor allem der Tatsache, dass er die aus dem Besitzt des Titels hervorgehenden Ver-
pfl ichtungen in die Praxis umsetzt. 
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Emilian Stańczyszyn
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
Burmistrz Polkowic w latach 1994-2001, 2003-2006
Marszałek województwa dolnośląskiego w latach 2001-2003

Udało nam się wiele osiągnąć

Pan Profesor Burkhard Welkener jest nie tylko wspaniałym menedżerem i na-
uczycielem akademickim, bardzo sympatycznym, komunikatywnym człowiekiem, 
ale także prawdziwym przyjacielem Polkowic, który doskonale rozumie zagadnienia 
samorządowe.

Poznaliśmy się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Twierdzę, że gdyby nie aktyw-
ne działania Profesora Welkenera, Volkswagena w Polkowicach mogłoby dziś nie być. 
Na przełomie lat 1997-1998 wiele wskazywało na to, że fi rma zostanie zlokalizowana 
w Wałbrzychu. Choć wówczas mieliśmy w Polkowicach podstrefę Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i bardzo ciekawą ofertą dla dużych inwestorów zagranicznych, 
to przecież wiadomo jak wiele zależy od ludzi upoważnionych do podejmowania de-
cyzji. Profesor był przekonany, że właśnie u nas powinien funkcjonować Volkswagen 
Motor Polska i nasi partnerzy niemieccy prawie natychmiast, już po pierwszych rozmo-
wach w Ratuszu, zdecydowali się na tę inwestycję. Można powiedzieć, że wyprzedzili 
naszych japońskich gości z Toyoty, z którymi wstępne sondażowe negocjacje były pod-
jęte kilka dni wcześniej. Cieszę się więc, że w 1999 r. polkowiccy radni - na mój wnio-
sek - przyznali Panu Profesorowi oraz kilku jego współpracownikom z Niemiec, tytuły 
Honorowych Obywateli Polkowic.

Profesor Welkener skutecznie przyczynił się też do powiększenia polkowickiej czę-
ści Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jestem przekonany, że bez osobistego 
zaangażowania Pana Profesora na pewno nie byłoby w naszej gminie japońskiej inwe-
stycji fi rmy Sanden. Gdy pełniłem godność burmistrza Polkowic, zawsze byłem go-
towy do ścisłej współpracy z Panem Profesorem, o czym on wielokrotnie jest łaskaw 
wspominać publicznie. Często spotykaliśmy się, aby natychmiast rozwiązywać poja-
wiające się, różnorakie problemy. Łączył nas też podobny sposób myślenia o nowych 
ideach i zadaniach, ważnych zarówno dla Volkswagena, Polkowic jak i dla Dolnego 
Śląska. 
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Gdy byłem przewodniczącym Sejmiku województwa dolnośląskiego, a następnie 
marszałkiem województwa, pracowaliśmy między innymi nad zorganizowaniem kon-
ferencji Autoforum we Wrocławiu, na której spotykali się dostawcy części i podzespo-
łów dla przemysłu motoryzacyjnego. Pomysłodawcą był Volkswagen Motor Polska, 
oczywiście na czele z jego wieloletnim Prezesem Profesorem Burkhardem Welkene-
rem. Pamiętam również nieocenione wsparcie Pana Profesora dla pomysłu utworzenia 
w Polkowicach Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Potem na-
sza młoda uczelnia zawsze mogła liczyć na jego pomoc.

Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, które stały się udziałem Pana Pro-
fesora. To właśnie u nas w Polkowicach prof. Burkhard Welkener został odznaczony 
Krzyżem Ofi cerskim Orderu Zasługi RP. Wcześniej takie samo odznaczenie otrzymał 
dr Peter Ohr, były konsul RFN we Wrocławiu. Właśnie z panem konsulem i z Prezesem 
Welkenerem, także w czasie sprawowania przeze mnie funkcji marszałka województwa, 
zorganizowaliśmy spotkanie z przedsiębiorcami niemieckimi, działającymi na Dol-
nym Śląsku. Również, dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu Pana Profesora, do-
szło do pierwszych bezpośrednich spotkań liderów Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii. 
W Hanowerze miałem przyjemność spotkać się z premierem Dolnej Saksonii, po czym 
i we Wrocławiu, i w Volkswagenie w Polkowicach gościliśmy pana premiera.

Niezmiernie cieszyłem się, gdy Profesor Burkhard Welkener  uzyskał godność Pro-
fesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej, uczelni której dwa wydziały sam ukoń-
czyłem i z którą zawsze czułem się bardzo związany. 

Z Panem Profesorem łączyły mnie zawsze stosunki szczególne. Polegały one na 
wzajemnym szacunku, ogromnej życzliwości. Pozwolę sobie określić nasze kontakty 
jako przyjacielskie. Myślę, że właśnie dzięki temu tak dużo, w tak krótkim czasie udało 
się nam wspólnie osiągnąć. I za to wszystko, co Profesorowi zawdzięczają Polkowice, 
Dolny Śląsk i ja osobiście, pragnę wyrazić wielką wdzięczność i podziękować.
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Emilian Stańczyszyn
Vorsitzender des Gemeindeverband
des Kupferrevieres
Bürgermeister in Jahren 1994-2001, 2003-2006
Marschal der Woiwodschaft in Jahren 2001-2003

Wir haben viel erreicht

Herr Professor Burkhard Welkener ist nicht nur ein hervorragender Manager, aka-
demischer Lehrer und ein sehr sympathischer, aufgeschlossener Mensch aber auch ein 
echter Freund der Stadt Polkowice, der ausgezeichnet die Selbstveraltungsfragen ver-
steht. 

Wir haben uns gegen Ende der neunzigen Jahre kennen gelernt. Ich kann feststel-
len, dass ohne die starken Bemühungen des Professors Welkeners, hätten wir heute 
kein Werk Volkswagen in Polkowice. In den Jahren 1997 - 1998 hat viel dafür gespro-
chen, dass die Niederlassung des VW Werks in Waldenburg lokalisiert wurde. Trotz 
der Tatsache, dass wir damals in unserem Teil der Wirtschaft ssonderzone Liegnitz 
ein sehr interessantes Angebot für große ausländische Investoren hatten, war uns be-
wusst wie viel von den die  Entscheidung treff enden Menschen abhängt. Professor 
Welkener war überzeugt, dass gerade bei uns das Werk Volkswagen Motor Polska 
aufgebaut werden soll. Unsere deutschen Partner haben sich fast sofort, schon nach 
den ersten Gesprächen im Rathaus, für diese Investition entschieden. Man kann sa-
gen, dass sie unsere japanischen Gäste aus Toyota, mit denen wir schon einleitende 
Verhandlungen durchführten, überholt haben. Deswegen freue ich mich, dass unsere 
Ratsmitglieder - auf meinen Antrag - dem Herrn Professoren und manchen von sei-
nen Kollegen aus Deutschland den Titel der Ehrenbürger, der Stadt Polkowice verleiht 
haben.

Professor Welkener hat dazu wirksam beigetragen, dass unser Teil der Wirtschaft s-
sonderzone Liegnitz vergrößert wurde. Es ist unbestritten, dass ohne sein persönliches 
Engagement hätten wir in unserer Gemeinde nicht die japanische Investition der Firma 
Sanden. Als ich das Amt des Bürgermeisters der Stadt Polkowice bekleidete, war ich 
immer dazu bereit für die enge Zusammenarbeit mit dem Herrn Professor zu sorgen, 
was er auch vielfach öff entlich erwähnt hat. Wir haben uns oft  getroff en, um sofort ver-
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schiedene, auft auchende Probleme zu lösen. Wir teilten die Einstellung zu den neuen 
Ideen und Aufgaben, die wichtig sowohl für Volkswagen als auch für Polkowice und 
Niederschlesien waren.

Als ich der Vorsitzende des Provinziallandtages Niederschlesien war, und dann der 
Marschall der Woiwodschaft , arbeiteten wir unter anderem, um die Konferenz Auto-
forum in Breslau zu organisieren, wo sich die Lieferanten der Teile und Komponen-
ten für Autoindustrie getroff en haben. Der Initiator dieser Idee war Volkswagen Motor 
Polska, natürlich mit dem Vorsitzenden Professor Burkhard Welkener an der Spitze. 
Ich erinnere mich auch an die unschätzbare Unterstützung des Professors für die Idee 
der Gründung der DWSPiT (Niederschlesische Fachhochschule der Technik und des 
Unternehmertums). Später konnte sich unsere junge Fachhochschule immer auf seine 
Hilfe verlassen.

Es ist nicht möglich alle Erfolge, an denen Herr Professor teilgenommen hat, zu be-
nennen. Es geschah bei uns, in Polkowice, dass Professor Burkhard Welkener mit dem 
Offi  zierskreuz des Verdienstsordens der Republik Polen  ausgezeichnet wurde. Früher 
ging solches Auszeichnen an den Herrn Dr. Peter Ohr, ehemaligen Konsul der Bun-
desrepublik Deutschland in Breslau. Gerade mit dem Konsul und mit dem Vorsitzen-
den Herrn Welkener, auch während meiner Zeit als Marschall, haben wir ein Treff en 
mit deutschen Unternehmern, die in Niederschlesien tätig sind, organisiert. Durch den 
persönlichen Einwand des Professors kam zu den ersten direkten Treff en der Leaders 
Niederschlesien und Niedersachsen. In Hannover kam es zur Begegnung mit dem Mi-
nisterpräsident des Landes Niedersachsen, dessen wir im Anschluss zu Gast in Breslau 
und in Volkswagen Motor Polska in Polkowice hatten.

Ich freute mich enorm, als der Professor Burkhard Welkener den Titel des Hono-
rarprofessors der Technischen Universität in Breslau erhielt, weil ich dort selbst zwei 
Fächer absolviert habe und mich mit dieser Hochschule immer eng verbunden fühle.

Mit Herr Professor verbanden mich immer besondere Verhältnisse. Sie haben sich 
durch gegenseitigen Respekt und Warmherzigkeit ausgezeichnet. Ich erlaube mich un-
sere Kontakte als freundschaft liche zu nenne. Ich denke, dass gerade dadurch, in so 
kurzer Zeit, hat es uns gemeinsam gelungen so viel zu erreichen. Für alles was die Stadt 
Polkowice, Niederschlesien und ich persönlich dem Professor verpfl ichtet bin, möchte 
ich meine große Verbundenheit und Dankbarkeit äußern. 
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Prof. Dr. Burkhard Welkener

Mein Leben und Arbeiten in Polkowice

Im Dezember 1997 hatte der Aufsichtsrat beschlossen, ein Motorenwerk für Pum-
pe/Düse Dieselmotoren in Waldenburg/Polen zu bauen. Vorgesehen war die mecha-
nische Fertigung für Nockenwelle und Zylinderkopf, Rumpfmotormontage und Kom-
plettmontage. Die anderen Hauptbaugruppen wie Kurbelwelle, Nockenwelle und 
Rumpf sollten von VW Salzgitter, bzw. anderen Motorenwerken zugeliefert werden.

Ich war zu der Zeit Technical Director bei Volkswagen-Südafrika (VWSA) in Ui-
tenhage. Im Dezember 1997 bat mich Herr Dr. Piech, damals Vorsitzender der Volks-
wagen AG, vorzeitig aus Südafrika zurückzukehren, um das Projekt zu übernehmen. 
Ab 1. März 1998 war ich für den Aufb au der Fabrik verantwortlich. 

Bei der ersten Analyse des beschlossenen Standortes stellte ich fest, dass die Lage 
nicht optimal war. Hohe Investitionen für den Bau, kein optimales Fabrikdesign und 
laufende hohe Logistikkosten entsprachen nicht meinen Vorstellungen. Durch eine 
schnelle Analyse des Arbeitsmarktes in Polkowice (wir brauchten junge technisch ver-
sierte Mitarbeiter), sowie den beispiellosen Einsatz des Buergermeisters - Herr Stan-
czyszyn - und weniger erforderliches Investment gelang es, Herrn Dr. Piech und den 
gesamten Vorstand der Volkswagen AG bereits am 10. März 1998 davon zu überzeu-
gen, dass Polkowice der bessere Standort sei.

Am 13. September 1998 fand die Grundsteinlegung durch Herrn Stanczyszyn und 
mich statt, die Einweihung der Fabrik durch Herr Dr. Piech im August 1999. Die Ge-
samtinvestitionen beliefen sich auf 234 Mio. DM und blieben damit unter dem Budget. 
Aufgrund der guten Wirtschaft lichkeit, der überdurchschnittlichen Produktivität und 
Qualität der Motoren gelang es mir, in 2001 weitere 240 Mio. DM genehmigt zu bekom-
men, um zusätzlich die mechanische Bearbeitung des Zylinderblocks, der Kurbelwelle 
und der Nockenwelle durchzuführen. Damit war eine weitere Herstellkostenreduzierung 
verbunden. Insgesamt wurden durch diese Aktivitäten ca. 1000 Arbeitsplätze bei Volks-
wagen geschaff en. Meine Strategie war, dass wir uns nur auf unsere Kernkompetenz be-
schränken. daher wurden zusätzliche Firmen in unmittelbarer Nachbarschaft  angesiedelt, 
teilweise unter Nutzung unserer Architektur, wie TCM, Hörmann, Houghten, Schnelle-
cke, GED und kleinere. Insgesamt waren das ca. weitere 300 Arbeitsplätze.
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Eines meiner wichtigsten Ziele war es, die qualifi ziertesten Mitarbeiter zu haben. 
Anhand eines umfangreichen Auswahlprozesses bekamen wir junge motivierte Mitar-
beiter, mit denen wir die Chance - neue Fabrik, neue Arbeitsstrukturen, neues Produkt 
- umsetzen konnten. Volkswagen Motor Polska erhielt 5-mal hintereinander während 
meiner Verantwortung den Volkswagen Pokal als sauberste und best organisierteste Fa-
brik im europäischen VW-Konzern. Auch externe Besucher aus allen Teilen der Welt 
bescheinigten uns diese Stellung. Es ist nur natürlich, dass die wirtschaft lichsten und 
qualitativ besten Dieselmotore aus Polkowice kamen und auch heute noch kommen.

Wenn man gute Mitarbeiter braucht, muss man auch selbst dafür sorgen. Deshalb 
habe ich von Anfang an den Gedanken des Buergermeisters von Polkowice - Herrn 
Stanczyszyn, unterstützt, eine eigene Hochschule in Polkowice zu errichten. Ich selbst 
lese von Beginn an dieser Hochschule einmal im Monat in „Organisation und Manage-
ment“ und durft e so meine Erfahrungen aus 36 Jahren bei Volkswagen und anschlie-
ßender Beratungstätigkeit den  Studenten näher bringen. Allerdings habe ich alters-
bedingt darum gebeten, diese Tätigkeit am Ende des akademischen Jahres 2009/2010 
zu beenden. Am Polytechnikum in Wroclaw bin ich ebenfalls noch in Projekte einge-
bunden.

Aufgrund meines Einsatzes für Polen wurde ich in 2004 vom damaligen Präsi-
denten - Herrn Alexander Kwasniewski - mit dem polnischen Verdienstkreuz ausge-
zeichnet. Das Polytechnikum in Wroclaw ernannte mich in 2004 zum Honorarprofes-
sor, Ehrenbürger der Gemeinde Polkowice wurde ich bereits in 2001.

In 2004 gelang es mir in Zusammenarbeit mit Herrn Stanczyszyn auch das japa-
nische Unternehmen SANDEN direkt neben Volkswagen Motor Polska anzusiedeln.

Erwähnen möchte ich auch, dass ich bei der Ansiedlung der SITECH in Polkowi-
ce (heute ca. 1300 Arbeitsplätze) eingeschaltet war. Einige Leiter dieses Unternehmens 
waren vorher meine Mitarbeiter gewesen.

Seit 1998 war ich in Polen beschäft igt. Während dieser Zeit konnte ich den indus-
triellen Strukturwandel mitbegleiten. Günstige Standortfaktoren begünstigten meine 
Arbeit, für Investitionen in Polen zu werben. Speziell das von mir initiierte AUTOFO-
RUM, das jährlich in Wroclaw stattfi ndet, ist mittlerweile ein Platz für den Austausch 
von Erfahrungen beim Betrieb eines Unternehmens in Polen geworden und hat po-
tentielle Investoren angesprochen. Der derzeitige Bildungsstand und die Bemühungen 
des polnischen Staates zur Förderung von Forschung und Lehre lassen auf eine weitere 
blühende Volkswirtschaft  hoff en. Allerdings ist die polnische Politik in Zukunft  noch 
mehr gefordert, ihren Platz in der Europäischen Union als Land in Zentraleuropa ein-
zunehmen.

Braunschweig, den 25. September 2009
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prof. dr Burkhard Welkener

Moje życie i praca w Polkowicach

W grudniu 1997 r. rada nadzorcza fi rmy Volkswagen postanowiła wybudować 
w Wałbrzychu fabrykę silników Diesla. Przewidywano produkcję wałków rozrządu i gło-
wic cylindrów, montaż kadłuba silnika oraz montaż kompletny. Inne główne podzespo-
ły, takie jak wały korbowe i kadłub, miały być dostarczane przez fabrykę VW w Salzgit-
ter bądź inne zakłady.

W tymże czasie pełniłem funkcję dyrektora technicznego w zakładzie VW w Repub-
lice Południowej Afryki w Uitenhage. W grudniu 1997 r. pan dr Piech, ówczesny prezes 
Volkswagen SA, poprosił mnie, abym wcześniej wrócił z Afryki, w celu przejęcia nowego 
projektu. Od 1 marca 1998 r. byłem odpowiedzialny za budowę fabryki.

Podczas pierwszej analizy wybranego miejsca stwierdziłem, iż wyznaczona lokali-
zacja nie była optymalna. Droga inwestycja budowlana, brak optymalnego projektu fa-
bryki i spore koszty logistyczne nie odpowiadały moim wyobrażeniom. Dzięki szybkiej 
analizie rynku pracy w Polkowicach (potrzebowaliśmy młodych, technicznie doświad-
czonych pracowników), jak również niezrównanemu zaangażowaniu burmistrza Emi-
liana Stańczyszyna, a także z powodu mniej obciążających nakładów inwestycyjnych 
udało się, już 10 marca 1998 r., przekonać pana dr. Piecha i cały zarząd fi rmy Volkswa-
gen SA, że Polkowice stanowią lepszą lokalizację.

13 września, wraz z burmistrzem E. Stańczyszynem, położyliśmy ofi cjalnie kamień 
węgielny, a w sierpniu 1999 r. dokonane zostało uroczyste otwarcie fabryki przez pana 
dr. Piecha. Całość inwestycji opiewała na 234 mln DM i była to suma poniżej spodzie-
wanego budżetu. Dzięki dobrej gospodarności, ponadprzeciętnej produkcyjności i ja-
kości silników udało mi się, w roku 2001, pozyskać dalsze 240 mln DM w celu prze-
prowadzenia obróbki mechanicznej bloków cylindrów, wałów korbowych oraz wałków 
rozrządu. Krok ten związany był z dalszą redukcją kosztów produkcyjnych. Ogółem, 
wskutek tych działań, stworzonych zostało w Volkswagenie około 1000 miejsc pra-
cy. Jako że moją strategią była koncentracja wyłącznie na naszej głównej kompetencji, 
w bezpośrednim sąsiedztwie naszego zakładu i częściowo z użyciem naszej architektu-
ry, osiadły dodatkowe fi rmy takie jak TCM, Hörmann, Houghten, Schnellecke, GED 
i mniejsze. W sumie powstało około 300 dodatkowych miejsc pracy.
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Jednym z moich najistotniejszych celów było zatrudnienie pracowników o pierw-
szorzędnych kwalifi kacjach. Na podstawie szeroko zakrojonego procesu rekrutacyjne-
go, przyjęliśmy do pracy młodych, zmotywowanych pracowników, z którymi mogliśmy 
podjąć wyzwanie – nowa fabryka, nowe struktury pracy, nowy produkt. W czasie gdy 
kierowałem zakładem, fabryce Volkswagen Motor Polska pięciokrotnie przyznano Pu-
char Volkswagena jako najczystszemu i najlepiej zorganizowanemu zakładowi w eu-
ropejskim koncernie VW. Fakt ten potwierdzany był również przez naszych gości ze 
wszystkich stron świata. Oczywistym jest więc, iż najbardziej ekonomiczne i jakościo-
wo niezrównane silniki Diesla pochodziły i do dziś pochodzą z Polkowic.

Jeśli pracodawca potrzebuje dobrych współpracowników, musi się o nich sam 
postarać. Z tego też powodu, od początku wspierałem pomysł burmistrza Polkowic, 
E. Stańczyszyna, aby w Polkowicach otworzyć szkołę wyższą (to funkcjonująca obec-
nie Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki). Ja sam, od momentu 
jej założenia, raz w miesiącu prowadzę w Polkowicach wykłady z zakresu „Organizacji 
i zarządzania” i mam możliwość przybliżenia studentom mojego 36-letniego doświad-
czenia i obecnej działalności doradczej w fi rmie Volkswagen. Biorę również udział 
w projektach realizowanych na Politechnice Wrocławskiej. Jednakże ostatnio, ze wzglę-
du na mój wiek, poprosiłem o zakończenie mojej działalności w polkowickiej DWSPiT 
wraz z końcem roku akademickiego 2009/2010.

Moje zaangażowanie w Polsce zostało uhonorowane w 2004 r., przez ówczesnego 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, polskim Krzyżem Zasługi. W tymże też roku 
Politechnika Wrocławska nadała mi tytuł Profesora Honorowego. Natomiast Honoro-
wym Obywatelem Polkowic zostałem już w roku 2001.

W 2004 r. udało mi się, we współpracy z panem Stańczyszynem, osadzić bezpo-
średnio obok zakładu Volkswagen Motor Polska japońską fi rmę Sanden. Wspomnieć 
również pragnę, iż byłem włączony w projekty dotyczące otwarcia fi rmy Sitech (dziś 
około 1300 miejsc pracy). Niektórzy kierownicy tejże fi rmy byli uprzednio moimi 
współpracownikami.

Pracowałem w Polsce od roku 1998. Czas ten dał mi możliwość towarzyszenia 
zmianom strukturalnym w przemyśle. Korzystne czynniki lokalizacyjne sprzyjały mojej 
pracy w propagowaniu idei inwestycji w Polsce. Szczególnie, zainicjowane przeze mnie 
Autoforum, corocznie mające miejsce we Wrocławiu, stało się w międzyczasie punktem 
wymiany doświadczeń, dotyczących uruchamiania przedsiębiorstw w Polsce i zaintere-
sowało potencjalnych inwestorów. Dotychczasowy stan kształcenia i starania polskiego 
państwa, by wspierać badania i naukę pozwalają wierzyć w dalszy rozkwit gospodarki 
narodowej. Jakkolwiek Polska jako kraj Unii Europejskiej położony w samym centrum 
Europy z pewnością będzie musiała sprostać wielu nowym wyzwaniom, jakie przynie-
sie ze sobą przyszłość.

Braunschweig, 25 września 2009 r.
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Kalendarium

Żonaty od 1969 r., dwóch synów.

Wykształcenie akademickie

 1959 Matura: Liceum im. Ernesta Moritza Anrdt, Osnabrück, Niemcy.
 1959-1965 Studia: inżynieria mechaniczna na Uniwersytecie Technicznym Carolo-

Wilhelmina, Braunschweig, Niemcy.
 1965 Dyplom inżyniera inżynierii mechanicznej.
 1965-1966 Studia z zakresu ekonomii i biznesu na Uniwersytecie Technicznym 

Carolo-Wilhelmina, Braunschweig, Niemcy.
 1969 Dyplom inżyniera ekonomii.
 1983-1985 Studia ekonomii i biznesu, Uniwersytet im. Justusa Liebig w Giessen, 

Niemcy.
 1985 Tytuł doktora nauk politycznych.
 od 1988 Działalność naukowa. Wykłady, ćwiczenia i seminaria: Uniwersytet Ton-

gij (Szanghaj, Chiny), Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Techniki (Polkowice, Polska), Honorowy Profesor Politechniki Wroc-
ławskiej (Wrocław, Polska).

Doświadczenie zawodowe

 1968-1972 Inżynier, stażysta, Volkswagen SA, Wolfsburg.
  Zakres działalności: planowanie komponentów podwozia, odlewnia żeli-

wa szarego, planowanie procesów rozwojowych dla komponentów pod-
wozia, asystent dyrektora mechanicznej produkcji komponentów pod-
wozia, planowanie wytwarzania narzędzi i podwozi, kierownik asystent 
działu Kontrola produkcji i jakości.

 1972-1976 Dyrektor koordynacji produkcji, odpowiedzialny za inżynierię przemy-
słową, podział procesu (procesy końcowe), kontrola produkcji, anali-
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za systemów produkcyjnych dla planowania produkcji, kontrola i CAD 
produkcji, zadania z zakresu procesów restrukturyzacyjnych.

 1977-1979 Kontroler działu produkcyjnego, odpowiedzialny za wszelkie działania 
wiązane z kontrolą produkcji marki Volkswagen.

 1980 Dyrektor działu Kontrola produkcji w siedzibie głównej fi rmy, odpowie-
dzialny za inżynierię przemysłową, kontrolę produkcyjną, analizę syste-
mową produkcji.

 1981-1988 Dyrektor działu Organizacja zarządzania i systemów, odpowiedzialny 
za globalną strukturę organizacyjną grupy, działania dotyczące struk-
turyzacji i organizacja systemowa dla fi rmy Volkswagen SA, dyrektor 
wszystkich centrów komputerowych fi rmy Volkswagen SA, jak również 
globalna techniczna odpowiedzialność za prace organizacyjne i systemo-
we fi rmy Volkswagen. Członek komitetu wykonawczego do spraw zarzą-
dzania. Członek zarządzania CAD.

 1983-1988 Prezes rady nadzorczej VW-GEDAS, fi rmy tworzącej systemy przetwa-
rzające dane techniczne, Berlin.

 1988-1991 Zastępca dyrektora naczelnego oraz dyrektor handlowy placówki Volks-
wagen w Szanghaju, Chiny.

 1991 Członek zarządu, Volkswagen Saksonia sp. z o.o., Mosel.
 1992-1995 Dyrektor naczelny Volkswagen SA, zakład w Braunschweigu.
 1996-1998 Dyrektor techniczny fabryki Volkswagen w Republice Południowej Afry-

ki, Uitenhage.
 1998 Dyrektor odpowiedzialny za budowę fabryki silników Volkswagen Mo-

tor Polska, Polkowice, Polska.
 1999-2004 Prezes i dyrektor naczelny fabryki Volkswagen Motor Polska.
 2004- do dziś Konsultant, profesor (Organizacja i zarządzanie), DWSPiT (Polkowice, 

Polska), Profesor Honorowy Politechniki Wrocławskiej, członek rady 
grupy Jiangyin Jiangsu, członek rady nadzorczej Schmuhl, Jiangyin Com-
posite Technology Jiangyin Jiangsu.

Publikacje i wykłady

 1985 Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie z produkcją wielkoseryjną 
i masową, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej struktury lo-
kalizacji, praca doktorska, Giessen.

 1986 System ekspercki. Jak uczynić komputer bardziej ludzkim, „Tydzień Kompu-
terowy”.

 1987 Umiejętność przetwarzania danych – kunszt nie wymagany, Online Köln.
 1993 Stała optymalizacja procesów jako droga do „odchudzonej fabryki” 

w Volkswagenie, VDI – Berichte nr 1047.
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  Motoryzacyjne wyzwania i szanse w Azji: Budowa spółki joint venture 
Volkswagen w Szanghaju, Euroforum Dusseldorf.

 1994 Certyfi kacja jako kamień milowy na drodze do jakości przedsiębiorstwa, 
Euroforum Dusseldorf.

  Stała Optymalizacja Procesów 2 w ramach konceptu rozwoju zakładu 
Volkswagen AG Braunschweig, München.

  Rozwój strategii przedsiębiorstwa w Azji, Hamburg.
 1995 Wyzwania i szanse w Azji: Budowa spółki joint venture Volkswagen 

w Szanghaju, Frankfurt – Main.
  Zarządzanie wariantami i złożonością w przemyśle dostawczym branży 

motoryzacyjnej, Münchner Management Colloquium.
  System zarządzania jakością w zakładzie Volkswagen Braunschweig, Eu-

roforum, Frankfurt.
  Zabezpieczenie niemieckiej placówki poprzez zarządzanie jakością i kosz-

tami, Berlin.
  Wymagania przemysłu motoryzacyjnego w stosunku do producentów na-

rzędzi i podzespołów, Düsseldorf. 
 1996 Organizacja, która się uczy. Volkswagen Braunschweig SA, Münchner 

Management Kolloquium.
 1997 Wyzwania międzynarodowych przedsiębiorstw, Münchner Management 

Colloquium.
 2000 Koncept logistyki w fabryce silników w Polsce, Tongji Universität 

Shanghai.
  Znaczenie Inwestycji, Uniwersytet Opolski, Polska.
 2001 Budowa placówki w Polsce i rozszerzenie na Wschód, Wrocław, Polska.
 2003 Produkcja motorów w kraju „low cost” – doświadczenia i perspektywy, 

Aachener Kolloquium.
  Lean Management, Tongji Universität Shanghai.
 2004 Czynniki wpływające na wybór międzynarodowej lokalizacji, VDA – Mit-

telstandstag Frankfurt / Neuisenburg.
  Volkswagen Motor Polska – przedsięwzięcie uwieńczone sukcesem. Budo-

wa, strategia, sukcesy jakości, koszty, terminowość dostaw, produkcyjność. 
Automobilforum, Leipzig.

 2005 Polska krajem przyszłości dla przemysłu dostawczego? Dlaczego Polska? 
Wolfsburg.

  Międzynarodowe czynniki lokalizacyjne jako baza decyzji inwestycyjnych 
w Chinach – przykłady, DDC Dusseldorf.

 2008 Różnorodne artykuły w „Vom Vorwerk zum Fahrwerk“, Historische 
Notate 13, Schrift enreihe der Historischen Kommunikation der Volkswa-
gen Aktiengesellschaft , Wolfsburg.
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Wyróżnienia

Prof. Burkhard Welkener, doktor nauk politycznych

 1989 Brązowy Medal Magnolii miasta Szanghaj, Chiny.

 1992 Brązowy Medal Magnolii miasta Szanghaj, Chiny.

 1997 Doradca ekonomiczny zarządu miasta Jiangyin, Chiny.

 2000 Honorowy Obywatel Polkowic, Polska.

 2001 Nagroda „Złotego Szermierza”, Uniwersytet Wrocławski, Polska.
  Honorowy założyciel Uniwersytetu im. Otto von Guericke, Magdeburg, 

Niemcy.

 2002 Niezależny członek rady nadzorczej, fi rma motoryzacyjna Wuxi 
Shenzhou, Chiny.

 2004 Krzyż Zasługi otrzymany od Prezydenta RP, Warszawa, Polska.
  Honorowy Profesor Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska.
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Prof. Dr. Burkhard Welkener
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Faktoren der internationalen Standortwahl

1. Globalisierung
Im Zuge der Globalisierung der Weltwirtschaft  müssen sich kleine und mittlere 

Unternehmen immer mehr auf die internationale Ausrichtung ihrer Produktion aus-
richten. Reichte es am Anfang zum Verkauf seiner Produkte eine international aus-
gerichtete Vertriebsorganisation zu haben, so ist seitens der Regierungen vieler Län-
der immer wieder die Forderung erhoben worden, dass Wertschöpfung in den entspre-
chenden Ländern zu erfolgen habe.

Als Anreiz zum Investment wurden z. B. aber auch die Vorteile der geschlossenen 
Märkte herausgearbeitet. So war z. B. China für die international operierende Automo-
bilindustrie lange Zeit ein geschlossener Markt. Nur wenige Firmen wie Volkswagen 
hatten die Genehmigung des Aufb aus eines Produktionsunternehmens in Shanghai in 
Form eines Joint- Ventures mit der SAIC (Shanghai Automotive Corporation).

Grosse Bedeutung kommt dem Mittelstand zu. In der Bundesrepublik Deutsch-
land sind ca. 3.3 Millionen kleine und mittlere Betriebe, 57% der Wertschöpfung er-
folgt in diesen Betrieben, 70% der Erwerbstätigen arbeiten dort und ca. 80% aller Lehr-
linge. Der frühere Bundeswirtschaft sminister Dr. Werner Müller betonte „die mittel-
ständischen Unternehmer sind eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft ”.

Warum sollten sich die kleinen und mittelständischen Unternehmer auf die Glo-
balisierung einstellen?

Globalisierung hilft  Unternehmen zu Wettbewerbsvorteilen:
 höhere Volumen, da großer Absatzmarkt und Teilnahme an steigender Nachfrage 

„economy of scale” - Eff ekte zu realisieren;
 ermöglicht eine sinnvolle Produktionsteilung;
 kann standortbezogene Kostenvorteile realisieren;
 ermöglicht gegebenenfalls eine Technologieerschließung 

aber, Globalisierung erfordert auch:
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 einen hohen zentralen Steuerungsaufwand;
 gleichzeitigen Anlauf neuer Produkte in verschiedenen Märkten;
 Kapitalressourcen, manchmal sind diese zu knapp für kleine und mittelständische 

Unternehmen;
 Finanzierbarkeit der Mittel für Entwicklung und Markteinführung der Produkte.

2. Standortfaktoren
Aus der Vielzahl der Standortfaktoren, wie Beschaff ungsmarkt, Kosten, Personal, 

kulturelle Faktoren, Technologieerschließung, Zölle, Steuern, Markt, Lebensqualität 
und Sicherheit, Umweltaufl agen, Subventionen, Gewerkschaft en, Arbeitszeit, Qualifi -
zierung und Rechtslage sollen nachfolgend nur Markt, Qualität und Kosten näher be-
leuchtet werden.

3. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (€)
Während die EU-Länder im Jahre 2002 bereits Werte von 504 (Luxemburg), 

276 (Holland), 255 (Deutschland und Frankreich), 277 (Großbritannien), 2128 (Ita-
lien), 175 (Spanien), aufzuweisen hatten, lagen die EU-Kandidaten deutlich darunter, 
wie 46 (Slowakei), 21 (Rumänien), 52 (Polen), 72 (Tschechien), 70 (Ungarn). Hier liegt 
natürlich ein großes Wachstumspotential vor, was auch von den Unternehmern in den 
EU-Ländern erkannt wurde. Eine Vielzahl von Groß- Mittel- und Kleinbetrieben ex-
pandierte mit Produktionsstätten in den damaligen „EU-Kandidatenländern”.

4. Kosten
Ein Unternehmer ist primär auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, deshalb nimmt 

das Th ema Kosten einen zentralen Argumentationspunkt bei einer Erweiterung der 
Produktion ein.

Vor allem die Arbeitskosten müssen detailliert untersucht werden. Eine Statistik 
(Eurostat, Institut der deutschen Wirtschaft ) zeigt z. B., dass die Arbeitskosten in West-
deutschland ca. 8-mal höher sind als in Polen oder 15-mal höher als in Rumänien. Das 
mag ein Grund für die Firma NOKIA gewesen sein, die ihr Werk in Bochen geschlos-
sen und alles nach Rumänien verlagert hat.

Nicht nur die Kosten sondern auch die Länge der Arbeitszeit spielt im Produktivi-
tätsvergleich der Länder eine gewichtige Rolle. Während z. B. die Arbeitnehmer in den 
USA ca. 1900 Stunden gearbeitet haben, sind es in Deutschland weniger als 16oo Stun-
den. Werden die Länder wie Indien und China mit einbezogen, sind die Unterschiede 
noch gravierender.

Unterschiedliche Abwesenheitszahlen der Beschäft igten sollten ebenfalls analy-
siert werden. Arbeitsmoral und soziales Umfeld spielen dabei eine nicht zu unterschät-
zende Rolle.

Eine hochwertige Produktion erfordert qualifi zierte Arbeitskräft e. Daher ist es not-
wendig, dass Verfügbarkeit und Qualifi zierung von Arbeitskräft en untersucht werden, 
ebenso Altersstruktur, Housing, Transport, Logistikkosten, Steuern, Abgaben und auch 
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Remanenzkosten. So wurden bei Volkswagen umfangreiche Untersuchungen über die 
Verfügbarkeit von qualifi ziertem Personal im Großraum Polkowice durchgeführt, be-
vor die Entscheidung für die Gründung von Volkswagen Motor Polska in Polkowive 
gefallen ist.

Natürlich gibt es auch Vergünstigungen der Regierungen, die gegen gerechnet werden 
können. So ist z. B. der Marktschutz, der mit einer Ansiedlung verbunden sein kann, ein 
positiver Aspekt. Subventionen, Vergünstigungen wie z. B. Investitions- und Arbeitsplatz-
förderungen, günstige Kredite, Steuerbefreiungen und Zollpräferenzen helfen die Wirt-
schaft lichkeit einer Ansiedlung in einem fremden Land günstig erscheinen zu lassen.

Ausbildungsförderungen oder Qualifi zierungsmaßnahmen, Steuerregelungen bei 
Infrastrukturkosten z. B. Flächenbereitstellung, und einfache bürokratische Abwick-
lungen ergänzen die Vorteile.

Aufgrund einer Untersuchung von Prof. Dr. Horst Wildemann aus dem Jahr 2004 
führt die Nutzung des weltweiten Beschaff ungsmarktes zu: 

 Senkung der Beschaff ungskosten durch die eff ektive Nutzung weltweiter Märkte;
 Ausgleich der Devisen- und Handelsrisiken;
 Sicherstellung der Produkt- und Prozesstechnologiezufuhr;
 Durchführung von Gegengeschäft en;
 Schaff ung von Weltmarkttransparenz durch globales Produkt- und Lieferanten 

know-how;
und ermöglicht so die Senkung der Materialkosten von durchschnittlich 15–20 % je 
Produktgruppe.

5. Qualität
Die Qualitätsanmutung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Neutrale Un-

tersuchungen haben ergeben, dass die geforderte Qualität von 1990 bis 2000 um ca. 
50 % zugenommen hat. Dies sollte nicht verwunderlich sein, denn in dieser Zeit sind 
die Produktpreise stark angestiegen und wer möchte ein Produkt minderer Qualität bei 
hohem Preis kaufen? Die Erkenntnis „Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und 
nicht das Produkt” hat zugenommen. Heutige Qualitätsanforderungen basieren daher 
auf 100% Kundenwünschen. Für den Unternehmer heißt das, „man muss Qualität pla-
nen, um Produktivität zu bekommen”. Wenn es gelingt, im Betrieb qualitätsgerechte 
Prozesse zu realisieren ohne jede Form der Nacharbeit, so ist das ein großer Wettbe-
werbsvorteil.

Die Intensivierung der Fehlerabstellprozesse ist besonders bei Ansiedlung eines 
Betriebes in einem anderen Land gefordert. Dabei ist eine Fokussierung auf:

 Materialhandling, wie one piece fl ow;
 Interne Qualitätskosten, wie Prüfpersonal, Nacharbeit und Ausschuss;
 Prozessqualität, wie Prozeßaudit, interne Lieferantenbeurteilung, interne Kunden-

beanstandungen;
 Produktqualität, wie Produktzerlegeaudit, Kundenbeanstandungen, Schadensfälle, 

Liegenbleiber, Garantie und Kulanz, freiwillige Ersatzleistungen notwendig. 
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Bei einem Vergleich diverser Standorte sollte vor Beginn ein Benchmark unter al-
len Standorten durchgeführt werden. Dies sollte ein besonderer Anreiz nicht nur für 
das Management sondern für alle Beschäft igten sein. Entsprechende Prämiensysteme 
können diesen Prozess positiv unterstützen.

Zu oft  ist die Verlagerung der Produktion ins Ausland  mit Qualitätsproblemen 
verbunden. Eine Untersuchung von Prof. Dr. Horst Wildemann von der TU München 
im Jahre 2004 hat ergeben, dass in 1997 43% und 1999 52% aller Firmen für eine Rück-
verlagerung ihrer Produktion  Qualitätsgründe angegeben haben.

6. Markt
Ein verstärkter Zwang zur Kundenorientierung, sowie ein verstärkter Zwang zur 

schnelleren Marktdurchdringung verlangt Präsenz vor Ort. Markterschließung und 
Marktsicherung erleichtern den Schritt einer Verlagerung in die Nähe des Kunden. 
Im Automobilgeschäft  fängt man nach dem Auslaufen der Exportmöglichkeit da-
mit an, eine sogenannte SKD (Semi-Knocked Down) Montage von Autos in dem je-
weiligen Land zu starten. Dabei werden Aggregate wie Motor und Getriebe im Her-
kunft sland an der Grenze demontiert, in separaten Boxen über die Grenze gebracht 
und dann im neuen Land wieder montiert. In diesem Fall ist die Anzahl der Ar-
beitskräft e sehr gering, weshalb die Regierungen mehr Wertschöpfung verlangen. Als 
nächster Schritt folgt dann die CKD (Completely Knocked Down) Montage, bei der 
bereits wegen der Notwendigkeit einer Lackiererei bereits hohe Investitionen not-
wendig werden. Parallel versucht man am neuen Standort möglichst viele Lieferanten 
zu fi nden, die den Lokalisierungsprozess der Einzelteile vorantreiben. Erst danach 
hat das neue Werk eine Chance ein Vollfunktionsunternehmen und damit ein Part-
ner im Netz zu werden.

7. Verbesserung der regionalen Standortbedingungen
Aufgrund einer Unternehmensbefragung durch die deutschen Industrie- und 

Handelskammern sind die folgenden Faktoren, gewichtet nach ihrer Bedeutung, für 
eine Ansiedlung eines Betriebes im In- oder Ausland zu beachten:

 Arbeitskräft e Fachangebot - 58%
 regionale Standortkosten - 39%
 Verkehrsinfrastruktur - 36%
 Verkehrsanbindung - 35%
 Zusammenarbeit mit Behörden - 25%
 Unterstützung, Kooperation 17%
 Gewerbefl ächen - 16%
 Technologietransfer - 12%
 Freizeit/Kultur - 9%

Die obengenanten Faktoren wurden von den großen Automobilfi rmen beachtet, 
als sie verstärkt in den Ländern Mittel- und Osteuropas investierten. Hierzu zählen 
besonders Polen (Toyota, Volkswagen, Opel, Fiat), Slowakei (Volkswagen, Peugeot, 
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Citroen, Hyundai, Kia), Tschechien (Skoda, Toyota, Peugeot), Ungarn (AUDI, Opel, 
Suzuki), Slowenien (Renault) Rumänien (Renault/Dacia) und auch Russland (Volks-
wagen).

8. Checkliste zur Standortwahl
Damit bei einer Entscheidungsvorbereitung kein einzelner Aspekt vergessen wird, 

sollte man anhand einer Checkliste vorgehen. Diese kann wie folgt aussehen:
 Personalkosten: Arbeitsmarktstruktur, Qualifi kation, Lohn- und Lohnnebenko-

sten, Einzugsgebiet, Wohnungssituation;
 Materialkosten: Beschaff ungsmarktstruktur;
 Herstellkosten: Kalkulationsbasis;
 Vertriebskosten: Direktvertrieb, Händler, Außendienst;
 Logistikkosten: geografi sche Lage (Hafen, Flughafen, Bahnanschluss) Transport-

gewerbe;
 Anlauf- / Auslaufk osten: Verlagerungskosten, Auskaufsicherung;
 Rechtslage: Eigentum, Bodennutzung, Umwelt, Rechtssicherheit, Genehmigungs-

verfahren;
 Steuersituation: Unternehmenssteuer, Abschreibungsrichtlinien, Verlustvorträge, 

Gewinntransfer, Steuerbefreiung, Zinsen, Subventionen, Kreditvorteile;
 Investitionen: Grundstück, Infrastruktur, Bauaufl agen, Energie;
 Klimatische Bedingungen: Temperatur, Luft feuchtigkeit, Umweltbelastungen (Er-

dbeben, Sturm, Hochwasser).

9. Stufen einer Analyse
Bei der so wichtigen Entscheidung für eine Verlagerung einer Produktion an einen 

anderen Standort speziell ins Ausland hat die Erfahrung gezeigt, dass ein stufenweises 
Vorgehen angebracht ist, wie:

 Auswahl von Ländermärkten ohne Rücksicht auf das bisherige Verhalten;
 Bestimmung einer maßgeschneiderten strategischen Vorgehensweise;
 Entwicklung und Überprüfung der strategischen Vorgehensweise.

Dabei sind folgende Probleme zu vermeiden:
 Vergünstigungen führen oft  zu übereilten Investitionsentscheidungen;
 Opportunistische Akquisitionen „Wenn wir nicht kaufen, kauft  die Konkurrenz;
 Übernahme von Moden „An China und Indien kann man nicht vorbeigehen”.

Besser:
 Orientierung an langfristigen wirtschaft lichen Faktoren;
 Formulierung der Risikopräferenz für politische Invalidität;
 Liste der für Auslandsinvestitionen „unerwünschten” Länder.

10. Geschäftsklima
Für das Geschäft sklima in der neuen Unternehmung sind folgende Faktoren ge-

mäß „Manager-Magazin, Geschäft sklima und Noten”, zu beachten:
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 Politische Stabilität;
 Einstellung gegenüber ausländischen Investoren und Gewinnen;
 Verstaatlichung;
 Geldentwertung;
 Zahlungsbilanz;
 Bürokratie;
 Wirtschaft swachstum;
 Währungs- Konvertibilität;
 Durchsetzbarkeit von Verträgen;
 Lohnkosten und Produktivität;
 Verfügbarkeit von Experten und Dienstleistungen;
 Nachrichtenwesen und Transport;
 Örtliches Management und Partner;
 Kurzfristige Kredite;
 Langfristige Kredite und Eigenkapital.

11. Empfehlung
 Ganzheitliche Betrachtung anhand einer Checkliste;
 Nutzung von landesspezifi schem know-how durch Berater, Agenturen, Netzwerke, 

Konsulate, Bürgermeisterreien;
 Erwerb von Unternehmensanteilen;
 Erstellen einer präventiven Analyse und Bewertung der Verlagerungsrisiken;
 Als Lieferant räumliche Lage zum Abnehmer suchen;
 Arbeitsmarktanalyse, Assessment, Qualifi kation;
 Kommunikation, Visualisierung, Mehrsprachigkeit, Managementintegration.

Trotz aller wissenschaft lichen Untersuchungen und auf Erfahrung beruhender Vor-
schläge bleibt stets ein Restrisiko, dass nur der Unternehmer tragen kann und muss.
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prof. dr Burkhard Welkener
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Czynniki wyboru międzynarodowej lokalizacji 
przedsiębiorstw

1. Globalizacja
W toku globalizacji gospodarki światowej małe i średnie przedsiębiorstwa zmu-

szone są położyć nacisk na międzynarodowy charakter swojej produkcji. Dawniej, do 
sprzedaży produktów wystarczała międzynarodowo ukierunkowana dystrybucja. Jed-
nakże, ze strony rządów wielu państw ciągle dochodziły do głosu wymagania odnośnie 
wartości rynkowej produktów gotowych w poszczególnych krajach.

Jako zachętę do inwestycji wypracowano również korzyści rynków zamkniętych. 
Przykładem są Chiny, które przez długi czas były takim właśnie miejscem dla międzyna-
rodowo działającego przemysłu motoryzacyjnego. Jedynie nieliczne fi rmy, między inny-
mi Volkswagen, miały pozwolenie budowy przedsiębiorstwa produkcyjnego w Szangha-
ju w formie spółki joint-venture z SAIC (Szanghajska Korporacja Motoryzacyjna).

Duże znaczenie przypadło tutaj przedsiębiorstwom średniej wielkości. W Niem-
czech istnieje około 3,3 mln małych i średnich zakładów. 57 proc. wartości rynkowej 
produktów gotowych pochodzi z tychże przedsiębiorstw, a zatrudniają one 70 proc. 
pracujących zarobkowo i około 80 proc. wszystkich praktykantów. Były minister go-
spodarki narodowej dr Werner Müller podkreślał, iż „przedsiębiorstwa średniej wielko-
ści stanowią siłę nośną niemieckiej gospodarki”.

Dlaczego przedsiębiorstwa mniejszej i średniej wielkości powinny ukierunkować 
się na globalizację? 

Globalizacja pomaga przedsiębiorstwom w konkurencyjności poprzez:
 większe możliwości produkcyjne, wskutek większego rynku zbytu i uczestnictwa 

w rosnącym zapotrzebowaniu economy of scale;
 możliwość odpowiedniego podziału produkcji;
 możliwość korzyści płynących z lokalizacji;
 możliwość objęcia technologii.
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Jakkolwiek globalizacja wymaga również:
 wysokiego stopnia wysiłku odnośnie centralnego zarządzania;
 jednoczesnego wprowadzania nowych produktów na różne rynki;
 źródeł kapitału, czasami są one zbyt skąpe dla przedsiębiorstw małej i średniej 

wielkości;
 możliwości fi nansowych dotyczących rozwoju i wprowadzania produktów na 

rynek.

2. Faktory lokalizacyjne
Z całej liczby faktorów, jak na przykład koszty, personel, czynniki kulturowe, ob-

jęcie technologii, cła, podatki, rynek, jakość życia, wymagania środowiskowe, dotacje, 
związki zawodowe, kwalifi kacje i sytuacja prawna omówione zostaną poniżej jedynie 
rynek, jakość i koszty. 

3. Produkt krajowy brutto per capita (€)
Podczas gdy w roku 2002 kraje Unii Europejskiej wykazywały wartości takie jak: 

504 (Luksemburg), 276 (Holandia), 255 (Niemcy i Francja), 277 (Wielka Brytania), 
212 (Włochy), 175 (Hiszpania), wartości krajów starających się o członkostwo Unii Eu-
ropejskiej były znacznie niższe: 46 (Słowacja), 21 (Rumunia), 52 (Polska), 72 (Czechy), 
70 (Węgry). Widoczny był tu oczywiście duży potencjał wzrostu, co też zostało rozpo-
znane przez przedsiębiorców z krajów EU. Na terenie ówczesnych krajów kandydują-
cych do Unii Europejskiej nastąpiła ekspansja przedsiębiorstw dużej, średniej i małej 
wielkości pochodzących z krajów członkowskich.

4. Koszty
Przedsiębiorca ukierunkowany jest w pierwszym rzędzie na maksymalizację do-

chodów. Z tego też powodu kwestia kosztów zajmuje centralne miejsce w przypadku 
poszerzania produkcji.

Dokładnej analizie poddane muszą być przede wszystkim koszty robocizny. Sta-
tystyki (Eurostat, Instytut Niemieckiej Gospodarki) pokazują, iż koszty robocizny 
w Niemczech Zachodnich są około 8 razy wyższe niż w Polsce i 15 razy wyższe niż 
w Rumunii. Być może był to powód zamknięcia przez fi rmę Nokia zakładu w Bochen 
i przeniesienia go do tegoż kraju.

Nie tylko koszty, lecz również długość czasu pracy odgrywa ważną rolę podczas 
porównywania produkcyjności poszczególnych krajów. Gdy liczba godzin pracowni-
ków w Stanach Zjednoczonych wynosiła około 1900, w Niemczech stanowiła ona mniej 
niż 1600. Biorąc pod uwagę kraje, takie jak Indie bądź Chiny, różnice są jeszcze bardziej 
znaczące.

Poddane analizie powinny być także wszelkie dane dotyczące absencji pracowników. 
Etyka pracy i środowisko społeczne odgrywają przy tym rolę, której nie należy pomijać. 

Wysokowartościowa produkcja wymaga wykwalifi kowanej siły roboczej. Dlatego 
też koniecznym jest rozpatrzenie dostępności i kwalifi kacji potencjalnego personelu, 
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jak i następujących czynników: struktura wiekowa, sytuacja mieszkaniowa, transport, 
koszty logistyki, podatki, opłaty i koszty związane z fl uktuacją zatrudnienia. W przy-
padku Polkowic, zanim zapadła decyzja dotycząca założenia tam Volkswagen Motor 
Polska, podjęto szeroko zakrojone badania, dotyczące dostępności wykwalifi kowanego 
personelu w tym regionie.

Oczywiście, istnieje także wiele ulg ze strony rządów danych krajów, które prze-
mawiają za daną lokalizacją. Pozytywnym aspektem jest na przykład ochrona rynku, 
która może być powiązana z osadzeniem zakładu w danym regionie. Subwencje, ulgi, 
jak na przykład wsparcie związane z inwestycjami i tworzeniem nowych miejsc pra-
cy, korzystne kredyty, zniżki podatkowe bądź celne, pomagają ujrzeć dochodowość 
lokalizacji w obcym kraju w korzystnym świetle. Wsparcie dotyczące kształcenia lub 
szkoleń, regulacje podatkowe w przypadku kosztów związanych z infrastrukturą, 
np. udostępnienie powierzchni, jak i proste biurokratyczne procedury dopełniają listę 
korzyści.

Na podstawie badania przeprowadzonego w roku 2004 przez profesora dr Horsta 
Wildemann korzystanie z ogólnoświatowego rynku zaopatrzeniowego prowadzi do:

 obniżki kosztów związanych z zaopatrzeniem, poprzez efektywne korzystanie 
z rynków w skali całego świata;

 wyrównania ryzyka dewizowego i handlowego;
 zabezpieczenia dostępu do produktu i procesów technologicznych;
 przeprowadzania interesów przeciwnych;
 tworzenia przejrzystości rynku światowego poprzez globalny know-how produktu 

i dostawców;
a tym samym umożliwia obniżkę kosztów materiałowych o średnio 15-20 proc. odnoś-
nie każdej grupy produktów.

5. Jakość
W ciągu ostatnich lat wzmogły się oczekiwania w stosunku do jakości. Obiektyw-

ne badania wykazały, że wymagana jakość wzrosła w latach 1990-2000 o około 50 proc. 
Fakt ten nie powinien zadziwiać, jako że w tym czasie ceny produktów mocno wrosły 
i któż chciałby kupić produkt słabej jakości, płacąc więcej. Umocnieniu uległo przeko-
nanie, że „jakość – to powrót klienta, nie produktu”. Z tego też powodu, dzisiejsze wy-
magania w stosunku do jakości bazują w 100 proc. na życzeniach klientów. Dla przed-
siębiorcy znaczy to, iż „by osiągnąć produkcyjność, należy planować jakość”. Konku-
rencyjność przedsiębiorstwa rośnie, jeśli w zakładzie uda się, bez dodatkowych nakła-
dów pracy, realizacja procesów, które sprostają wymaganej jakości.

Intensyfi kacja procesów redukujących wadliwość wymagana jest szczególnie 
w przypadku otwarcia zakładu w innym kraju. Wskazana jest przy tym koncentracja 
na następujących kwestiach:

 obróbka materiału - one piece fl ow;
 wewnętrzne koszty dotyczące jakości: personel kontrolujący, dodatkowa obróbka, 

produkt wybrakowany;
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 jakość procesu: audyty procesów, wewnętrzna ocena dostawców, wewnętrzne re-
klamacje klientów;

 jakość produktu: audyty demontażu produktu, reklamacje klientów, wypadki 
szkodowe, wady / usterki, które powodują unieruchomienie pojazdu, gwarancja 
i grzeczność, konieczne dobrowolne świadczenia jako odszkodowanie.
Przy porównywaniu różnorodnych placówek już od samego początku należy prze-

prowadzić wśród nich benchmark. Powinien on stanowić bodziec nie tylko dla kadry 
kierowniczej, ale dla wszystkich zatrudnionych. Proces ten może być wsparty odpo-
wiednim systemem premiowym. 

Przeniesienie produkcji za granicę powiązanie jest zbyt często z problemem jako-
ści. Badania przeprowadzone w 2004 r. przez prof. dr Horsta Wildemann z Politechniki 
w Monachium wykazały, iż w 1997 r. 43 proc. a w 1999 r. 52 proc. wszystkich fi rm wska-
zało na problemy jakościowe, jako powód wycofania swojej produkcji z danej lokalizacji.

6. Rynek
Wzmożone zorientowanie na klienta, jak również i wzmożony nacisk na szybsze 

przenikanie rynku wymaga obecności na miejscu. Objęcie i zabezpieczenie rynku 
ułatwiają krok przemieszczenia się w pobliże klienta. W biznesie motoryzacyjnym po 
wyczerpaniu się możliwości eksportowych wprowadza się w danym kraju tak zwany 
SKD (Semi-Knocked Down) montaż. Zespoły takie jak silnik i przekładnia demon-
tuje się w kraju pochodzenia na granicy, przewozi przez granicę, a w kraju docelo-
wym następuje ponowny montaż. W tym przypadku liczba pracowników jest bar-
dzo niska, dlatego też rządy danych krajów wymagają mniejszej wartości rynkowej 
produktów gotowych. Następnym krokiem jest montaż CKD (Completely Knocked 
Down), przy którym, wskutek konieczności lakierni niezbędne są wyższe nakłady 
inwestycyjne. Równocześnie na terenie nowej lokalizacji poszukuje się możliwie jak 
największej liczby dostawców, którzy przyspieszają proces lokalizacji poszczególnych 
części. Dopiero potem, nowy zakład ma możliwość stania się w pełni funkcjonują-
cym przedsiębiorstwem i partnerem.

7. Poprawa regionalnych uwarunkowań lokalizacyjnych
Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez niemiecką Izbę Przemysłu i Handlu 

podczas doboru lokalizacji przedsiębiorstwa, w kraju bądź poza granicą, wyróżnia się 
następujące czynniki, które uwzględnić należy według następującej kolejności: 

 siła robocza - 58 proc.,
 regionalne koszty lokalizacji - 39 proc.,
 infrastruktura komunikacyjna - 36 proc.,
 połączenie komunikacyjne - 35 proc.,
 współpraca z urzędami - 25 proc.,
 wsparcie, kooperacja - 17 proc.,
 powierzchnia przemysłowa - 16 proc.,
 transfer technologii - 12 proc.,
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 czas wolny / kultura - 9 proc.
Wyżej wymienione czynniki brane były pod uwagę przez duże fi rmy motoryza-

cyjne podczas wzmożonych działań inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Należy tutaj przede wszystkim wymienić Polskę (Toyota, Volkswagen, 
Opel, Fiat), Słowację (Volkswagen, Peugeot, Citroen, Hyundai, Kia), Czechy (Skoda, 
Toyota, Peugeot), Węgry (Audi, Opel, Suzuki), Słowenię (Renault), Rumunię (Renault/
Dacia) i również Rosję (Volkswagen).

8. Lista kontrolna dotycząca wyboru lokalizacji
Aby nie pominąć żadnego aspektu wpływającego na wybór lokalizacji, należy dzia-

łać na podstawie listy kontrolnej. Może ona obejmować:
 koszty personalne: struktura rynku pracy, kwalifi kacje, koszty płac, sytuacja miesz-

kaniowa;
 koszty materiałowe, struktura rynku zaopatrzenia; 
 koszty produkcji: baza kalkulacyjna; 
 koszty dystrybucji: dystrybucja bezpośrednia, handlowcy, praca w terenie;
 koszty logistyczne: położenie geografi czne (porty, lotniska, połączenia kolejowe), 

transport;
 koszty rozruchu i zakończenia produkcji: koszty przeniesienia, zabezpieczenie wy-

kupu;
 sytuacja prawna: własność, użytkowanie ziemi, środowisko, bezpieczeństwo praw-

ne, procedury zezwalające;
 sytuacja podatkowa: obciążenia podatkowe, wytyczne dotyczące ulg i odpisów po-

datkowych, przeniesienie strat na następny rok obrachunkowy, transfer zysków, 
zwolnienie od podatku, odsetki, subwencje, korzyści kredytowe;

 inwestycje: nieruchomość gruntowa, infrastruktura, dodatkowe obowiązki admi-
nistracyjne dotyczące budowy, energia;

 warunki klimatyczne: temperatura, wilgotność powietrza, obciążenia środowisko-
we (trzęsienia ziemi, wichury, powódź).

9. Fazy analizy 
Doświadczenie pokazuje, że przy tak ważnej decyzji, jak przeniesienie produkcji 

w inne miejsce, zwłaszcza za granicę, wskazane jest postępowanie stopniowe: 
 wybór rynków krajowych bez względu na dotychczasowe postępowanie;
 obranie odpowiedniej strategicznej metody;
 rozwój i krytyczne oszacowanie wybranej metody strategicznej.

Należy przy tym unikać następujących problemów:
 różnorodne oferowane ulgi i ułatwienia prowadzą do podjęcia przedwczesnych de-

cyzji inwestycyjnych;
 oportunistyczne nabytki - „Jeśli nie zakupimy my, zakupi konkurencja”;
 przejęcie różnorakich trendów - „Nie można pominąć Chin i Indii”.
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Wskazania:
 orientacja oparta na długoterminowych ekonomicznych czynnikach;
 sformułowanie ryzyka w przypadku politycznej nieudolności;
 lista „niemile widzianych” krajów odnośnie inwestycji zagranicznej.

10. Atmosfera prowadzenia interesów
Dla prowadzenia interesów w nowym przedsiębiorstwie istotne są według „Mana-

ger- Magazin, Geschäft sklima und Noten”, następujące czynniki:
 polityczna stabilizacja;
 nastawienie w stosunku do zagranicznych inwestorów i zysków;
 nacjonalizacja;
 infl acja;
 bilans płatniczy;
 biurokracja;
 wzrost gospodarczy;
 wymienialność waluty;
 egzekwowalność umów;
 koszty płac i produkcyjność;
 dostępność ekspertów i usług;
 łączność i transport; 
 miejscowy managment i partnerzy; 
 kredyty krótkoterminowe;
 kredyty długoterminowe i kapitał własny.

11. Zalecenia
 całościowy ogląd na podstawie listy kontrolnej;
 wykorzystanie charakterystycznego dla danego kraju know-how, poprzez kontakty 

z doradcami, agencjami, konsulatami, gminami;
 nabycie udziałów przedsiębiorstwa;
 sporządzenie prewencyjnej analizy i oszacowanie ryzyka relokalizacji;
 jako dostawca - poszukiwania obszaru i odbiorców;
 analiza rynku pracy, oszacowanie, kwalifi kacje;
 komunikacja, wizualizacja, wielojęzyczność, integracja zarządzania.

Pomimo wszelkich naukowych badań i propozycji opartych na doświadczeniu za-
wsze pozostaje ryzyko, które może, bądź musi ponieść przedsiębiorca.
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Rozważania nad naturą powszechnej demokracji, 
państwa socjalnego i kapitału

Wprowadzenie
Artykuł jest próbą refl eksji na kanwie transformacji państwa w Polsce po 1989 r. 

W związku ze zmianą ustrojową w naszym kraju odwołuje się do pojęcia społecznej go-
spodarki rynkowej, w którego ukształtowaniu (pierwotnie w Niemczech) i zaadaptowa-
niu w posocjalistycznej Polsce niemałą rolę odegrał Kościół katolicki. Kontekst rozwa-
żań stanowi erozja trójczłonowego układu władzy, polegającego na dynamicznej rów-
nowadze między strefą państwa (ang. polity), kapitałem i pracą, dokonująca się w ostat-
nich dekadach zarówno w Niemczech, skąd zaczerpnięte zostały konstytucyjne wzory 
polskiej transformacji, jak w innych demokratycznych państwach Europy. Praca polega 
na wykazaniu, że słabnie ten element wspomnianego układu, który zdecydowanie za-
interesowany jest podtrzymaniem państwa socjalnego1 i demokracji. To zjawisko zaś 
sprzyjać może bardziej autorytarnym rządom.

Od zarania III Rzeczpospolitej polityka korzysta z ideologii kapitału i Kościoła. 
Mówiąc o ideologii kapitału, mam na myśli ekonomiczny liberalizm (neoliberalizm) 
–  apologię wolnego rynku2. Ten kierunek powszechnie kojarzy się z osobą Leszka Bal-
cerowicza, pełniącego między innymi funkcję wicepremiera w pierwszym demokra-
tycznym rządzie. Mówiąc o doktrynie Kościoła, myślę o katolickiej nauce społecznej, 
uosabianej przez Papieża Polaka, ożywionej dzięki jego wizytom w kraju, której go-
rącym orędownikiem był premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Tadeusz Ma-
zowiecki. Oba systemy fi lozofi czne, choć wychodzą z różnych przesłanek antropolo-
gicznych, niosą przesłanie, które okazało się atrakcyjne również dla liderów przełomu 

1 W ten sposób tłumaczę termin welfare state, określany też w polskim piśmiennictwie jako państwo dobrobytu 
lub państwo opiekuńcze.

2 Ekonomicznego liberalizmu nie należy utożsamiać z etycznym liberalizmem, który ma znacznie dłuższą i bo-
gatszą tradycję.
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ustrojowego w Polsce. Znalazły połączenie – wzorem projektu społecznego, który miał 
podnieść Niemców z upadku wojennego – w zbitce „społeczna gospodarka rynkowa”. 
Zgodnie z artykułem 20. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. pod-
stawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka 
rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz soli-
darności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Zasady wolności działalności 
gospodarczej i prymatu własności prywatnej odwołują się oczywiście do liberalizmu 
ekonomicznego. Zasady „solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych” 
stanowią nawiązanie do katolickiej nauki społecznej. Świadczy za tym nie tylko zbież-
ność wymienionych zasad z treścią encyklik Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II. We-
dług polskiej konstytucji prawo pochodzi od Boga (a nie z umowy między obywatela-
mi), a „rodzina ludzka” stanowi alternatywę społeczeństwa obywatelskiego3.

Wydaje się, że ustanowienie takiego ustroju społecznego w Polsce było atrakcyjne dla 
polityków co najmniej z dwóch względów. Nie negowało szybkiej liberalizacji gospodarki, 
która dokonała się w ciągu kilku pierwszych lat przemian, i obiecywało utrzymanie kursu 
korzystnego dla głównych rozgrywających w gospodarce rynkowej. Z drugiej strony sta-
nowiło sygnał, że ci, którzy na przemianach stracili lub nie znaleźli miejsca w gospodar-
ce rynkowej, mogą liczyć na pomoc państwa i negocjacje. Zarazem sankcjonowało inny 
fakt, mianowicie że w trakcie rozpościerania parasola nad radykalnymi reformami ryn-
kowymi, w wyniku szczodrej jak na możliwości gospodarki i nierzadko chaotycznej poli-
tyki społecznej, III Rzeczpospolita w krótkim czasie stała się państwem socjalnym4. 

Odłóżmy na bok kwestie, czy obecne państwo socjalne powstało z konstytucyj-
nego założenia społecznej gospodarki rynkowej, czy wyrosło na podłożu wcześniej-
szych obaw rządzących, że społeczny szok wywołany transformacją obróci się przeciw 
prorynkowym reformom i przeciw demokracji. Tu wystarczy stwierdzić fakt, że po-
łowę wydatków polskiego państwa pochłania polityka społeczna, co czyni Polskę po-
równywalną z wysoko rozwiniętymi krajami na zachodzie Europy. Nasz ustrój spo-
łeczny naśladuje, przynajmniej pod tym względem, zachodnie welfare state, przy czym 
– ze względu na wpływ Kościoła – najwięcej śladów prowadzi do konserwatywnej 
odmiany państwa socjalnego. Rozwinęła się ona po drugiej wojnie światowej m.in. 
w Niemczech, Austrii i we Włoszech 5. 

3 T. Kowalik, Społeczna gospodarka rynkowa – dekoracja czy program działania?, [w:] Społeczna gospodarka 
rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. Jednocześnie Konstytucja informuje (art. 25, ust. 3) o niezależności 
państwa, kościołów i związków wyznaniowych „każdego w swoim zakresie...” – S. Partycki, Nauczanie kościo-
ła katolickiego, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa..., ibidem, s. 229.

4 Państwo socjalne to typ państwa, który nie dostarcza bezpośrednio ludziom dóbr i usług, ale pobiera podatki 
i następnie transferuje je w postaci pomocy socjalnej (tzw. państwo transferowe). Tym zasadniczo różni się od 
państwa socjalistycznego, które bierze na siebie zadanie zapewnienia ludziom dóbr i usług, uprzednio przez 
siebie wyprodukowanych.

5 Inne odmiany państwa socjalnego to, według Goesta Esping-Andersen’a, liberalne welfare state jak w USA, 
Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i socjaldemokratyczne welfare state jak w Skandynawii – G. Esping-
Andersen , Th ree Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton 1990.
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Państwo socjalne, układ władzy, demokracja
Państwo socjalne jest nierozerwalnie związane z demokracją. Postawiona teza do-

tyczy demokracji we współcześnie występującej postaci. 
Współcześnie przez demokrację rozumiemy jej formę przedstawicielską, w odróż nie-

niu od demokracji bezpośredniej, która uprzywilejowywała stosunkowo nieliczne grupy 
społeczne z cenzusem majątkowym lub szlacheckim. Dzisiejsza demokracja oz nacza po-
wszechne prawa polityczne i ma charakter masowy. Takie atrybuty jak wolność obywa-
teli i suwerenność narodu, równość wobec prawa, a także trójpodział władzy, zawdzię-
czamy dorobkowi intelektualnemu Oświecenia. Od czasów, kiedy powstawały pierwsze 
konstytucje (konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, polska Konstytucja 3 Maja), 
społeczeństwa europejskiej strefy kulturowej przeszły znamienną ewolucję. Na kolejnych 
etapach rozwoju kapitalizmu przemysłowego funkcje państwa poszerzały się w związku 
z rozwiązywaniem problemów bezpośrednio dotyczących nie uprzywilejowanych grup 
ludności. Nowożytne państwo oprócz klasycznych zadań (obrona terytorium, system in-
stytucjonalno-prawny, bezpieczeństwo publiczne) stopniowo brało na siebie odpowie-
dzialność za podstawową edukację mas, rozszerzenie ochrony zdrowia i zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego6. To ucywilizowanie państwa kapitalistycznego można wy-
tłumaczyć dość prosto. Kapitalizm rozbijał tradycyjne więzi (np. wielką rodzinę), two-
rzył nowe społeczne problemy w następstwie industrializacji i urbanizacji, co groziło de-
stabilizacją systemu społecznego. Bez uwzględnienia problemów robotników czy szerzej 
– pracowników najemnych kapitalistyczny ustrój nie mógłby się rozwijać.

Uważam, że respektowanie przez państwo i dysponentów kapitału tej trzeciej siły – 
pracowników najemnych, jest podwaliną współczesnej demokracji i stanowi niezbędny 
warunek wolności obywateli, ich równości wobec prawa i suwerenności narodu. Jesz-
cze bardziej istotny dla powszechnej demokracji niż oświeceniowy trójpodział władz 
(władza legislacyjna, wykonawcza i sądownicza) wydaje się trójczłonowy układ władzy, 
polegający na dynamicznej równowadze między strefą państwa (ang. polity), kapitałem 
i pracą. Ten pogląd zdaje się podzielać na przykład Klaus Schwab, przedstawiciel estab-
lishmentu, założyciel i przewodniczący Światowego Forum Gospodarczego w Davos, 
kiedy mówi: „Polityczni i gospodarczy przywódcy muszą zademonstrować, w jaki spo-
sób może funkcjonować nowy globalny kapitalizm, tak aby służył nie tylko menedże-
rom i inwestorom, ale i większości ludzi”7.

Historia XX w. uczy, że w okresach, kiedy prawa pracownicze i socjalne były ogra-
niczone, demokracja przechodziła kryzys. Przed pierwszą wojną światową swoboda 
gospodarowania, obejmująca miedzy innymi wolność zrzeszania się w wielkich gru-
pach przemysłowo-fi nansowych, osiągnęła bezprecedensowy zakres. Panowała „nie-
bezpieczna utopia” (według określenia Karla Polanyi’ego), zgodnie z którą społeczeń-

6 J. Kleer, Sektor publiczny jako przejaw ciągłości państwa narodowego, [w:] Instytucje – fundament czy fasada 
polityki makroekonomicznej?, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2005.

7 H.-P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, tłum. M. Zybura, Wydawni-
ctwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, s. 276.
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stwa dają się kształtować za pomocą samoregulującego się międzynarodowego systemu 
rynkowego. W następstwie zniszczeń wojennych i powojennej hiperinfl acji inicjatywę 
przejęło państwo. Od lat 20. XX w. powszechne stały się starania rządów, aby chronić 
krajowe gospodarki przed zagraniczną produkcją i obcym kapitałem. Protekcjonizm 
doprowadził do traumatycznego doświadczenia wojen handlowych i dewaluacyjnych. 
Pogorszenie warunków życia zwykłych „zjadaczy chleba” w obliczu potęgi oligarchii 
fi nansowej i w następstwie wyniszczającej polityki handlowej rządów stworzyło grunt 
podatny na idee totalitarne. Wielki Kryzys z początku lat 30. dopełnił miary. Faszyzm 
żywił się bezrobociem i beznadziejnością. Doprowadził do upadku demokracji w kilku 
krajach europejskich i śmiertelnie zagroził demokracji w pozostałych.

Rozkwit demokracji nastąpił po drugiej wojnie światowej w instytucjonalnej for-
mie państwa socjalnego. W krajach alianckich przywódcy polityczni sięgnęli po wzo-
ry zabezpieczeń społecznych i sprawowania kontroli nad rynkami, wypracowywane 
co najmniej od czasu Wielkiego Kryzysu. Osłabienie kapitału wskutek strat wojennych 
sprzyjało wdrożeniu odpowiednich instytucji i umożliwiło „doproszenie” jeszcze jed-
nego partnera społecznego – reprezentacji pracy. O „wynalazku welfare state” Jeremy 
Rifk in pisze: „Był to wielki kompromis, sposób usatysfakcjonowania z jednej strony 
klasy burżuazji (...), z drugiej zaś klasy robotniczej i warstw ubogich.(...) Państwo do-
brobytu stało się sposobem zachowania równowagi społecznej, przeciwdziałając prze-
laniu się podziału klasowego na ulice w postaci otwartego konfl iktu.”8. Rację też trzeba 
przyznać tym, którzy uważają, że tego rodzaju ucywilizowanie kapitalizmu „nie było ła-
skawym dobrodziejstwem, z którego można zrezygnować, kiedy nadejdą chudsze czasy. 
Było ono raczej odpowiedzią na ciężkie społeczne konfl ikty i klęskę demokracji w Eu-
ropie lat dwudziestych”9. Gwoli prawdy historycznej należałoby dodać, że państwo so-
cjalne było reakcją Zachodu zarówno na totalitaryzm faszystowski jak i na „sowietyzm” 
i wyzwanie ekonomiczne realnego socjalizmu.

W tym typie państwa demokracja jest wartością autoteliczną, celem samym w so-
bie. Inwestorzy zostali poddani większej niż kiedykolwiek kontroli, aby utrudnić mono-
polistyczne zmowy rynkowe w interesie wpływowych grup i zapobiegać głębokim wa-
haniom i nadmiernej spekulacji na rynkach fi nansowych. Państwo opiekuńcze to także 
system instytucji, umożliwiających większy niż kiedykolwiek zakres polityki socjalnej, 
z której korzystają głównie średnie i niższe warstwy społeczeństwa. Systemy zabezpie-
czeń na wypadek utraty zdrowia, pracy i w okresie starości, dostępność edukacji i poli-
tyka zatrudnienia mają chronić „zjadaczy chleba” przed doświadczeniem nędzy i bez-
nadziejności. Kontrakt społeczny polega na tym, że państwo zapewnia bezpieczeństwo 
socjalne pracownikom najemnym i ich rodzinom. To rodzi lojalność wobec państwa 
demokratycznego i ogranicza grunt, na którym mogłyby się rozwinąć totalitarne ruchy 
społeczne oraz – co nie najmniej ważne – pozwala konkurować o głosy „zjadaczy chle-
ba”, które w systemie powszechnej demokracji politykom dają władzę. Celnie rzecz ujął 

8 J. Rifk in, Europejskie marzenie, Nadir, Warszawa 2005, s. 186.
9 H.-P. Martin, H.Schumann, op. cit., s. 274.
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Ulrich Beck, niemiecki socjolog piszący w „Der Spiegel”: „Tylko ludzie mający mieszka-
nie i pewne miejsce pracy, a więc zabezpieczoną przyszłość, są w stanie przyswoić sobie 
demokrację i wypełnić ją żywą treścią. Prosta prawda brzmi: nie ma politycznej wolno-
ści bez bezpieczeństwa materialnego”10. Zabezpieczenie socjalne, powszechna oświa-
ta to przesłanki właściwego wykorzystania przez obywateli prawa wyboru. Natomiast 
ubóstwo i wykluczenie sprzyjają populizmowi, który stanowi zagrożenie dla demokra-
cji. Niezadowolenie osób ubogich i zmarginalizowanych, jak pisze Stanisława Golinow-
ska11, niejednokrotnie wykorzystują zorganizowane grupy, aby na populistycznych ha-
słach zdobyć władzę i dzięki temu zapewnić realizację swoich, niejednokrotnie umiejęt-
nie skrywanych interesów. Zaś pasywni i rozproszeni ubodzy nie są w stanie rozliczyć 
„swych polityków”, którzy mogą bezkarnie nadal wykorzystywać populistyczne hasła 
do zdobywania kapitału politycznego.

Zabieganie o głosy klas pracujących niezadowolonych ze społecznego regresu 
może prowadzić do populizmu, ingerencji państwa w gospodarkę i destabilizacji eko-
nomicznej. Dlatego inwestorzy godzą się na ten układ. Zbyt skuteczne naciski, aby 
ograniczyć zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa socjalnego i bezpieczeństwa pracy, 
mogą bowiem w ustroju demokratycznym wywołać niepożądane reakcje polityków za-
biegających o reelekcję i zaszkodzić potężnym interesom. Przypominają o tym Hans-
Peter Martin i Harald Schumann: „…każdy dodatkowy procent wzrostu bezrobocia lub 
obniżki wynagrodzeń powiększa ryzyko, że bezradni politycy sięgną po hamulec pro-
tekcjonizmu i znów wywołają wojny handlowe i dewaluacyjne, które prowadzą do cha-
otycznych wstrząsów gospodarczych i utraty dobrobytu we wszystkich krajach. Aby tak 
się stało, wyborów nie muszą wygrywać wcale nacjonaliści czy też inni polityczni sek-
ciarze. Nie, także rządzący do dzisiaj polityczni rzecznicy wolnego handlu przeobrażą 
się z dnia na dzień w protekcjonistów, jeżeli tylko będą mieli perspektywy zbicia na tym 
kapitału wyborczego”12.

W ten sposób państwo socjalne splata się z demokracją. Z jednej strony zabezpie-
czenia socjalne i bezpieczeństwo zatrudnienia to warunki konieczne, aby kształtowały 
się postawy obywatelskie i akceptowane były wartości demokratyczne. Z drugiej strony 
„rygiel” demokracji jest gwarancją trwałości państwa socjalnego: nasilające się od lat 
80. XX w. próby ograniczania praw socjalnych i pracowniczych budzą opór i protesty 
klasy średniej, którym wybieralni politycy z reguły ulegają. Przykładem mogą być rządy 
kanclerza Gerharda Schroedera w Niemczech. W rezultacie instytucje państwa socjal-
nego na Zachodzie pozostały nie zmienione, reformy zaś sprowadzają się do racjona-
lizacji a nie do ograniczenia wydatków społecznych. Klasa średnia stała się benefi cjen-
tem państwa socjalnego i trudno się spodziewać, aby chciała zrezygnować ze świadczeń 
społecznych; tym bardziej, że potrafi  lepiej niż ludzie biedni uzyskać od państwa to, 

10 Ibidem, s. 274.
11 S. Golinowska, Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 

nr 3, 2005, s. 4.
12 H.-P. Martin, H. Schumann, op. cit., s. 276-277.
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czego potrzebuje. To ludzie pracy najemnej wespół z małymi i średnimi przedsiębiorca-
mi – a ściślej ich głosy w wyborach politycznych – spinają demokrację z welfare state13.

Interesująca nas tu funkcja państwa socjalnego, mianowicie utrwalenie demokra-
cji, od początków welfare state podlega krytycznemu osądowi. Najsurowiej sformuło-
wał go Friedrich von Hayek, według którego państwo socjalne to „nowy totalitaryzm”14. 
Złudzenie wolności politycznej dają okresowe wybory, a między nimi państwo opie-
kuńcze prowadzi działalność, która jest penetracją osobistego życia obywateli i prowa-
dzi do uzależnienia ich od polityki socjalnej. W swej istocie państwo socjalne zagraża 
wolności osobistej. Ów klasyk współczesnych neoliberałów kwestionował również inną 
fundamentalną wartość welfare state – zasadę sprawiedliwości społecznej. Rząd, prag-
nący działać na rzecz tego trudnego do sprecyzowania celu, staje się podatny na naciski 
różnych rywalizujących grup interesu. Często o wielkości i kierunkach transferów de-
cydują nie zasady i reguły lecz raczej skuteczność poszczególnych politycznych i spo-
łecznych koalicji redystrybucyjnych. Idea ta została podchwycona współcześnie pod 
nazwą „państwa przemiałowego” (churning state).

Preferencje i umocnienie pozycji kapitału
Państwo socjalne przeżywa kryzys, który zaczął się parędziesiąt lat przedtem nim 

ta forma przyjęła się w Polsce. Składają się nań wewnętrzne sprzeczności (przede wszyst-
kim nierównowaga między wydatkami społecznymi i przychodami), zmiany w otocze-
niu międzynarodowym (przede wszystkim globalizacja konkurencji) oraz ożywione ataki 
z ideologicznych pozycji ekonomicznego liberalizmu. Próby zaradzenia chronicznym de-
fi cytom budżetu państwa i systemów zabezpieczeń społecznych, recepty neoliberalnych 
doradców i presja międzynarodowej konkurencji wskazują ten sam kierunek. Wyraźna 
jest tendencja do wymuszania wyrzeczeń ze strony pracy w imię stabilizacji, konkuren-
cyjności i wzrostu gospodarczego oraz do ograniczania reprezentacji pracy, to jest związ-
ków zawodowych. Tendencja ta najszybciej ujawniła się w tak zwanych liberalnych pań-
stwach dobrobytu. Przykład, jak złamać siłę związków zawodowych, dała w latach 80. 
XX wieku Margaret Th atcher, premier Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie w Stanach 
Zjednoczonych ideologiczny atak na państwo opiekuńcze podjął prezydent Ronald Rea-
gan. W latach 90. omawiana tendencja była widoczna już prawie we wszystkich krajach 
zachodnich, między innymi objęła konserwatywne państwo socjalne w Niemczech i do-
tarła nawet do socjaldemokratycznego państwa dobrobytu w Szwecji15. Prawa pracowni-
cze, płace i znaczenie związków zawodowych kurczą się również w Polsce.

Układ władzy polegający na dynamicznej równowadze między kapitałem (przed-
siębiorcy, akcjonariusze) i pracą (przeciętni wyborcy, pracownicy najemni i ich rodzi-

13 W wysoko rozwiniętych demokratycznych krajach kapitalistycznych połowa ludności utrzymuje się z pracy.
14 F. Hayek, Th e Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago 1944 (wydanie polskie 2., Droga do 

zniewolenia, Arcana, Kraków, 1997).
15 T. Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 

2005, s. 160.
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ny) pod parasolem państwa socjalnego „ginie na naszych oczach”16. Rządy i władze mo-
netarne w większości krajów nie traktują już priorytetowo zasady pełnego zatrudnie-
nia i większą wagę przywiązują do walki z infl acją. W związku z tym zmalała siła per-
swazji przedstawicieli pracobiorców. Obserwuje się też wyraźne zmniejszenie zasięgu 
działania związków zawodowych – jeden ze skutków stopy bezrobocia utrzymującej 
się od paru dekad na wyjątkowo wysokim poziomie. Reprezentacja pracowników na-
jemnych nie jest już tak ważnym partnerem w negocjacjach jak w okresie bezpośrednio 
powojennym. Dla ilustracji można posłużyć się spektakularnym przypadkiem Szwecji. 
W 1992 roku z negocjacji płacowych na szczeblu centralnym wycofała się najsilniejsza 
federacja przedsiębiorców (SAF), co położyło kres jednej z najważniejszych umów spo-
łecznych17. Znamienne, że nawet po triumfalnym powrocie partii socjaldemokratycz-
nych do rządów we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii w latach 90. XX w. proces 
osłabiania strony pracowników najemnych nie został zahamowany.

Wraz z widocznym osłabieniem pracy niknie element układu władzy zdecydowa-
nie zainteresowany podtrzymaniem państwa socjalnego i demokracji. To zaś sprzyja 
bardziej autorytarnym rządom.

Spróbuję wyjaśnić swoje stanowisko. Generalny spadek znaczenia związków za-
wodowych oznacza zawężenie kanałów wpływu przeciętnych obywateli-pracobiorców 
na kierunki zmian, choć nie zamyka przed nimi innych możliwości, które zapewnia de-
mokracja. Maleją możliwości i skuteczność negocjacji w dziedzinie płac i zatrudnienia 
między głównymi organizacjami interesów, czyli związkami zawodowymi reprezentu-
jącymi interesy pracownicze i organizacjami prywatnych pracodawców. Pozostaje jed-
nak kanał polityczny, czyli lobbing na forum parlamentu i w strefi e polity, prowadzo-
ny przez izby (samorządy) regionalne i zawodowe, tak zwane organizacje pozarządowe 
(non-governmental organizations, NGOs) i reprezentacje innych grup społecznych (tzn. 
poza pracodawcami i pracobiorcami). Niemniej wymienione organizacje społeczeń-
stwa obywatelskiego są w stanie działać z nieporównanie mniejszą siłą nacisku niż mo-
gły to czynić wyposażone w broń strajkową organizacje związkowe w wielotysięcznych 
zakładach pracy czy krajowe centrale związkowe.

Inne człony układu władzy znacznie mniej niż reprezentacja pracy są zaintereso-
wane utrzymaniem socjalnego typu państwa i demokracji. Przy tym kluczowe wydają 
się preferencje dysponentów kapitału, bowiem przyszło nam żyć w czasach, w których 
odzyskali oni dominującą pozycję.

Wielki biznes i fi nansjera zainteresowane są przede wszystkim jak największym za-
kresem swobody w „robieniu” zysków (według wyrażenia Th orsteina Veblena). Dlatego 
konsekwentnie popierają idee wolnego rynku i samoograniczania się państwa w sferze 
gospodarczej i społecznej. Z drugiej strony kapitaliści potrzebują państwa dla spokoju 
społecznego i stabilizacji gospodarki rynkowej. Wielkie pieniądze potrzebują ciszy, jed-
nak do tego zadania demokratyczne państwo socjalne nie jest konieczne. Owe preferen-

16 H.-P. Martin, H. Schumann, op. cit., s. 272.
17 T. Kowalik, op. cit., s. 161-168.
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cje nie gorzej może zaspokoić państwo autorytarne. Świadczy o tym doświadczenie dyk-
tatur wojskowych w krajach Ameryki Łacińskiej w latach 70. i 80. XX w.18. Trójczłonowy 
układ władzy zostaje zastąpiony w autorytarnym ustroju systemem dwuczłonowym.

Współczesne państwa, bez względu na to czy są to zachodnie państwa socjalne 
czy państwa krajów o „wschodzących gospodarkach rynkowych” (emerging markets) 
takich jak nasz, wydają się szczególnie zainteresowane przyciągnięciem wielkiego ka-
pitału produkcyjnego i fi nansowego zza granicy. W ten sposób próbują sprostać glo-
balizacji konkurencji, która rozpoczęła się dzięki rewolucji informatyczno-telekomu-
nikacyjnej w latach 70. Głównym aktorem tego procesu są korporacje, prowadzące 
działalność produkcyjną i handlową na wielu rynkach narodowych oraz międzynaro-
dowi pośrednicy fi nansowi. Aby przyciągnąć zagranicznych inwestorów i nie dopuś-
cić do ich ucieczki, politycy dążą między innymi do „uelastycznienia” rynków pracy 
(czytaj: zwiększenia swobody zwalniania pracowników i ograniczenia praw związków 
zawodowych) oraz starają się ograniczyć świadczenia socjalne. Reformy systemów za-
bezpieczeń społecznych podejmuje się w celu redukcji wydatków socjalnych i zmniej-
szenia dzięki temu defi cytów budżetowych, co z kolei ma umożliwić odzyskanie kon-
troli nad infl acją i obniżki podatków. W imię korzyści dla przedsiębiorców postępuje 
powoli proces samoograniczenia państwa socjalnego. Wygląda na to, że pod presją glo-
balizacji konkurencji politycy szukają teraz sojuszu z kapitałem i są skłonni bardziej niż 
w przeszłości poświęcić państwo socjalne. W świetle wcześniejszych wywodów wydaje 
się, że wraz z nim – również demokrację.

W trójczłonowym układzie władzy nie tylko stosunek sił między reprezentacją pra-
cy i reprezentacją kapitału zmienił się na korzyść tego ostatniego. W następstwie globa-
lizacji osłabieniu uległa także pozycja państwa względem wielkiego biznesu – nie tylko 
krajowego lecz międzynarodowego. Transnarodowym korporacjom nie zależy już tak 
jak dawniej na rynku krajowym, skoro potencjalnie mogą przenieść się w inny punkt 
„rynku globalnego”. Państwu narodowemu z tego samego powodu tym bardziej zależy 
na transnarodowym kapitale. Odpływ inwestycji fi nansowych i produkcyjnych, którego 
tamowanie za pomocą różnych środków polityki gospodarczej przestało być skuteczne, 
grozi bowiem destabilizacją fi nansów państwa, paniką na rynkach fi nansowych oraz 
zahamowaniem wzrostu gospodarki19. 

Reasumując, w dzisiejszym układzie władzy reprezentacja pracy liczy się coraz 
mniej jako partner społeczny. Sfera polityki, w której mieszczą się także media, bardziej 
niż w pierwszych dekadach powojennych  uzależniona jest od kapitału20. Ten z kolei nie 

18 A. Ząbkowicz, Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm gospodarczy i sztuka kompromisu, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

19 W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Dilfi n, Warsza-
wa 2004.

20 Media za pieniądze władzy ekonomicznej przyczyniają się do kształtowania wartości dla dominujących sił 
ekonomicznych w gospodarce rynkowej i kupują niezależność polityczną sobie samym. W tym sensie, według 
Wiktora Osiatyńskiego, stają się elementem władzy – jeśli nie politycznej to ekonomicznej – W. Osiatyński, 
Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004, cyt., „Polityka”, 25 czerwca 2005 r., dodatek Niezbędnik inteligenta.
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jest równie jak inni partnerzy układu zdeterminowany, aby podtrzymywać państwo so-
cjalne i demokrację. Spokój społeczny i stabilizację gospodarki rynkowej może równie 
dobrze zapewnić państwo autorytarne.

Przez wzgląd na zaznaczoną na początku rolę Kościoła katolickiego dodać można 
uwagi wzmacniające wymowę tych obserwacji. Wprawdzie na gruncie społecznej nauki 
katolickiej okazało się możliwe przymierze Kościoła z konserwatywną formą welfare 
state. Niemniej ta nauka, podobnie jak ideologia wolnego rynku, nie jest ściśle związa-
na z państwem socjalnym i ustrojem demokratycznym. Jej główne przesłanie – solida-
ryzm społeczny i godność osoby ludzkiej – może być realizowane zarówno w ramach 
demokratycznego państwa socjalnego jak i przez paternalistyczne państwo autorytarne. 
Bowiem w rozumieniu fi lozofów Kościoła podstawową rolę w niesieniu pomocy spo-
łecznej i pielęgnowaniu podmiotowości ma do spełnienia rodzina, gmina lub parafi a; 
polityka społeczna państwa pełni co najwyżej rolę pomocniczą.

W dużej mierze pod wpływem ideologii wolnego rynku i katolickiej nauki społecznej 
ludziom zaleca się dziś – jak to ujął Ulrich Beck – poszukiwanie indywidualnych wyjść ze 
wspólnych, społecznych kłopotów. Przesłanie to jest odbierane przez masowego wyborcę 
i rodzi między innymi szkodzące demokracji zachowania, o których dobitnie pisze Zyg-
munt Bauman: „ Nowa strategia władzy ma swe skutki uboczne. Podmywa ona funda-
menty, na których władza nowoczesna zwykła była wspierać zarówno swój autorytet i wy-
móg posłuchu, jak i dowody na wagę swej roli. Stąd powszechnie dziś notowany uwiąd 
zainteresowania poczynaniami rządów i parlamentów, rosnąca apatia wyborcza, masowy 
odwrót obywateli od uczestnictwa w polityce ‘zinstytucjonalizowanej’. Rozum podpowia-
da: jeśli państwo mi w niczym pomóc nie zamierza, po co mam nim sobie głowę zaprzą-
tać, tracąc czas i siły, jakie każą mi własnym interesom poświęcać?”21.

21 Z. Bauman, Myśli o władzy, ciele i spokoju ducha (w pół wieku po zgonie Stalina), „Gazeta Wyborcza”, 
8-9 marca 2003 r.
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God and the Constitution. 
Polish constitutional confusion

It was in the eighteenth century that constitutions in their modern meaning were 
worked out. One of them was written in Poland in 1791. It was so-called 3d May Con-
stitution. Th e constitution process was initiated by Enlightenment circles, but conserva-
tive groups, mainly from around the Catholic church,, were active enough in formulat-
ing the articles of the principal law. For example, they invented and wrote into the text 
of the constitution the term „ruling religion” and stipulated a penalty for departure 
(apostasy) from Catholicism.

In spite of that, the document was founded just partly on traditional legal val-
ues, and power was only partly traditionally legitimised. In particular, the government 
promised to protect adherents of other religions; but, in the context of the constitution-
al confusion, more important was the fact that the constitution itself was established „in 
the name of God” by Th e King and by „confederated estates”, which means the united 
people, divided into estates in the late feudal manner, like nobility, townspeople, clergy 
and so on1. Th e „confederated estates” were authorized to proceed with the constitution 
by themselves, and Th e King – and this is the most interesting thing – was just partly 
authorized by God (by God’s mercy), as in the normal despotic political order, and 
partly by the people (by the will of the Nation). Applying a rather primitive, arithmetic 
calculation, we may say, that the people and the people’s agreement, social agreement, is 
the source of constitution of the year 1791, and of law in general in three quarters, and 
God, the only source of despotic power – just in one quarter. It is not, of course, enough, 
in light of the modern political standard, coming from John Locke, Jean Jacques Rous-
seau and three revolutions – English, French and American, declaring that the state and 

1 See Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone Dnia 3 Maia, Roku 1791 w Warszawie, w Drukarni Uprzywileiowaney 
M. Groella, Księgarza Nadwornego J. K. Mci.
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law are founded on the agreement of the people only, but it is quite enough. Especially, 
if we remember that in central and eastern Europe the ancient regime was not much dis-
turbed, as well as Catholicism, the layer of Enlightenment being rather thin. 

I don’t stress it to underline any national pride or, on the contrary, to explain and 
excuse the fi rst Polish constitution. I want just to show the beginning of Polish consti-
tutional history as the background for the solution of the same question in the newest 
Polish constitution of April 1997. In the light of European, American and, generally, 
democratic constitutional tradition, and even in comparison to the Polish constitution 
of 1791 the solution of the question of fundamental values, the source of law and power 
and the foundation of political order is rather astonishing. 

We may say, that God, reduced in the fi rst Polish constitution to the modest size 
of one quarter (and fully eliminated, for example, from the American constitution) 
in 1997 regained the position that it had in the pre-constitutional era. I will try to show 
you now how it happened and what it looks like in the constitution of 1997.

It is not necessary to explain in Mexico the role of the catholic church in „conquis-
ta”. I may just say that the „conquista” of Poland began a thousand years ago. Modern 
times brought to Poland some modern tendencies, but not very much in this fi eld, the 
fi eld of church and religion, except the -called communist period, which strongly in-
troduced democratic slogans and some democratic practice, especially with reference 
to religion. But in Poland it never went as far as in Mexico, and, even more, as in Bol-
shevik Russia. Th e church was never deeply persecuted, it was rather pushed back from 
the power. Although, especially in the provinces, the church participated in an informal 
triangle of power, consisting of the secretary of the ruling communist party, the com-
manding offi  cer of the militia and the parish-priest.

Aft er the fall of communism the catholic bishops used to say – and I heard it my-
self– that they must fi ll up the place left  by communism. Th ey were planning the recon-
quista. Th e communists helped them do it, establishing a special law about the relation-
ship between the state and the church, developed aft erwards into the concordat 1993– 
the special agreement between the Vatican and the Republic of Poland, and in the con-
stitution.

Notice the bishops’ expression about fi lling up the communist’s place. Maybe it is 
obvious for Mexican people, but not so much for Polish people, including Polish politi-
cal science students: the place occupied by the communists was the place of authoritar-
ian, despotic power; to fi ll up the place of authoritarian power means to replace people 
and groups in the same authoritarian system. Th e more so as the bishops’ organization 
is as far from democracy as the communist party was. Th e authors of the Mexican con-
stitution understood that better than the Polish ones.

Th ere were some democratic groups in Poland at the end of the 80s and the begin-
ning of the 90s of the twentieth century, and it would have been possible to write a kind 
of democratic constitution.

But not fully democratic. And this is the subject of the present brief lecture.
Let’s begin with the democratic attributes of the Polish constitution.
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What are the main democratic criteria of such a document?
Th e Polish constitution consists of two main parts: Th e Preamble and the main 

text. Normally the preamble is not just formally, but also substantially the introduc-
tion to everything else, to the main text in particular. In this case, in the case of the 
Polish constitution, the preamble is rather strange element, although it has an impor-
tant equivalent in the main text. But more about that – later.

Th e Polish constitution of 1997 is, generally speaking, a democratic constitution. 
Its main values and principles are democratic. Although – as we will see – not all 
of them.

I am not going to present here the full list of democratic principles, even those con-
tained in this constitution. It is enough to point to the sovereignty of the people, named 
here the sovereignty of the nation, the principle of law state, representation, freedom 
and human rights, political pluralism, independence of the judiciary and, above all, the 
division of power and the balance of power. Th e sovereignty of nation means that the 
people are the source of law and power. For our subject it is the most important princi-
ple: the people decide about the fundamental values that are the foundation of political 
order, and decide in full dimension, not just in three quarters, like in the constitution 
of 1791. 

Let us come back for a moment to the words „nation” and „people”. According to 
democratic political philosophy they are synonyms. Th is is probably the reason why the 
Mexican constitution uses rather a word „nation” than „people”. Not in the Polish case. 
In the Polish case it is not so evident that people and nation are the same. It is not seen 
in the main text of the constitution, but it will be better seen when we look more closely 
at the preamble. But let’s continue now with the main text. Th e thesis is that the main 
text is generally democratic, but at least with one signifi cant exception. What is the ex-
ception? Th e question of the catholic church. 

One of the prominent handbooks dedicated to the Polish political system even in-
vents a principle: ‘mutual independence and cooperation of the state and churches and 
other denominational unions’2. Th e quoted handbook does not even defi ne constitu-
tional principles as democratic, although on the list of 15 principles the author quotes 
democratic principles, technical principles (like a two chamber parliament) and just 
one principle, questionable as democratic – the state-church relationship, formulated 
as above.

What is the democratic principle in this sphere? Arising from the principle 
of principles, the sovereignty of nation, we may say, that in the democratic order 
there is no organization which doesn’t observe this principle, including the demo-
cratic state (a government and so on). Something independent of the state may be 
only a citizens’ organization. In some sense all citizen’s organizations are independ-

2 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2002, s. 58, 71-73. It is rather 
surprising, that another authoritative study overlooks entirely that fundamental question. See J.Kuciński, 
Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
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ent of the state (they are just dependent on law); in the same sense the state is not in-
dependent of citizens – the nation or people contain citizens and the citizens are the 
sovereign power over the state as their representation. In addition, churches are not, 
principally, citizens’ organizations: citizens are not the initiators of self organization 
here, but they are rather objects of the organizing activity of someone else. In conclu-
sion, to allow the existence of organizations independent of the democratic state and 
functioning on the territory of the state and independent of its juridical order limits 
the principle of the sovereignty of the citizens. It is obvious that limited principle is 
not any more a fundamental principle. If the sovereignty of the nation is not the fun-
damental principle of the political order, the political order is not a democratic one.

Th is has been about underlying the principle. And now about the constitution it-
self. Article 25 of the Polish constitution of 1997 says that ‘the state and churches re-
lationship shall be based on the principle of respect for their autonomy and the mu-
tual independence of each in its own sphere’. We may say that respect for autonomy is 
a general principle of the relationship between a democratic state and any organization 
of citizens, and it is not necessary to underline it with respect to one of them (one type 
of them, formally), but, as we know, the catholic church (as well as any church in gen-
eral) is not an organization of citizens. Let’s repeat the general conclusion: a state that 
does not realise in full the nation’s sovereignty over every organization on its territory 
cannot be defi ned as a democratic one. Another conclusion about the main text of the 
constitution of 1997 is that it is not a democratic constitution, because the sovereignty 
is ‘limited sovereignty’, as in the communist Poland (and other countries being  under 
Soviet Union infl uence) before 1989. Everyone remember well the famous Leonid 
Brezhnev doctrine about ‘limited sovereignty’, introduced in relation to the Soviet tanks 
in Czechoslovakia in 1969. Th e diff erence is that at that time the sovereignty of the peo-
ple was limited by the dependence on the certain state-super power, whereas this time 
the sovereignty of people is limited by another superpower, church-superpower, also 
very well known – the catholic church.

Th e special position of this church in the Polish system endow it with the decisive 
infl uence on law order and the education system, and with special privileges in rela-
tion to real estate and other profi ts from the state budget. Exactly this special position 
is underlined in Article 25 of the Polish constitution of 1997 and, more generally, in its 
Preamble. 

Th erefore Article 25 is not just an exception to the generally democratic character 
of the main text of the Polish constitution of 1997; it does more – it negates the funda-
mental character of the people’s sovereignty and at the same time cancels the democrat-
ic character of the text and, fi nally, of the political order.

Th e Preamble does it more generally, but at the same time more decisively. Th e 
Preamble contains authoritarian principles only - the sovereignty of God being among 
them. 

In the title of this lecture I used the word „confusion”. I mean the confusion con-
nected with the contradiction between the formal democratic pretence of the constitu-
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tion of 1997 and its substantially authoritarian character, connected with the privileged 
position of a strongly authoritarian organization in the Polish political system – roman 
catholic church. But there is another confusion, connected specifi caly with the material 
of my lecture – this is the confusion connected with the offi  cial translation of the Polish 
constitution of 1997 into English. 

Th is translation is printed in the offi  cial government journal ‘Dziennik Ustaw’ 
(78/483; http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm). 

Th e confusion arises the inadequacy of the meaning of the original text to its equiv-
alent in the English translation of the respective fragment.

Let’s begin, however, with the defi nition of „nation”. ‘We, the Polish Nation’, the 
Preamble says. It’s OK, because it may mean the people living in Poland. Th e exten-
sion is even better – ‘all citizens of the Republic’. We have here the fully democratic, 
‘political’ defi nition of ‘nation’. To be a citizen – it is the main, it is even the only char-
acteristic of an individual in the context of the source of values, law and power, in the 
political, constitutional context, of course in connection with other citizens. For ex-
ample, black, yellow as well as blue citizens are simply citizens, so it is not needed 
to underline their blackness, yellowness or the like, nor their belief or not belief, for 
example, in extraterrestrial beings. Imagine that: ‘both those who believe that intelli-
gent life came from space...”. Th e Polish constitution Preamble propagates diff erently, 
and similarly at once; the text continues (the English translation of the text contin-
ues): ‘both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty..., 
as well as those...’. We should stop here, because it is exactly the place where the confu-
sion appears: the proper translation should be ‘who believe in God being the source...’ 
or ‘who believe in God who is the source’ (‘wierzący w Boga będącego źródłem...’). 
It is a rather important diff erence. If we had the text like in the offi  cial translation, we 
should say, given the lack of precision of the language itself (I mean the word ‘as’), 
that the constitution gives us a sociological description of inhabitants of the Polish 
territory: some of them believe in God as the source, some of them do not. But we 
get something else; we have got the thesis: God is the source of fundamental, ‘univer-
sal’, values (truth, justice and so on), and some of the Polish citizens believe in that. 
If God is the source of the fundamental values, it is indirectly the source of law, power 
and political order, at least the constitutional order, founded on certain general and 
political values.

It is not so important then, what other citizens believe in, because the source is 
already defi ned and it is not the will of the nation and people’s agreement in particu-
lar. Perhaps at least ‘other people’ believe in that, although, as we know now, it won’t 
be the „truth” about the source, but simply the ‘belief ’? Not at all, or better to say 
– even less. 

First of all, ‘other people’ do not share such faith (that God is the source)– and that’s 
all that we fi nd out about their ‘faith’ (that they don’t believe the truth about the source) 
– nothing about a social contract and so on, just a general notion about ‘other sources’. 
Instead we get to know that they respect ‘those universal values’, and nothing about the 
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fact that they respect in this case also such a universal value as freedom, for example, 
or that they can understand justice, good or truth diff erently, the more so if those ‘uni-
versal values’ are not defi ned by God and in the name of God, but by the people and 
in the name of the people. So, the picture is as follows: God is the source of values, there 
are ‘citizens’ who believe in that and there are other citizens, who share respect for the 
same values, but it is not of any interest what they ‘believe’ the source of those values to 
be, the more so, that the proper source (according to the preamble) is initially revealed 
and that it is God itself – exactly as in the case of John Lock’s opponent Filmers’ apol-
ogy of patriarchal, authoritarian order. Here is the text: ‘all citizens of the Republic, both 
those who believe in God as (or rather God being) the source of truth, justice, good and 
beauty, as well as those not sharing such faith but respecting those universal values as 
arising from other sources..’.

Everything else is just a consequence of that general statement – ‘culture, rooted 
in the Christian heritage of the Nation’3, ‘the best traditions’ which should be inter-
preted in the light of the ‘Christian heritage’, ‘Human Family’ (‘aware of the need for 
cooperation with all countries for the good of the Human Family’), which is an openly 
patriarchal equivalent of the ‘global citizen society’ – the strictly democratic category, 
‘responsibility before God or our own consciences’ instead of before the nation, people, 
citizens or Polish democratic tradition at least. Just at the end of the Preamble ‘freedom’ 
appears at last, ‘respect for freedom’ strictly speaking, not freedom itself as the funda-
mental value. Th ere is also a place here for the evidently authoritarian value ‘coopera-
tion between the public powers’; the latter should be accepted as the democratic one, 
if it had completed the division of power as the technical principle of the eff ective work 
of the governmental institutions. At the same time ‘the cooperation between the public 
powers’, out of these contexts, is just a soft  variant of the unity of power, the open au-
thoritarian principle. We may say the same about the famous principle of subsidiarity, 
coming from Roman law as technical principle, but the preamble of the constitution is 
rather not a place for technical principles. As a constitutional principle it comes evi-
dently from catholic political doctrine and means so much competence for the lower 
level of organization of power as is convenient from the point of view of the higher level 
of power , and replaces the sovereignty of nation itself.

Why is the Preamble of the Polish Constitution of 1997 so tightly packed with au-
thoritarian principles? 

Th e only answer is that the constitutional process was dominated by somehow 
democratically oriented people. Th e church people communicated to them openly 
that they would not accept a democratic constitution and were determined to use their 
propaganda to possibly stop it and make this constitution non existent.

3 It is obvious, that culture (including political culture), rooted in the christian tradition, cannot be democrati-
cal one, the more so as the culture is not rooted in the democratic tradition, which is not noted down - in this 
case - beside the Christian one.
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Th e authors of the constitution communicated back that they were open for ‘com-
promise’ and would accept something formally compromised. Formally, but not sub-
stantially. Substantially the ‘compromise’ aff ected the authoritarian solution.

Th e main text of the Polish constitution of 1997 is ultimately constructed with 
democratic principles and solutions, which are rather broken by article 25, constructing 
a strictly medieval relationship between ‘lay and spiritual power’; on the other hand the 
preamble of the constitution declares the authoritarian system openly, consisting of 
1. God, 
2. values defi ned in the name of God,
3. christianity, 
4. the people divided into believers and non believers, 
5. global patriarchal order (named ‘Human Family’), 
6. subsidiarity and, 
7. so-called ‘solidary’ nation under the direction of the catholic church, the new in-

carnation of ‘the steering force’ of the ancient regime. It is needed to remember, that 
solidary nation means a nation not divided into left  and right wing, into govern-
mental camp and opposition, and, in general, into individuals, as it is in pluralistic 
societies.
Strictly speaking the church is not present in the preamble. but it is rather impos-

sible to leave out the God’s will interpretation and God’s understanding of truth, justice, 
good and beauty, as well as freedom and democracy itself, for anybody and just catholic 
clergy. It is the fi rst; the second – unifi ed, ‘solidary’ nation needs a leader; a person, like 
Pilsudski or Mussolini, or a party, like Polish United Workers’ Party before 1989, or Jean 
Paul II and Roman catholic church now. 

Th e Czech people used to name their transition from communism to the new or-
der as ‘revolution’ (‘velvet revolution’4). In Poland all of that was more moderately called 
just ‘transformation’. We may formulate the thesis that the Polish people (the majority 
of the population as well as the so-called political class) had a much more modest idea 
of the transition: not to destroy the authoritarian system, but fi ll it up with easily com-
prehensible catholic contents5.

Th is is going to be at the time when everything will have been totally absorbed by 
the global consumer culture manipulated by ubiquitous and invisible corporate power, 
both invoking the psychological – like churches and mass media - as well as the corpo-
ral part of passive human beings. 

4 Polish transition was began and developped by the ‘round table’ agreement, something, in the certain me-
aning, much more revolutionary than any other revolution. 

5 A big part of the political class, not understanding the historical meaning of agreement, (or – seeing it as the 
opposition to the authoritarian order) try to cross out it from the history, trying, in the same time, to erase the 
participants of agreement from the historical memory (supressing and ommiting the fact that some of them 
were the participants too). Th e ‘soft ’ variant of this omitting is the interpretation of agreement as a transmit-
ting of power.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest kwestii pochodzenia wartości podstawowych, w tym 

wartości konstytucyjnych, i wykazaniu, że w konstytucji 1997 r. mamy do czynienia 
z niezgodnością między zasadniczym tekstem konstytucji, który (z wyjątkiem art. 25) 
odwołuje się do standardowego zestawu wartości konstytucyjnych (suwerenność narodu, 
trójpodział władz itd.), a tekstem preambuły, która prezentuje zasadniczo autorytarną 
listę podstawowych zasad i wartości. Autor zwraca przy okazji uwagę, że ofi cjalne 
tłumaczenie na język angielski łagodzi nieco (wbrew polskojęzycznemu oryginałowi) 
autorytarną wymowę tekstu preambuły, fałszując tym samym tekst konstytucji.
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dr Bronisław H. Bladocha
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Internet jako źródło komunikacji 
polityków z wyborcami

Niezwykły rozwój Internetu, zarówno w jego wymiarze popularnym jak i komercyj-
nym, stymuluje i umożliwia zasadnicze zmiany w każdym zakresie ludzkiej aktywności, 
dzięki czemu ludzkość stała się bogatsza o nowe systemy komunikacyjne, nowe odmiany 
działalności gospodarczej, nowe media i źródła informacji, nowe rodzaje ekspresji poli-
tycznej i kulturalnej, nowe formy nauczania i nowe społeczności. Internet stanowi jedną 
z nowych przestrzeni komunikacji politycznej, tworząc nowe kanały dostępu do informa-
cji. Cyberprzestrzeń zatem staje się kanałem uczestnictwa politycznego i nowym środ-
kiem interacji politycznej. Relacje obywatelskie w cyberprzestrzeni mają istotny wpływ na 
kształtowanie opinii publicznej oraz sposób prowadzenia działań politycznych.

Zmiany zachodzące w komunikacji politycznej są przedmiotem zainteresowań nie 
tylko badaczy, ale również samych polityków, którzy w sposób jak najbardziej efektyw-
ny chcą wykorzystać specyfi kę poszczególnych nośników informacji jako narzędzi ko-
munikowania.

Zastanówmy się zatem, jaki jest jego rzeczywisty wpływ na świat polityki, sferę ko-
munikacji politycznej i na samo społeczeństwo oraz  jego przemiany w tej dziedzinie?

Mimo różnorodności ujęć tego, co jest istotą komunikacji politycznej, da się określić 
wspólnotę stanowisk. Na tę wspólnotę składa się głównie przekonanie, zgodnie z którym 
istotę komunikacji politycznej, zwłaszcza tej, realizowanej w relacji władza polityczna - 
społeczeństwo, określa fakt, iż polityka to nie tyle sfera poszukiwania prawdy, ile konsen-
susu i nie tyle wymiana informacji dotyczących faktów, ile postaw dotyczących wartości. 
Z tego względu w komunikacji politycznej tak ważną rolę odgrywają te narzędzia komu-
nikowania, które odwołują się nie do komunikacji jednokierunkowej, lecz do komunika-
cji, której istotą jest „jazda ulicą dwukierunkową”, a więc do komunikacji interaktywnej1.

1 D. Walczak-Duraj, Wykorzystanie Internetu w komunikacji politycznej, [w:] Społeczeństwo informacyjne,
pod red. L. H. Habera i M. Niezgody, wyd. UJ, Kraków 2006, s. 236.
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Z licznych badań wynika, iż występują wyraźne związki między frekwencją wybor-
czą a stymulacją społeczną, która z największym natężeniem występuje właśnie w ra-
mach komunikacji interaktywnej. Zdaniem S. I. Papkina, spadająca w USA frekwencja 
wyborcza jest nie tyle wynikiem słabej stymulacji społecznej, ile wzrastającej różnorod-
ności tej stymulacji i wynikającego stąd braku trwalszego oparcia, zwłaszcza wśród śro-
dowisk, które coraz częściej są heterogeniczne. Społeczność internautów mimo całego 
jej zróżnicowania, spełnia wiele warunków społeczności homogenicznej2.

Komunikację polityczną rozumie się zazwyczaj jako proces wzajemnych oddzia-
ływań między wtórnymi podmiotami polityki (partiami)  a pierwotnymi podmiotami 
polityki (którym z pewnością jest społeczeństwo ze swymi strukturami, rozpatrywane 
w perspektywie jego interesów i celów grupowych).

Przebieg komunikacji może wyglądać różnie, w zależności od tego, czy przebiega 
i funkcjonuje ona w ustroju demokratycznym czy niedemokratycznym. Wszędzie jednak 
z większym lub mniejszym natężeniem występują sytuacje, w których pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami zachodzą relacje władzy, walki i przede wszystkim współpracy.

Komunikacja internetowa, przebiegająca w tzw. cyberprzestrzeni staje się w dzisiej-
szych czasach jednym z głównych, jeżeli nie najważniejszym, kanałem dwukierunkowej 
wymiany informacji pomiędzy rządem a społeczeństwem. Zasadniczym znaczeniem 
cyberprzestrzeni jest jej rozwój jako formy alternatywnej wobec tradycyjnych środków 
masowego przekazu, czyli zorganizowana i zaprogramowana komunikacja za pomocą 
informacji transmitowanej przez media takie jak, prasa, radio i telewizja. Jako środek 
komunikacji masowej Internet posiada duży potencjał, by zrewolucjonizować sferę po-
lityki w sposób bardziej znaczący niż uczyniły to takie tradycyjne mass media jak radio 
bądź telewizja. Sieć internetowa dała również możliwość tradycyjnym mass mediom na 
zaistnienie w życiu społeczeństwa 24 godziny na dobę oraz możliwość dostosowania 
się do potrzeb odbiorców. Przykładem mogą być np. internetowe serwisy informacyj-
ne, radia internetowe czy wirtualna telewizja. Zanik monopolu publicznego umożliwia 
grupom czy jednostkom dysponować środkami technicznymi i przy niewielkich kosz-
tach zwracać się do ogromnej między-narodowej publiczności. Nie musimy słuchać 
informacji czy muzyki, która nas nie interesuje, mamy możliwość wyboru, segregacji 
i korzystania z nich wtedy, kiedy chcemy i mamy na to czas, a nie wtedy, kiedy musi-
my. To właśnie spowodowało wykształcenie się obok pojęcia cyberprzestrzeni tzw. poję-
cia cyberkultury3. Cyberkultura natomiast nie posługuje się ośrodkami nadającymi do 
odbiorców, ale wspólnymi przestrzeniami, do których każdy może coś wnieść, biorąc 
z nich to, co go interesuje.

Jedną z wyróżniających cech Internetu jako medium komunikacji jest interaktyw-
ność. Uwzględniając niskie koszty, łatwość użycia oraz szeroki dostęp do informacji, 
okazuje się, iż Internet znosi bariery, jakie stwarzały poprzednie media dla przecięt-

2 S. I. Hopkins, Spekulujący wyborca: komunikacja i perswazja w kampaniach prezydenckich, [w:] J. Szczupa-
czyński, Władza i społeczeństwo, Warszawa. 1997, ss.172-176.

3 P. Levy, Drugi Potop. Komputer i sieć, przekł. J. Budzyk, wyd. Rabid, Kraków 2001 ss. 386-389.
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nego użytkownika. Internet umożliwia bowiem komunikację wielu do wielu, charak-
terystyczną dla forum ateńskiej agory, gdzie każdy w dowolnym momencie ma moż-
liwość zabrania głosu na dowolny temat. Najbardziej popularną aplikacją tworzącą 
forum online są grupy dyskusyjne, które mają zachęcać uczestników do wysyłania 
wiadomości zawierających petycje, opinie, apele. Inne sposoby aktywizacji opinii 
publicznej to czaty, e-mailowa wymiana informacji między politykami a obywate-
lami, listy dyskusyjne (nie są tym samym co grupa dyskusyjna; jest to usługa siecio-
wa, umożliwiająca wysyłanie stosownych paczek wiadomości do skrzynek poczto-
wych abonentów; wiadomości te są przygotowywane przez administratora i dotyczą 
na ogól konkretnego tematu), e-głosowanie, e-referenda czy debaty parlamentarne 
online. Dzięki wykorzystaniu nowej technologii, Internet stwarza możliwości lepszej 
wymiany informacji między politykami a społeczeństwem, zarówno jako forum, jak 
i swoista tablica informacyjna4.

Internet znosi jedno z podstawowych ograniczeń uczestnictwa w polityce. Oby-
watele, którzy nie mają możliwości osobistego uczestnictwa w danym miejscu, mogą 
korzystać z Internetu. Zamiast biernego przyswajania informacji rozpowszechnianych 
przez środki masowego przekazu mogą brać aktywny udział w dyskusji. Taka możliwość 
uczestnictwa może sprawiać, iż bycie członkiem społeczeństwa staje się bardziej zna-
czące i atrakcyjne dla tych, którzy wcześniej byli takiej sposobności pozbawieni. Dzięki 
umożliwieniu większego stopnia uczestnictwa w życiu społecznym większej liczbie lu-
dzi fora internetowe posiadają znaczący potencjał zwiększenia stopnia zainteresowania 
procesami zachodzącymi w sferze polityki.

Istotną cechą tego medium jest również brak ograniczeń czasowych, bowiem ko-
munikacja na forum internetowym nie wymaga synchronizacji czasowej między uczest-
nikami, co wyraźnie wpływa na uczestnictwo w niej większej liczby ludzi. Internet sprzy-
ja także ciągłości komunikacji poprzez możliwość kontynuowania wątków podjętych 
podczas kontaktu face to face, co w znaczącym stopniu redukuje kruchość zobowiązań 
obywateli i rządzących, podnosząc morale i solidarność w okresach braku aktywności5. 
Interaktywność Internetu pozwala obywatelom żądać informacji, wygłaszać swoje opi-
nie i domagać się od swoich przedstawicieli odpowiedzi na konkretne pytania. Już nie 
tylko rząd pilnuje obywateli, ale obywatele pilnują rządu, co jest właśnie ich prawem, bo 
z założeń demokracji to oni są władzą. Dzięki forum online relacje mogą stać się bar-
dziej otwarte, podtrzymujące tożsamość zbiorową i solidarność.

Bardzo istotną cechą posługiwania się przez polityków Internetem jest fakt, iż ich 
przekaz staje się do pewnego stopnia niezależnym od pośrednictwa dziennikarzy. Brak 
jest wyprzedzającej cenzury ze strony różnych instytucji państwowych i mediów. Stano-
wi to wielką zaletę Internetu, umożliwiającą zaistnienie podmiotów politycznych gło-
szących inne idee, ideologie i doktryny niż powszechnie uznane za słuszne. Tworząc 

4 D. Kotowicz, Internet - szanse i zagrożenia dla demokracji, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, Academica, 
wyd. SWPS, Warszawa 2006, s. 285.

5 Tamże, s. 286.
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i umieszczając swoje strony w Internecie, partia może wybrać i umieścić tylko te infor-
macje, które jej schlebiają. Inaczej bywa w przypadku gazet lub TV, które podają bez-
względnie każdą wiadomość. Strony www pozwalają ominąć to niewygodne pośredni-
ctwo i precyzyjnie dopasować to, co ujrzeć ma zainteresowany. Internet jest także dużą 
szansą dla małych lub nowo powstałych partii, gdyż nie wymaga tak wielkich środków, 
jakie pochłonęłoby własne wydawnictwo, czy własna gazeta. Najważniejszą cechą, jaką 
niesie ze sobą Internet dla polityki, jest to, iż stał się on możliwością wprost nieograni-
czonego kontaktu z opinią publiczną, pod warunkiem, że Internet jest wykorzystywany 
przez krąg odbiorców zainteresowanych polityką, oraz że adres www jest dostatecznie 
dobrze rozpropagowany. Istnieją ku temu potrzebne techniki6.

Ta cecha Internetu jest bardzo ważna w państwach niedemokratycznych, ograni-
czających prawa swoich obywateli do głoszenia własnych poglądów i wypowiedzi. Oczy-
wiście i tutaj istnieje możliwość cenzurowania określonych treści. Jednak brak cenzury 
ma też swoje wady. Umożliwia bowiem umieszczanie w sieci informacji szkodliwych, 
niebezpiecznych, jak na przykład instrukcji służących szerzeniu terroryzmu, zdobywa-
nia broni itp.

W państwach demokratycznych celem funkcjonowania i istnienia w Internecie jest 
przede wszystkim względne uniezależnienie się polityków od innych mediów, a mó-
wiąc ściślej od dziennikarzy, którzy często rozpowszechniają własny obraz partii, po-
lityków i ich działań, jakże odmienny od tego, jaki dany podmiot polityczny chciałby 
przekazać społeczeństwu.

Należy przy tym zaznaczyć, iż sama obecność w Internecie pozytywnie wpływa 
na wizerunek partii jako organizacji nowoczesnej, która nie boi się korzystać z no-
wych technologii. Stąd też politycy wspólnie z informatykami pracują nad wykorzysta-
niem sieci w wyborach powszechnych (np. w czasie ostatnich wyborów prezydenckich 
w USA), co ma na celu zwiększenie nie tylko wygody, ale i frekwencji wśród głosują-
cych oraz zaoszczędzenie dużych sum pieniędzy7.

Wydaje się, że dobrze opracowany przekaz internetowy może być bardzo efektyw-
ny, zwłaszcza wtedy, gdy będzie on wpleciony w działania interaktywne, zwiększające 
demokratyczną aktywność polityczną społeczeństwa. Umieszczone na stronach inter-
netowych przez polityków przekazy trafi ają bezpośrednio i bardzo szybko do interne-
towej opinii publicznej, tworząc nowe związki przyczynowoskutkowe. Tworząc nową 
internetową opinię publiczną.

Internetowa opinia publiczna jest opinią specyfi czną i godną zainteresowania 
z wielu względów. Wśród osób składających się na tę opinię występuje nadreprezenta-
cja ludzi młodych i wykształconych (uczniów i studentów), znajdujących się zazwyczaj 
jeszcze w okresie socjalizacji politycznej, a tym samym w okresie silnego oddziaływania 
zarówno emocjonalnych, jak i racjonalnych przesłanek tworzenia się indywidualnych 

6 R. Borkowski, http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2001/_95/08_02_95.html, (pobrano 27. 09. 
2009).

7 D. Walczak - Duraj, Wykorzystanie Internetu, op. cit., s. 239.
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identyfi kacji partyjnych. Wśród internautów występuje też nadreprezentacja tych, któ-
rych można zaliczyć do nowej klasy średniej (specjaliści, pracownicy umysłowi, wyko-
nawcy wolnych zawodów itp.). Stanowią więc oni aktualną bądź przyszłą grupę multi-
plikatorów opinii publicznej, od której tak bardzo uzależnieni są politycy w społeczeń-
stwach demokratycznych8.

Dodać należy, iż ta opinia publiczna dość często jest wobec polityków zmienna, 
kapryśna, nielojalna, zwłaszcza wtedy, gdy zbiorową wyobraźnią starają się zawładnąć 
media tradycyjne (prasa, radio, TV), o dość rozproszonej uwadze, podlegającej logice 
działań komunikacyjnych (m.in. koncentracja na newsach).

Należy jednak zadać sobie pytanie, czy media zdecentralizowane takie jak Internet 
są wolne od manipulacji i czy możemy ufać informacjom tam zawartym.

Podobno wiadomości otrzymywane z Internetu są uznawane za bardziej wiarygod-
ne od wiadomości prasowych czy telewizyjnych. Ale są też opinie przeciwne - według 
nich Internet może być znacznie bardziej destrukcyjny niż telewizja. Szczególnie dla 
młodego pokolenia, które podchodzi do niego ze zbytnią ufnością, często bezkrytycz-
nie. Powszechnie wiadomo, że młodzież, która nie znajduje potrzebnych jej informacji 
w Internecie uważa, że to czego w nim nie ma, nie istnieje. Choć bez wątpienia Internet 
jest medium przyczyniającym się do poczucia wolności jego użytkowników, poczucia 
niezależności od kogokolwiek, a nawet do poczucia ich swoistej siły, to uwarunkowania 
i konsekwencje jego funkcjonowania nie są już tak oczywiste. Tak jak w niemal każdym 
poczuciu wolności, tak i tu jest wiele złudzeń i nieporozumień.

Jedno z nich polega na przypuszczeniu, że Internet gwarantuje w społeczeństwie 
pluralizm opinii i informacji, umacnia prawa obywateli, jak również pogłębia i posze-
rza możliwości społecznego uczestnictwa i możliwości podejmowania decyzji politycz-
nych przez obywateli oraz stwarza różnym członkom społeczeństwa możliwość stania 
się aktywnymi producentami informacji i opinii, a nie tylko ich biernymi odbiorcami. 
Ponadto Internet może przyczynić się do zindywidualizowania przekazu bez pośred-
ników, mogących zniekształcać jego treść. Nie bez znaczenia są też relatywnie niskie 
koszty komunikowania się przez Internet. Rzeczywiście, dzięki Internetowi pojawiło się 
bardzo wielu niezależnych publicystów, pojawiły się swoiste internetowe hyde parki, po-
jawiły się niezliczone blogi polityczne - słowem coś, co nazywane bywa internetowym 
dziennikarstwem obywatelskim.

Internetowe dziennikarstwo obywatelskie miało pomóc w rozwoju demokracji 
i włączeniu większej części społeczeństwa w dyskurs polityczny. Początkowo Inter-
net budził nadzieję na możliwość renesansu demokracji bezpośredniej. Mówiono na-
wet o wprowadzeniu „państwa wirtualnego” lub „demokracji deliberatywnej”, w której 
wszystkie jednostki miały być niezależnymi siłami sprawczymi procesów politycznych. 
Jednostkami zdolnymi do formułowania własnych sądów, wspólnego podejmowania 
decyzji i składania projektów dotyczących polityki (głównie lokalnej). Wydawało się, 

8 Tamże, s. 237.
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że właśnie społeczeństwo informacyjne, oparte na komputerach i Internecie, daje ku 
temu szczególne możliwości9.

W krajach wysoko rozwiniętych znaczenie Internetu w polityce nieustannie rośnie. 
Można dziś śmiało stwierdzić, że Internet to jedyny ze środków masowego przekazu, 
który pozwala na tak bezpośredni kontakt polityków z wyborcami. Według badań prze-
pro-wadzonych przez Pew Internet & American Life Project, średnia ilość Ameryka-
nów poszukujących w Internecie informacji na temat polityki w lipcu 2002 r. wynosiła 
11 mil. dziennie. W ciągu czterech lat liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie – w sierpniu 
2006 r. wyniosła już 26 mil. Warto przy tym pamiętać, że lipiec i sierpień nie należą do 
miesięcy, w których zainteresowanie polityką jest największe10. 

Przełomowa pod tym względem okazała się kampania prezydencka na jesieni 
2004 r. Żeby przeczytać najnowsze wiadomości, podyskutować o kandydatach i ich 
programie lub aktywnie włączyć się do procesu politycznego z Internetu skorzystało 
w tym czasie 75 mil. Amerykanów, co stanowi 37 proc. całej dorosłej populacji oraz 
67 proc. wszystkich użytkowników sieci w USA. Tak ogromny wzrost zainteresowa-
nia polityką w Internecie jest spowodowany nie tylko upowszechnianiem się dostępu 
do sieci, lecz również rosnącą jakością i atrakcyjnością dostępnych materiałów. Coraz 
popularniejsze stają się internetowe gadżety wyborcze w postaci fi lmów wideo, teledy-
sków czy minigier wykonanych w technologii fl ash11.

W Polsce Internet długo był niezauważany przez polskich polityków. Dziś jest już 
trochę lepiej. Każda z partii na swój sposób stara się w sieci zaistnieć, choć sporo jeszcze 
brakuje nam do tego, jak poważnie i intensywnie dla celów politycznych wykorzystuje 
się Internet w USA czy w krajach zachodnich.

Jeszcze kilka lat temu jedynym przejawem obecności polityków w sieci były ich 
osobiste strony www - stanowiące swoiste wizytówki. Zwykle znajdowało się na nich 
co najwyżej kilka zdjęć właściciela oraz uproszczona wersja jego życiorysu. Oprócz tego, 
w serwisach wyborczych uruchamianych każdorazowo przed wyborami przez portale 
internetowe takie jak Gazeta.pl czy Onet.pl można było czasami porozmawiać z polity-
kiem na czacie lub poczytać jego wypowiedzi na forach. Obecnie politycy coraz częściej 
kontaktują się z otoczeniem, korzystając z nowych, alternatywnych form komunikacji. 
Pionierem w tej dziedzinie jest Lech Wałęsa, z którym każdy może porozmawiać przez 
Gadu-Gadu (numer 1980) lub za pomocą Skype’a (jego nazwa użytkownika to lwpre-
zydent2006). 

O związkach polityki i Internetu świadczyć mogą obserwacje na temat interneto-
wej przestrzeni publicznej. Do niedawna wielką nowością były prowadzone przez poli-
tyków blogi internetowe. W ciągu ostatnich dwóch lat przez polski Internet przetoczyła 
się ich prawdziwa lawina. Wszystkie bardzo różnią się pomiędzy sobą, zarówno pozio-
mem jak i sposobem prowadzenia. 

9 http://www.egospodarka.pl/37336,Polityka-w-Internecie-a-jego-wiarygodnosc,1,20,2.htm, (pobrano 16. 09. 2009).
10 http://www.webstop.pl/2008/04/07/polityka-rodzi-sie-w-internecie-jako-wersja-beta/, (pobrano 24. 09. 2009).
11 Tamże.
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Wydaje się, iż olbrzymia ilość internetowych nadawców mogłaby powodować in-
formacyjny chaos. Tak się jednak nie dzieje, czego przykładem jest blogosfera, w której 
słucha się przede wszystkim małej, wpływowej grupy piszących, podczas gdy opinie ca-
łej reszty autorów tak naprawdę mają ograniczony zasięg oddziaływania. Zdarza się co-
raz częściej, że dziennikarze lokalni nie wyruszają w teren w poszukiwaniu materiału, 
lecz siadają przed komputerem i piszą swe teksty na podstawie artykułów sieciowych. 
Wyniki różnych badań, na podstawie zindeksowanych przez komputer głównych haseł 
w nich używanych, pokazują, że strony internetowe reprezentują trzy grupy - prawico-
we, lewicowe i do niedawna Samoobronę. Nierzadko jednak także w sieci tradycyjne 
kryteria podziału politycznego ulegają coraz częściej zatarciu12.

Jednym z pierwszych polityków w Polsce, który uruchomił bloga internetowego 
jest poseł Paweł Graś (PO), znany m. in. z udziału w akcji „Przeżyć za 500 złotych”. Jak 
sam stwierdził, chciał w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z ludźmi 
i nie stracić kontaktu z wszystkimi, którym nie był w stanie odpisać na e-maile. Dzięki 
poprawnemu stylowi i ciekawym, rozwiniętym wypowiedziom, internetowy pamiętnik 
Grasia należy do jednego z najlepszych i najpoczytniejszych blogów 13.

Popularne blogi prowadzą także m.in. Waldemar Pawlak (PSL), Joanna Senyszyn 
(SLD) oraz Tomasz Szczypiński (PO). W przypadku Pawlaka, jego blog jest świetną 
szansą na polepszenie wizerunku. Do tej pory Pawlak nie prezentował się w mediach 
zbyt korzystnie na tle innych polityków; przeważnie spięty i mrukliwy, przez innych 
posłów zwany był cyborgiem. Teraz może wreszcie pokazać, że na swoją ksywkę zasłu-
guje raczej dzięki obeznaniu z najnowszymi trendami w Internecie. Nie wszyscy poli-
tycy prowadzą swoje blogi osobiście – w serwisie internetowym Marka Borowskiego 
kolejne wpisy regularnie umieszcza jego żona Halina. Za prowadzenie blogów biorą 
się także samorządowcy. Swoje elektroniczne pamiętniki już mają Ryszard Grobelny 
prezydent Poznania oraz Andrzej Wiśniewski, prezydent Grudziądza. Najnowszym hi-
tem ostatniej kampanii wyborczej jest wykorzystanie przez polityków serwisów tzw. 
społeczności internetowych. Najpopularniejszą polską stroną tego typu jest Grono.net, 
gdzie swój profi l niedawno zdecydowała się umieścić Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwa-
na od tej pory Hanną Waltz-Gronowicz. Każdy, kto należy do Grono.net, może ją zna-
leźć pod numerem 992458 i dodać do swojej listy znajomych 14. 

Kolejnym przykładem ciekawej politycznej aktywności jest blog Janusza Palikota 

związanego z PO. Jest to bardzo barwna postać polskiej polityki. Także jego blog po-
siada rzesze fanów, szukających coraz to nowych intrygujących wypowiedzi Paliko-
ta. Na swoim blogu polityk daje upust ofi cjalnej niechęci do Jarosława Kaczyńskiego. 

12  Analizę społecznych funkcji blogów  przeprowadziła M. Olcoń-Kubicka, uważając za najważniejszą możli-
wość rozładowania emocji oraz poczucie wolności i swobody wypowiedzi najbardziej skrajnych poglądów. 
Por. M. Olcoń-Kubicka, Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, [w:]  Społeczna przestrzeń Internetu, 
op. cit., s. 154 i n.

13 B. Raciborski, Polityka rodzi się w internecie – jako wersja beta, http://www.webstop.pl/2008/04/07/polityka-
rodzi-sie-w-internecie-jako-wersja-beta/, (pobrano 16. 09. 2009).

14 Tamże.
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Np. tekst ,,Czy Jarosław jest Jarosławą? Czy Jarosław Kaczyński jest kobietą - jak zasuge-
rowała kilka dni temu Nelly Rokita? Sugestia bardzo zaskakująca, trzeba przyznać, jak 
na posłankę PiS i jak na odniesienie jej wprost do lidera formacji narodowo-katolickiej. 
Z drugiej strony: czy nie nazbyt wiele za tym przemawia? Wśród bliźniaków jednoja-
jowych często jedno z nich jest homoseksualistą. Tak przynajmniej twierdzą medycy. 
Jarosław, w przeciwieństwie do Lecha, nie ma żony, dzieci, z kobietami trudno go spot-
kać, a mieszka z mamą i kotem. To jeszcze niczego nie oznacza, ale - jeśli zgodnie z ży-
czeniem jego brata dziś trzeba być bardziej tough niż soft  - to chyba można by oczeki-
wać nieco wyraźniejszej informacji na temat stosunku byłego premiera do kobiet i sze-
rzej - o źródłach jego nieangażowania się w związki z kobietami?”15.

Nie brakuje tam także ostrych ataków w formie komentarzy, które pojawiają się 
ze strony intemautów. Ataków nie tylko samych wypowiedzi Palikota, ale także negują-
cych całą polską scenę polityczną.

Z uwag Internautów, jakie można przeczytać w komentarzach do różnych blogów 
wynika, że wielu z nich jest zniechęconych do czytania blogów polskich polityków z po-
wodu ich nienajlepszej umiejętności posługiwania się słowem, a także zbyt dużej ilo-
ści zawartego w tekstach jadu. Z ostrego języka i nieustannych ataków na politycznych 
przeciwników słynie blog posła LPR Wojciecha Wierzejskiego. Możemy w nim przeczy-
tać np. o tym, że Unia Europejska jest ,,zgejowana, zlewaczała i cierpi na ostrą impoten-
cję decyzyjną”, a z polskiej polityki należy wyeliminować „nawiedzone, lewackie pseu-
do-autorytety”16. Często jednak nieporadny lub infantylny styl autora bloga nie wynika 
wyłącznie z braku jego umiejętności, lecz jest umyślnym zabiegiem marketingowym. 

Blogi skierowane są przede wszystkim do osób młodych, które tak naprawdę w naj-
większym stopniu korzystają z tego przekazu. Polityk, aby zdobyć ich zaufanie, musi 
więc pokazać, że potrafi  mówić podobnym językiem, ma podobne spostrzeżenia i wy-
znaje podobny system wartości. Z takich zabiegów słynie blog Kazimierza Marcinkie-
wicza. Były premier opisywał w nim m.in. przebieg swojej porannej toalety, zabawę 
z ładnymi dziewczynami na dyskotece w Sopocie oraz rozważania na temat miłości. 
Młodzież rzeczywiście bardzo zainteresowała się blogiem byłego premiera, lecz nie za-
wsze w sposób oczekiwany przez jego specjalistów od wizerunku. Pojawiło się kilka 
„antyblogów”, które podszywając się pod oryginał, w inteligentny sposób komentowały 
kolejne wpisy Marcinkiewicza. Niestety, pomimo popularności dorównującej prawdzi-
wemu blogowi, część z nich już po kilku dniach znikała bezpowrotnie w niewyjaśnio-
nych okolicznościach17.

Szeroka dyskusja w środowiskach akademickich pokazuje, że Internet jest już dziś 
w Polsce ważnym politycznym medium. Stwarza nowe możliwości i obszary działa-
nia zarówno dla profesjonalnych polityków i dziennikarzy, jak i zwykłych obywateli. 

15 http://palikot.blog.onet.pl/ =Czy+JarosKaczyski+jest+kobiet%B1+-, (pobrano 27. 10. 2009).
16 http://blogi-politykow.com/blog-wojciecha-wierzejskiego, (pobrano 28. 10. 2009).
17 M. Klimowicz, Polityczne cyber-podwórko, [w:] Marketing Polityczny, cyt. za: http://www.epr.pl/polityczne-

cyber-podworko,pr-w-polityce,444,1.html, (pobrano 28. 10. 2009).
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Ale też podkreślić należy, że nie jest on całkowicie wolny od panujących w sferze pub-
licznej hierarchii. Myślę, że Internet może się okazać bardzo ważnym narzędziem two-
rzenia w Polsce nowej przestrzeni politycznej: polityki cyberprzestrzeni. Dlatego pyta-
nia o polityczność sieci należą do tych tematów, których żadna partia polityczna, żadne 
ugrupowanie społeczne, ani żaden polityk nie może dzisiaj zlekceważyć. 

Dzisiejsze techniki marketingowe stosowane w świecie polityki doprowadzić mają  
do pozyskania przez partię polityczną jak największej liczby głosów poprzez częste łą-
czenia się z daną witryną www w celu zapoznawania się z najnowszymi informacjami 
o działaniach politycznych partii i jej polityków. Istnieje też inna metoda,  polegająca 
na wysyłaniu do ściśle wytypowanych osób informacji agitacyjnych. Jednym z istot-
niejszych mechanizmów używanych do pozyskiwania elektoratu są dzisiaj narzędzia do 
pomiaru ruchu na stronach www badanego za pomocą specjalistycznych plików, tzw. 
cookies. Pozwalają one administratorowi na zbieranie danych o osobach odbierających 
przesyłane informacje, które potem, po przetworzeniu, dają odpowiedź, czy kampania 
wyborcza lub program partii trafi a do właściwego odbiorcy.

Wszystkie te zabiegi prowadzą do tego, by zająć w Internecie jak najwięcej prze-
strzeni dla siebie i swojej partii, by być widocznym, wyrazistym i dzięki temu zdobyć 
pożądaną       w polityce pozycję. Internet stał się kolejnym medium komunikacji ma-
sowej, które wraz z wkroczeniem do niego polityki, wyborczych agitacji, blogów oraz 
wszelkiego rodzaju politycznych konwenansów wypełniło się swoim przeznaczeniem.

Żyjąc we współczesnym świecie wszyscy uzależnieni jesteśmy od bezustannego 
przepływu informacji. Informacja stała się cennym towarem, który jest przetwarzany, 
magazynowany i przesyłany. Stały wzrost tempa rozwoju cywilizacyjnego świata  po-
ciąga za sobą określone skutki społeczne na niespotykaną dotąd skalę. Przemiany te 
w istotnym stopniu mają charakter głębokich zmian kulturowych. Internet stał się nie 
tylko narzędziem technologii cyfrowych, ale może przede wszystkim, zjawiskiem kul-
turowym tworzącym nowy sposób komunikowania interpersonalnego. Zaburza to do-
tychczasowe postrzeganie świata i oznacza zmianę sposobu percepcji i myślenia o świe-
cie. Internet jest zatem także środkiem komunikowania politycznego i jako taki staje się 
alternatywą dla tradycyjnych środków masowego przekazu18.

Należy jednak stwierdzić, iż Internet okazuje się coraz częściej ważnym narzędziem 
tworzenia polityki. Dlatego pytania o upolitycznienie przestrzeni sieci internetowej na-
leżą do tych tematów, których nie może dzisiaj zlekceważyć żadna siła polityczna, która 
realnie myśli o sprawowaniu władzy. Internet, który długo był niezauważany przez pol-
skich polityków, dziś stał się źródłem informacji pomiędzy polityką a społeczeństwem. 
Każda z partii stara się zaistnieć w sieci, choć działania te jeszcze nie są tak powszechne 
i intensywne, jak dzieje się to w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich.

Internet zatem zmienia w istotny sposób stosunki polityczne w zakresie komuni-
kowania  polityków z wyborcami. Jego głównym zadaniem staje się wpływ na kształto-

18 P. Gulda, Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, Ofi cyna Wydawnicza Kastalia, 
Olsztyn 2004, ss. 67-72.
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wanie opinii publicznej oraz rozszerzenie dyskursu dla poglądów i postaci do tej pory 
marginalizowanych grup i indywidualnych członków społeczeństwa.

Można więc stwierdzić, iż cyberprzestrzeń oferuje określone korzyści dla procesów 
demokracji w postaci lepszej wymiany informacji pomiędzy politykami a społeczeń-
stwem. Rozwój komunikacji, zwłaszcza jej forma interaktywna, wspiera debatę pub-
liczną i podnosi jej znaczenie. Wspomaga i zwiększa także udział obywateli w procesie 
podejmowania decyzji politycznych. Z kolei poszerzenie partycypacji oznacza większy 
wkład obywateli w procesy demokratyczne. Internet oferuje kanały uczestnictwa, które 
są włączające, relatywnie tanie i nieograniczone w czasie i miejscu. Ponadto forum onli-
ne umożliwia nieograniczoną wolność wypowiedzi odnośnie interesujących społeczeń-
stwo i polityków kwestii.

Entuzjaści Internetu twierdzą, iż przyczyni się on, a nawet w jakimś stopniu stanie 
się odpowiedzialny, za nową epokę demokracji aktywnej i powszechnej oraz za odnowie-
nie sfery publicznej. Internet staje się kolejnym medium, którego przeznaczenie wypeł-
niło się wraz z wkroczeniem do niego polityki, wyborczych agitacji, blogów oraz wszel-
kiego rodzaju politycznych konwenansów i interaktywnego dyskursu politycznego.

Sceptycy natomiast podkreślają, że internetowe forum to jedynie kakofonia róż-
nych głosów i brak jest tu rzeczywistego dialogu. Każdy może zabrać głos, lecz nie pro-
wadzi to do rozważnej, krytycznej dyskusji. Praktyki owe polegają raczej na wzajem-
nym zakrzykiwaniu się, niż posługiwaniu się kontrargumentami i wspólnym docho-
dzeniu do konsensusu. Usprawnienie procesu komunikacji nie podwyższyło, niestety, 
jej jakości. Tymczasem, jak podkreśla Leszek Porębski: „nie ma demokracji bez dyskur-
su politycznego, a samo podjęcie decyzji jest tylko formalnym ukoronowaniem tego ro-
dzaju deliberacji. W tej perspektywie elektroniczna demokracja plebiscytarna jest zde-
cydowanie bardziej zagrożeniem niż szansą. Techniczne możliwości przeprowadzenia 
dużej ilości szybkich głosowań zapewniłyby wygodę, ale w wypadku demokracji »wy-
dajność systemu« wydaje się odwrotnie proporcjonalna do wartości podejmowanych 
decyzji”19.

Podkreślić należy również, a może przede wszystkim, problem tzw. wykluczenia 
sieciowego, utrudniającego niwelowanie nierówności społecznych. Dziś bowiem po-
wszechnym jest przekonanie, że w szkole uczy się głównie tego, jak włączyć komputer 
czy przeglądarkę internetową, nie uczy zaś, jak „czytać” Internet: odróżniać informacje 
od komentarzy, umieć inaczej odbierać wiadomości z blogów, inaczej ze stron partii 
politycznych itp. Ważne i konieczne jest wypracowanie zdolności odbiorczej i interpre-
tacyjnej obywatela oraz pokonanie bariery kompetencji. 

Umiejętność korzystania z Internetu i komputerów może wpływać na szanse ży-
ciowe jednostek również poprzez partycypację w życiu politycznym czy też nie. Istotną 
kwestią staje się partycypacja społeczna i udział w wyborach czy uczestnictwo w zebra-
niach publicznych. Badania wykazują, iż korzystanie z Internetu staje się coraz częściej 

19 L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informa-
cyjnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2001, s. 82.
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dodatkowym czynnikiem sprzyjającym uczestnictwu w życiu społecznym. Nie oznacza 
to jeszcze, że korzystanie z Internetu sprzyja zwiększeniu zaangażowania politycznego 
i uczestnictwa w życiu społecznym20.

Wydaje się, iż kluczem opisującym współczesną politykę, czy scenę polityczną jest 
dyskurs lub jego brak, bowiem istotę całej sfery politycznej stanowią debaty, dyskusje 
czy perswazje.  Działanie jednostki czy jej przemyślenia, odniesienia nie znajdą się tam, 
dopóki nie zostaną one zweryfi kowane przez innych uczestników życia społecznego 
i poddane swoistemu testowi publicznemu. Te wszystkie cechy spełnić może właśnie 
Internet. Ale przyglądając się zawartości przekazów politycznych, stwierdzamy, iż ce-
chuje je krótko-wzroczność, epizodyczność i efemeryczność interakcji społecznych, co 
z całą pewnością nie sprzyja dyskursowi politycznemu, czy budowaniu trwałego dia-
logu pomiędzy jego uczestnikami. To wszystko skłania do stwierdzenia, że możliwość 
renesansu demokracji bezpośredniej za pomocą Internetu, możemy odłożyć do nie-
spełnionych nadziei. Obywatel, zamiast wysuwać, jak wcześniej zakładano, nowatorskie 
pomysły na unowocześnienie systemu politycznego lub formułowanie własnych opi-
nii, wykorzystał Internet do aroganckiej, anonimowej i ostrej krytyki. Stał się właściwie 
bazą do wyładowywania wszelkich emocji związanych z polityką. 

Reasumując, można stwierdzić, że Internet pozostanie zbiorowiskiem sprzecznych, 
głównie anonimowych opinii. Pozostanie wspaniałym miejscem uprawiania praw dzi wie 
demokratycznej, otwartej polityki. Będzie głównym, mobilnym środkiem gromadzenia 
danych i uzyskiwania dostępu w procesach podejmowania decyzji. Internet staje się 
w coraz większym stopniu odbiciem rzeczywistości w tym, że dominujące pozycje zaj-
mują w nim partie i grupy polityczne, czy grupy interesu, które od dawna mają ugrun-
towaną rangę. Oznacza to, że najpoczytniejsze staną się te adresy internetowe partii, 
których interaktywna zawartość i przyjemność obcowania (forma, grafi ka, animacja) 
będą na najwyższym poziomie i będą zdolne do utrzymania ciągłości i aktywności in-
ternautów. 

20 D. Batorski, Cyfrowy podział w Polsce: nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne, [w:] Społecz-
na przestrzeń Internetu, op. cit., s. 333.
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doc. dr Arkadiusz Z. Kotliński
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Brytyjski system antyterrorystyczny 
– ewolucja procesu legislacyjnego

Brytyjski parlament w XX w. w dość ograniczonym stopniu zajmował się kwestia-
mi dotyczącymi walki z terroryzmem. Głównym obszarem działalności legislacyjnej 
w tej materii pozostawała sytuacja w Irlandii Północnej i ścierające się tam organizacje 
katolickie i protestanckie (przede wszystkim IRA). Dlatego też do końca XX w. w Wiel-
kiej Brytanii uchwalono jedynie dwa podstawowe akty prawne dotyczące terroryzmu: 
Prevention of Terrorism Act (Temporary Provisions) z 1989 r., obowiązujący na terenie 
całego państwa oraz Northern Ireland Act (Emergency Provisions) z 1978 r., obowiązu-
jący w Irlandii Północnej. 

Dopiero w 2000 r. brytyjski parlament przyjął pierwszą z pięciu ustaw antyterrory-
stycznych Terrorism Act 2000, która była wynikiem narastającego w świecie zagrożenia 
terroryzmem globalnym. W kolejnych latach uchwalone zostały jeszcze: Th e Anti-Ter-
rorism, Crime and Security Act 2001, Th e Prevention of Terrorism Act 2005, Terrorism 
Act 2006 i ostatnia z ustaw Counter-Terrorism Bill. 

Wpływ na intensyfi kację procesu ustawodawczego miały m.in. takie wydarzenia 
jak: atak na ambasady USA w Kenii i Tanzanii w 1998 r., atak na USA z 11 września 
2001 r. oraz atak na Londyn 7 lipca 2005 r. Wielka Brytania znalazła się w ten sposób 
w centrum globalnej wojny z terroryzmem (zwłaszcza po ataku bombowym w Londy-
nie w 2005 r.) i prace nad skutecznymi rozwiązaniami prawnymi stały się jednym z klu-
czowych obszarów tych działań.

1. Terroryzm – próba ujednolicenia pojęciowego
Fundamentem każdej ustawy antyterrorystycznej jest precyzyjne zdefi niowanie po-

jęcia „terroryzm”. Pomimo ogromnej liczby defi nicji, zarówno naukowych, jak i przy-
ję tych na użytek poszczególnych państw trudno do dnia dzisiejszego znaleźć defi ni-
cję w pełni satysfakcjonującą czy też powszechnie akceptowaną w świecie. Wynika to 
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po pierwsze z samej istoty zjawiska mającego charakter dynamiczny i składającego się 
z wielu różnych form. Ponadto nad merytorycznym podejściem przeważają często par-
tykularne interesy państw, względy ideologiczne lub też kulturowe.

W toku wielomiesięcznej dyskusji władzom brytyjskim udało się wypracować 
i przyjąć w Terrorism Act 2000 jednolitą defi nicję pojęcia terroryzm. Zgodnie z nią ter-
roryzm oznacza: użycie lub groźbę użycia siły w celu wpłynięcia na rząd lub międzyna-
rodowe organizacje lub też przestraszenia opinii publicznej lub jej części  przeprowa-
dzone ze względów politycznych, religijnych, ideologicznych.

Spełniony musi być także przynajmniej jeden z warunków:
 zawiera przemoc wobec osób;
 powoduje poważne uszkodzenia mienia;
 następuje zagrożenie życia osób innych niż biorące udział w ataku;
 stwarza poważne ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa społeczeństwa (lub jej 

części);
 ma na celu zakłócenie lub przerwanie systemu elektronicznego;
 występuje użycie lub groźba użycia siły przy pomocy broni palnej lub materiałów 

wybuchowych.

Użycie broni palnej lub materiałów wybuchowych uznaje się za terroryzm, bez 
względu na to czy dokonane zostało „poważne uszkodzenie mienia”1.

We wcześniej przyjętych ustawach np. Ustawie ter rorystycznej (Reinsuran-
ce (Acts of Terrorism) Act 1993) „akt terroryzmu” określono jako: „działalność 
osób występujących w imieniu lub powiązanych z organizacją, którzy prowadzą 
działalność nakierowaną na obalenie lub wpłynięcie na rząd Wielkiej Brytanii 
lub inny rząd (de jure lub de facto), poprzez użycie siły lub przemocy”2. De-
fi nicję jeszcze bardziej zawężającą omawiane zjawisko odnajdujemy w innym 
dokumencie - Prevention of Terrorism z 1989 r., w którym czytamy, iż terro-
ryzm oznacza: „użycie przemocy ze względów politycznych w celu przestrasze-
nia społeczeństwa lub jego części”3.

Podczas prac nad ostatnią z przyjętych ustaw - Terrorism Act 2006 - parla-
ment zwrócił się do Lorda Carlile of Berriew z prośbą o przeprowadzenie nieza-
leżnej ekspertyzy dotyczącej pojęcia terroryzm, w kontekście nowych rozwiązań 
prawnych zawartych w projekcie przygotowywanej właśnie ustawy Terrorism 
Act 2006.

Lord Carlile w przygotowanym dla parlamentu raporcie opowiedział się za pozo-
stawieniem defi nicji terroryzmu zawartej w części pierwszej Terrorism Act 2000, aczkol-
wiek wskazał na konieczność wprowadzenia kilku poprawek. Wśród wniosków końco-
wych wskazał on m.in.:

1 Terrorism Act 2000, [w:] http://www.opsi.gov.uk (pobrano 26. 06. 2009).
2 Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993, [w:] http://www.opsi.gov.uk (pobrano 26. 06. 2009).
3 Prevention of Terrorism, [w:] http://www.opsi.gov.uk (pobrano 26. 06. 2009).
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a) fakt, iż charakter współczesnego terroryzmu usprawiedliwia istnienie wyspecjali-
zowanego, nakierowanego na przeciwdziałanie terroryzmowi reżimu, a reżim ten 
potrzebuje jasno zdefi niowanego pojęcia terroryzmu jako podstawy dla legitymi-
zacji działań specjalnych i dookreślenia przestępstw z nim związanych;

b) konieczność odrzucenia argumentów domagających się zniesienia specjalnego re-
żimu (włączając w to defi nicje terroryzmu) i pozostawienia tych przestępstw do 
ścigania jedynie na podstawie obowiązującego prawa karnego i wystarczających, 
ich zdaniem, procedur;

c) potrzebę odrzucenia pomysłu rozszerzenia prawa antyterrorystycznego na osoby 
posiadające w Wielkiej Brytanii immunitet dyplomatyczny (naruszałoby to m.in. 
Konwencję Wiedeńską z 1961 r.);

d) konieczność pozostawienia sformułowania „z powodów religijnych” w defi nicji 
tj. art. 1. c, Terrorism Act 2000.

W swoim raporcie Lord Carlile przedstawił jednocześnie propozycje wprowadze-
nia zmian do obowiązującego prawa antyterrorystycznego:
a) zaproponował, aby w art. 1 c Terrorizm Act 2000, który przewiduje użycie lub groź-

bę użycia siły w celu „uzyskania określonych korzyści politycznych, religijnych lub 
ideologicznych” dołączyć wyrażenie „motywowany przez względy rasowe lub et-
niczne”;

b) zaproponował, aby w sformułowaniu defi niującym terroryzm określenie „wpłynię-
cie” na społeczność winno być zastąpione przez sformułowanie „zastraszenie” spo-
łeczności;

c) opowiedział się za wprowadzeniem specjalnych procedur umożliwiających stoso-
wanie prawa antyterrorystycznego w przypadku działań poza obszarem Wielkiej 
Brytanii. Prawo takie powinno być w gestii prokuratora generalnego, który winien 
jednocześnie mieć na względzie: naturę działań lub zagrożenie działaniami, które 
są podstawą dochodzenia; cel akcji lub zagrożenia; zobowiązania prawno-między-
narodowe;

d) zasugerował konieczność wprowadzenia wyższych wyroków dla przestępstw kry-
minalnych, które mają charakter działań terrorystycznych4.

2. Prawo do zatrzymania bez postawienia zarzutów i tzw. „control orders”
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w omawianych ustawach stały się za-

pisy i związana z tym debata polityczna, dotyczące prawa do wielodniowego (propozy-
cja rządu - 90 dni) zatrzymywania podejrzanych o terroryzm bez konieczności posta-
wienia im zarzutów. Wśród argumentów policji za wprowadzeniem 90 dniowego okre-
su zatrzymania przeważały następujące argumenty:

4 Th e Defi nition of Terrorism, A Report by Carlile of Berriew Q.C. Independent Reviewer of Terrorism Legislation, 
Presented by the Secretary of State for the Home Department, by Command of Her Majesty, March 2007.
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 zbyt duże ryzyko w dążeniu do złapania na gorącym uczynku ze względu na dzia-
łania zamachowców zmierzające do maksymalizacji ilości ofi ar;

 międzynarodowe powiązania terrorystów;
 długotrwałe ustalanie tożsamości podejrzanych (fałszywe dokumenty etc.);
 konieczność poszukiwania tłumaczy (zwłaszcza tłumaczy regionalnych dialektów);
 rozszyfrowywanie danych z przechwyconych komputerów;
 skomplikowane badania medycyny sądowej;
 analiza danych od operatorów sieci komórkowych5.

Wśród argumentów przeciwników dopuszczalności zatrzymania na okres 90 dni 
znalazły się:

 każdy ma prawo do wolności, dopóki nie zostaną mu przedstawione zarzuty. Aresz-
towanie bez postawienia zarzutów narusza fundamentalną w systemie brytyjskim 
ustawę Habeas Corpus z 1679 r. i nie może być usprawiedliwione nawet zagroże-
niem terrorystycznym6.

Najdalej w krytyce proponowanych zmian posunął się abp Desmond Tutu, porów-
nując propozycje zmian w brytyjskim prawodawstwie do RPA w czasach apartheidu. 
W jednym z wywiadów uznał tę propozycję za „dejavu”, ponieważ jak zauważył, w naj-
gorszych czasach apartheidu istniało prawo 90 dni zatrzymania bez postawienia zarzu-
tów w Republice Południowej Afryki7.

Projekty zmian prawa i wydłużenia okresu na jaki możliwe jest zatrzymanie podej-
rzanego okazały się być dla rządu niezwykle trudne do przeforsowania w parlamencie 
pomimo posiadanej większości parlamentarnej. W wyniku niezwykle burzliwej deba-
ty politycznej osiągnięto kompromis rozszerzający takie prawo (art. 41., Terrorism Act 
2000) początkowo jedynie do 48 godzin. Ten okres mógł być rozszerzony do 7 dni jeśli 
policja przekonała sędziego o konieczności dalszego zatrzymania (w przypadku prze-
stępstw kryminalnych okres ten wynosił 24 godziny)8. Dopiero w ustawie Terrorism Act 
2006 okres ten udało się wydłużyć rządowi do 28 dni. Postanowienie to weszło w życie 
25 lipca 2006 r. W projekcie nowo przygotowywanej ustawy Counter-Terrorism Bill 
2007-2008, rząd powrócił do koncepcji rozszerzenia tego okresu do 42 dni9. Pomimo 
jednak przyjęcia ustawy w Izbie Gmin projekt odrzucony został w trakcie głosowania 
w Izbie Lordów. W dyskusji po odrzuceniu projektu w Izbie Gmin Christopher Huhne 
apelował do minister spraw wewnętrznych Jacqui Smith o odstąpienie od tego pomy-
słu, gdyż jak stwierdził, najdłuższy możliwy okres zatrzymania oskarżonego bez posta-

5 http://security.homeoffi  ce.gov.uk (pobrano 26. 06. 2009).
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Okres ten rozszerzono następnie do 14 dni w Criminal Justice Act 2003 i ostatecznie do 28 dni przez Terrorism 

Act 2006.
9 Patrz szerzej na ten temat w projekcie ustawy: http://services.parliament.uk/bills/2007-08/counterterrorism.

html (pobrano 26. 06. 2009).
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wienia zarzutów obowiązuje w Australii i wynosi 12 dni (dotyczy państw demokratycz-
nych). Tam jednak, jak zauważył, jest to okres blisko dwukrotnie krótszy od tego który 
jest już wpisany w prawodawstwo brytyjskie10. 

O determinacji rządu w dążeniu do rozszerzenia tego okresu świadczy natychmia-
stowa po głosowaniu w Izbie Lordów debata w Izbie Gmin z udziałem minister spraw 
wewnętrznych Jacqui Smith i jej oświadczenie, iż w najbliższych dniach złoży w parla-
mencie projekt ustawy z tymczasowymi rozwiązaniami Counter-Terrorism (Tempora-
ry Provisions) Bill, który będzie mógł wejść pod obrady „jeśli lub kiedy taka potrzeba 
zaistnieje”. W projekcie tym powrócono do zapisu o 42 dniowym okresie zatrzymania 
podejrzanego bez postawienia zarzutów11.

Drugą z kontrowersyjnych kwestii ściśle powiązaną z pierwszą było przyjęte w usta-
wie Th e Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001, prawo upoważniające Ministra 
Spraw Wewnętrznych do natychmiastowego pozbawienia wolności każdego cudzoziem-
ca podejrzanego o terroryzm do czasu jego deportacji (nawet jeżeli z prawnego punktu 
widzenia taka deportacja będzie niemożliwa)12. Nie obowiązywała tutaj zasada 48 go-
dzin, ani tym bardziej 7 dni. Zatrzymanych przetrzymywano w tym wypadku miesiąca-
mi, a jedyną możliwością zwolnienia dla osadzonych było natychmiastowe opuszczenie 
terytorium Wielkiej Brytanii. Sytuacja ta doprowadziła  do wystąpienia na drogę sądową 
ośmiu zatrzymanych i werdyktu Izby Lordów, która orzekła w dniu 16 grudnia 2004 r. 
niezgodność  tego prawa z Europejską Konwencją Praw Człowieka i zniosła je ostatecz-
nie w marcu 2005 r.13. 

Konsekwencją powyższej decyzji Izby Lordów stała się kolejna z ustaw Th e Pre-
vention of Terrorism Act 2005, która weszła w życie 11 marca 2005 r. Dokument ten 
wprowadził do brytyjskiego systemu prawnego nowy rodzaj sankcji prawnych wymie-
rzonych w podejrzanych o terroryzm - tzw. control orders  (rodzaj aresztu domowego). 
Rozwiązanie to, pomimo iż inspirowane problemem podejrzanych o terroryzm cudzo-
ziemców, rozszerzono także na Brytyjczyków. W jednym i drugim przypadku chodziło 
o sytuację w której policja zebrała jeszcze zbyt małą ilość dowodów obciążających, jed-
nocześnie pozostawienie tych osób na wolności stanowiłoby, zdaniem władz poważne 
zagrożenie terrorystyczne dla społeczeństwa. 

10 Patrz szerzej na temat: Debata w parlamencie brytyjskim 13 października 2008 r., http://www.theyworkforyou.
com/debates/?id=2008-10-13c.624.0 (pobrano 26.06.2009).

11 Wystąpienie ministra spraw wewnętrznych Jacqui Smith w Izbie Gmin 13 października 2008 r., [w:] http://
www.theyworkforyou.com/debates/?id=2008-10-13c.624.0 (pobrano 26.06.2009).

12 Przepis ten wszedł w życie 13 grudnia 2001 r.
13 Zgodnie z Immigration Act z 1971 r. zezwala ono na deportacje osób zagrażających bezpieczeństwu narodo-

wemu, w przypadkach gdzie nie istnieją wystarczające dowody na postawienie zarzutów. Problem pojawia się 
w momencie próby deportacji danej osoby do kraju, w którym grożą mu tortury lub kara śmierci. Zabrania 
tego Europejska Konwencja Praw Człowieka. Pomimo, iż rząd brytyjski zawarł odpowiednie umowy tzw. 
Memorandum of Understanding z rządami takich państw jak: Jordania, Libia, Liban, które miały gwarantować 
deportowanym, że nie będą poddani torturom ani też skazani na najwyższy z wyroków – karę śmierci (w tym 
celu powołane miały zostać na terytorium tych państw specjalne komórki monitorujące przebieg procesów 
deportowanych). Izba Lordów odrzuciła takie rozwiązanie podtrzymując wcześniejszą decyzję.
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Control orders opiera się o następujące zasady:
 ograniczone prawo posiadania określonych artykułów lub substancji (np. telefo-

nów komórkowych);
 ograniczone prawo używania określonych usług lub przyrządów (np. dostęp do in-

ternetu);
 ograniczone prawo do spotykania się z osobami wskazanymi lub całkowity zakaz;
 ograniczone prawo do wyboru miejsca zamieszkania i odwiedzin;
 ograniczone prawo do przebywania w określonych miejscach w określonym czasie;
 zakaz przemieszczania się bez wcześniejszej zgody;
 zatrzymanie paszportu;
 wymagana zgoda na fotografowanie się;
 współpraca z odpowiednimi służbami monitorującymi np. poprzez używanie elek-

tronicznej bransolety;
 obowiązek meldowania się u określonej osoby w określonym czasie i miejscu.

Izba Lordów wprowadziła do tego dokumentu tzw. sunset clause oznaczającą, 
iż ustawa wygaśnie automatycznie, jeżeli nie zostanie znowelizowana w przeciągu roku. 
Dyskusja która wybuchła w związku z tą ustawą, doprowadziła do kryzysu konstytucyj-
nego. Ustawę ostatecznie znowelizowano, a przyczyną intensyfi kacji prac stały się ataki 
bombowe w Londynie w dniu 7 lipca 2005 r. Nowo przyjęta ustawa Terrorism Act 2006 
utrzymała w mocy obowiązywanie sankcji prawnych związanych z control orders. 

3. Pozostałe rozwiązania prawne oraz zmiany w nowej ustawie - Counter-Terrorism Bill
Poza kwestiami pojęciowymi, w pierwszej z przyjętych ustaw - Terrorism Act 2000 - 

podtrzymano i rozszerzono listę organizacji terrorystycznych określonych w Prevention 
of Terrorism z 1989 r. Jednocześnie przyjęto w niej listę sankcji karnych za określone 
działania tj. zakaz członkostwa, wspierania lub (nawet!) noszenia ubioru świadczącego 
o wspieraniu (sympatyzowaniu) danej organizacji14. Artykuł 44 tej ustawy upoważnił 
także policję i ministra spraw wewnętrznych do wyznaczania obszarów i wskazywania 
czasu przez jaki możliwe jest zatrzymanie i przeszukanie każdego samochodu i osoby 
w celu poszukiwania „materiałów, które mogą być związane z terroryzmem”. W art. 58. 
przewidziano karę do 10 lat więzienia za zbieranie lub posiadanie informacji mogącej 
być przydatną dla osoby zamierzającej dokonać ataku terrorystycznego15.

W kolejnej z przyjętych ustaw Th e Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 
pierwsze trzy części dotyczą kwestii fi nansowania podejrzanych o terroryzm organi-
zacji, możliwości wglądu do ich kont bankowych, zamrażania tych rachunków i udo-

14 Przykładem takiej organizacji może być Partia Pracujących Kurdystanu. Lista organizacji uznanych w Wiel-
kiej Brytanii za terrorystyczne znajduję się na stronie: http://security.homeoffi  ce.gov.uk/legislation/current-le-
gislation/terrorism-act-2000/proscribed-terrorist-groups (pobrano 26. 06. 2009).

15 Rezultaty działania tej ustawy okazały się być jak dotychczas mocno ograniczone. W okresie od 11 września 
2001 r. do 31 grudnia 2006 r. aresztowano 1126 osób, zaledwie 221 postawiono zarzuty, a jedynie 40 skazano. 
Szerzej na ten temat patrz: http://security.homeoffi  ce.gov.uk (pobrano 26. 06. 2009).
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stępniania przez banki informacji odpowiednim służbom. W części 10. wprowadzono 
przepis umożliwiający policji pobranie siłą odcisków palców oraz innych danych nie-
zbędnych do identyfi kacji. Zezwolił on także żandarmerii wojskowej w pewnych okre-
ślonych okolicznościach na podejmowanie działań poza obszarem baz wojskowych. 
W części 11. ustawy zawarte zostały uregulowania dotyczące zobowiązań fi rm teleko-
munikacyjnych oraz dostawców internetu, którzy zobligowani zostali do pozostawiania 
w systemie określonych danych16.

Ostatnia z przyjętych ustaw Terrorism Act 2006 wprowadziła sankcje karne dla sze-
regu nowych przestępstw kryminalnych związanych z terroryzmem:

 zachęcanie do terroryzmu lub gloryfi kowanie terroryzmu; maksymalna kara to 7 lat 
więzienia;

 rozpowszechnianie publikacji o charakterze terrorystycznym; maksymalna kara 
to 7 lat więzienia;

 przygotowywanie ataków terrorystycznych; maksymalna kara to dożywocie;
 udział w szkoleniach terrorystycznych; maksymalna kara to 10 lat więzienia;
 przebywanie w miejscach gdzie taki trening się odbywa (czy to w Wielkiej Brytanii 

czy też za granicą); maksymalna kara to 10 lat więzienia;
 produkowanie lub posiadanie materiałów radioaktywnych; maksymalna kara to do-

żywocie;
 wykorzystanie w ataku terrorystycznym materiałów radioaktywnych lub też atak 

na elektrownie jądrowe, powodujący wyciek materiałów radioaktywnych (napro-
mieniowanie); maksymalna kara to dożywocie;

 groźba użycia materiałów radioaktywnych w ataku; maksymalna kara to doży-
wocie17.

W drugiej części ustawy zawarto m.in. większe uprawnienia dla ministra spraw we-
wnętrznych w kwestii możliwości podejmowania decyzji o wpisaniu na „listę zabronio-
nych organizacji”, organizacji uznanej za terrorystyczną (także kiedy organizacja taka 
zmieni nazwę). Ponadto od stopnia superintendent ofi cerowie policji uprawnieni zo-
stali do podejmowania decyzji o przedłużeniu zatrzymania podejrzanego. Rozszerzono 
także zakres interpretacji nakazów sądowych, dotyczących przeszukania, na wszystkie 
obiekty znajdujące się pod kontrolą podejrzanego oraz środki komunikacji jakimi się 
posługuje (podsłuch i kontrola maili)18.

W dalszych pracach nad nowelizacją prawa antyterrorystycznego postulaty rządu 
koncentrowały się na następujących kwestiach:

 budowie zgody na „wyjście” poza 28 dni (prawo do zatrzymania bez postawienia 
zarzutów) przy założeniu że utrzymana zostanie siedmiodniowa zgoda sądu lub 
przedstawiane będą raporty dla parlamentu połączone z debatą;

16 http://www.opsi.gov.uk (pobrano 26. 06. 2009).
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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 możliwość łączenia pospolitych przestępstw z działalnością terrorystyczną (np. 
posiadanie ładunków wybuchowych podlega obecnie jedynie sankcjom karnym 
zawartym w Explosive Act z 1875 r.);

 control orders – możliwość przeszukiwania w niektórych sytuacjach bez nakazu 
sądu mieszkań „aresztantów”;

 możliwość zatrzymania na granicy dokumentów podejrzanego,  wyjeżdżającego za 
granicę w celach związanych z działalnością terrorystyczną;

 propozycja zamrażania przez sąd fi nansów nie tylko tych, które wykorzystywane 
są do celów terrorystycznych, ale także tych które mogą być w tym celu wykorzy-
stane;

 większa ochrona zakładów dostarczających gaz19.

We wniesionym przez rząd brytyjski pod obrady parlamentu projekcie nowej ustawy 
- Counter-Terrorism Bill 2007-08 - główne zmiany zaproponowane przez rząd  dotyczyły:

 zwiększenia okresu na jaki może być zatrzymany podejrzany bez postawienia mu 
zarzutów, w szczególnych okolicznościach z 28 do 42 dni;

 zmian umożliwiających przesłuchiwanie osób już oskarżonych o terroryzm i przyj-
mowanie na niekorzyść oskarżonego jego milczenia podczas przesłuchań (z wyłą-
czeniem sądów w Szkocji);

 wprowadzenia systemu informowania odpowiednich władz o osobach skazanych 
za działalność terrorystyczną o ich miejscu zamieszkania i zmianach w ich sytuacji 
życiowej;

 podwyższenia wyroków za przestępstwa związane z terroryzmem (w gestii sądów 
leży uznanie danego przestępstwa za noszące lub nie znamiona terrorystycznego);

 możliwości prowadzenia śledztwa i przesłuchań w procesie bez udziału przysię-
głych ze względu na bezpieczeństwo państwa, stosunki Wielkiej Brytanii z innymi 
państwami lub ważny interes społeczny20.

Ostatecznie w nowo przyjętej ustawie Counter-Terrorism Bill parlament brytyjski 
zaaprobował następujące rozwiązania:

 możliwość dalszego przesłuchiwania skazanego po wydanym już prawomocnym 
wyroku sądu;

 wydłużenie kary za przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
 rejestrację oraz monitoring skazanych w przeszłości za przestępstwa związane 

z terroryzmem;
 prawo do blokowania środków fi nansowych skazanych przez sąd terrorystów;
 uprawnienia policji do rekwirowania dokumentów z przeszukiwanych lokali jeśli 

uzna, iż  stanowią one istotny dowód w prowadzonym śledztwie;

19 Szerzej na ten temat patrz: http://bbc.co.uk (pobrano 26. 06. 2009).
20 http://services.parliament.uk/bills/2007-08/counterterrorism.html (pobrano 26. 06. 2009).
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 większe wykorzystanie próbek DNA, i prawo do pobierania odcisków palców oraz 
próbek DNA od osób podlegających control orders;

 zakaz rozpowszechniania materiałów (w tym fotografi i) dotyczących: pracowni-
ków sił zbrojnych, śledczych, służb bezpieczeństwa, służb specjalnych oraz Centra-
li Łączności Rządowej21.

Przyjęte dotychczas akty prawne oraz propozycje rządu dotyczące dalszych zmian 
w brytyjskim prawodawstwie świadczą o tym, iż Wielka Brytania stoi dziś przed po-
ważnym wyzwaniem. Państwo o wielowiekowej tradycji wolności wypowiedzi, swobód 
obywatelskich i praw jednostki po raz pierwszy w historii zmuszone zostało do roz-
ważenia możliwości ograniczenia tych wielowiekowych praw na rzecz bezpieczeństwa 
państwa. Cały proces prawodawczy związany z przeciwdziałaniem terroryzmowi cha-
rakteryzuje ciągłe balansowanie pomiędzy uszczuplaniem praw obywateli a wzmacnia-
niem środków represji państwa. Najlepszym przykładem jest tutaj kwestia systematycz-
nego zwiększania długości okresu zatrzymania bez postawienia zarzutów. Przeciwnicy 
tego procesu przywołują często jako najważniejszy z argumentów jedną z fundamen-
talnych ustaw brytyjskiego systemu politycznego Habeas Corpus Act. W dokumencie 
tym pochodzącym z 1679 r. i wydanym za Karola II czytamy, iż nikt nie może być wię-
ziony bez prawomocnego wyroku odpowiedniego sądu, a ewentualne zarzuty powinny 
być postawione aresztowanemu w ciągu doby22. Te i inne przykłady świadczą o toczą-
cej się dziś w społeczeństwie brytyjskim walce o hierarchie wartości. Polega ona coraz 
częściej na konieczności wyboru pomiędzy „wolnością jednostki” a „bezpieczeństwem 
państwa”. Utrzymanie odpowiednich proporcji i jednocześnie skuteczna walka z terro-
ryzmem to najpoważniejsze wyzwanie dla państwa brytyjskiego na najbliższe lata. 

21 Counter-Terrorism Bill, House of Commons 2008.
22 Pełna nazwa dokumentu to: An Act for the better secureing the Liberty of the Subject and for Prevention of 

Imprisonments beyond the Seas, [w:] http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfi le=show.php%3Ft
itle=1943&chapter=120098&layout=html&Itemid=27 (pobrano 26. 06. 2009).
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Funkcjonariusze międzynarodowi – zarys problemu

Społeczność międzynarodowa podlega ciągłej ewolucji, zarówno odnośnie swoje-
go składu, jak i regulacji stosunków wzajemnych. Jednym z istotniejszych wydarzeń 
wpływających na kształt i charakter stosunków międzynarodowych było pojawienie się, 
na przełomie XIX i XX w., organizacji międzynarodowych jako odrębnych podmio-
tów obrotu prawno-międzynarodowego1. Dynamiczny rozwój zarówno ich ilości jak 
i znaczenia, spowodował wiele nowych problemów, zarówno politycznych jak i praw-
nych. Jednym z nowych zjawisk było pojawienie się, początkowo stosunkowo nielicznej 
grupy osób, z czasem nazwanej funkcjonariuszami międzynarodowymi. Zróżnicowa-
nie ich sytuacji prawnej i faktycznej powoduje istotny problem w próbie określenia ich 
statusu prawnego. W związku z tym funkcjonariusze międzynarodowi byli i są przed-
miotem refl eksji naukowej, zarówno z punktu widzenia prawnego jak i politologiczne-
go. Z żalem należy jednak stwierdzić, że zainteresowanie funkcjonariuszami międzyna-
rodowymi, czy szerzej międzynarodową funkcją publiczną, ze strony polskiej doktryny 
nie było i nie jest zbyt szerokie. Z wyjątkiem kilku chlubnych wyjątków2, brakuje w Pol-
sce pogłębionej analizy prawnomiędzynarodowej w tym zakresie. Celem tego artykułu 
nie jest, co oczywiste, wyczerpanie tematu, ale raczej danie Czytelnikowi możliwości 
przekrojowego i ogólnego spojrzenia na funkcjonariuszy międzynarodowych i ich po-
zycję w stosunkach międzynarodowych. 

Geneza
Pojawienie się wyodrębnionej grupy funkcjonariuszy międzynarodowych było 

procesem związanym z wykształcaniem się organizacji międzynarodowych jako pod-
miotów stosunków międzynarodowych. Zgadzając się z tezą, że ich prekursorów szukać 

1 Szerzej na temat pojęcia i charakteru organizacji międzynarodowych zob. np. J. Menkes, A. Wasilkowski, 
Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.

2 Podstawową monografi ą na ten temat jest G. Grabowska, Funkcjonariusze międzynarodowi, Uniwersytet Ślą-
ski, Katowice 1988.
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można już w starożytnej Grecji3, podkreślić należy, iż przełomowe znaczenie przyniosła 
pierwsza połowa XIX wieku. Czas ten, charakteryzujący się szybkim rozwojem prze-
mysłu, komunikacji i środków łączności, siłą rzeczy spowodował konieczność nawią-
zywania lub wzmacniania współpracy międzypaństwowej. Nowe wyzwania wymagały 
także nowych metod postępowania. Okazało się bowiem, że klasyczna metoda w po-
staci umowy międzynarodowej nie wystarcza, by sprostać nowym wyzwaniom. Dla-
tego też państwa zdecydowały się powołać do życia nową formy współpracy – związki 
administracyjne, których podstawowym zadaniem było administrowanie (zarządzanie) 
określoną dziedziną. Pierwszą w pełni ukształtowaną organizacją o takim charakterze 
była Międzynarodowa Unia Telegrafi czna4, utworzona w 1865 roku. W następnych la-
tach powstawały kolejne organizacje zajmujące się poszczególnymi dziedzinami. Oczy-
wistym było, że dla swego efektywnego funkcjonowania potrzebowały one sprawnych 
i profesjonalnie przygotowanych pracowników, a nie mogły być oparte na osobach jedy-
nie reprezentujących swoje kraje. W ten sposób zatem, wraz z powstawaniem związków 
administracyjnych, zaczęła wykształcać się grupa osób o szczególnym statusie praw-
nym. Nie były one traktowane bowiem jak klasyczni przedstawiciele państw, ale jako ci, 
których zadaniem jest działanie na rzecz i w interesie raczej samej organizacji. 

W początkowym okresie istnienia związków administracyjnych trudno jest jed-
noznacznie określić status prawny ich pracowników. Bowiem w zależności od orga-
nizacji w różny sposób określano ich podległość konkretnemu systemowi prawnemu. 
Dominuje pogląd, że można te osoby określić mianem funkcjonariuszy wewnętrznych 
państw, realizujących konkretne zadania międzynarodowe5. Pierwszym związkiem ad-
ministracyjnym, w którym formalnie dokonano „umiędzynarodowienia” jego persone-
lu był Międzynarodowy Instytut Rolny6, utworzony w 1905 r. W umowie powołującej 
go do życia zawarte zostały zapisy o niezależności pracowników sekretariatu Instytutu 
od rządów państw członkowskich7. Można więc stwierdzić, że od tego momentu po-
woli postępuje ewolucja pracowników związków administracyjnych w kierunku prze-
kształcenia się w funkcjonariuszy międzynarodowych. Patrząc na tę ewolucję, można 
stwierdzić, że największy wpływ na kształtowanie się ich statusu prawnego w okresie do 
1945 r. wywarła praktyka dwu organizacji: Ligi Narodów i Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy (MOP). Były to bowiem największe w tym czasie organizacje międzynaro-
dowe, zatrudniające najwięcej funkcjonariuszy. Kształtowanie statusu prawnego funk-
cjonariuszy przebiegało w nich według nieco innych schematów. W Lidze Narodów 
realizowano wzorzec brytyjski służby publicznej w odniesieniu do pracowników jej Se-
kretariatu, natomiast MOP powielała model francuski w ramach Międzynarodowego 

3 J. Menkes, A. Wasilkowski, op. cit., s. 32.
4 International Telegraph Union, obecnie Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (International Telecom-

munication Union).
5 G. Grabowska, op. cit., s. 12.
6 International Institute of Agriculture, którego funkcje w 1946 r. zostały przejęte przez FAO.
7 J. Menkes, A. Wasilkowski, op. cit., s. 176.
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Biura Pracy. Adaptowanie systemu brytyjskiego dla potrzeb stworzenia międzynaro-
dowej służby publicznej było bardziej efektywne i ostatecznie to zasady sformułowane 
w ramach Ligi Narodów wyznaczyły pierwszy standard, określający status prawny i fak-
tyczny funkcjonariuszy międzynarodowych.

Bardzo istotnym impulsem dla kształtowania się międzynarodowej służby publicz-
nej stało się powołanie do życia w 1945 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
i stworzenie systemu organizacji wyspecjalizowanych, związanych formalnie i funkcjo-
nalnie z ONZ. Pociągnęło to za sobą znaczące zwiększenie liczby funkcjonariuszy mię-
dzynarodowych, co z kolei skłoniło ONZ do podjęcia prac zmierzających do uregulo-
wania i ujednolicenia statusu prawnego tych osób. Pomysł stworzenia organu między-
narodowego zajmującego się „standaryzacją” sytuacji funkcjonariuszy międzynarodo-
wych pojawił się już w 1946 r.8, ale wymiar prawny zyskał po upływie kolejnych prawie 
trzydziestu lat. W rezolucji 3042 (XXVII) z 19 grudnia 1972 r.9, Zgromadzenie Ogólne 
ONZ zdecydowało o utworzeniu Komisji Międzynarodowej Służby Cywilnej10, ale do-
piero dwa lata później, 18 grudnia 1974 r., na mocy rezolucji 3357 (XXIX) Zgromadze-
nie Ogólne przyjęło jej statut. Komisji udało się stworzyć pewne założenia uniwersal-
nego modelu międzynarodowej służby publicznej. W praktyce jednak są one stosowane 
w ramach tzw. wspólnego systemu ONZ. Poza tym systemem pozostaje dzisiaj znacząca 
większość organizacji międzynarodowych, standardy te nie są zatem wprost powszech-
nie obowiązujące. 

Obecnie w obrocie prawnomiędzynarodowym funkcjonuje ponad 7 tys. mię-
dzynarodowych organizacji międzyrządowych, w których znajduje zatrudnienie po-
nad 140 tys. funkcjonariuszy międzynarodowych11. Wobec niezrealizowania postulatu 
stworzenia ujednoliconej międzynarodowej służby cywilnej, tworzą oni bardzo zróż-
nicowaną mozaikę regulacji prawnych. W takiej sytuacji można jedynie pokusić się 
o przedstawienie pewnych głównych, w miarę wspólnych zasad kształtujących status 
prawny funkcjonariuszy międzynarodowych.

Pojęcie
Brak jednolitych norm dotyczących funkcjonariuszy międzynarodowych, w połą-

czeniu z różnorodną praktyką organizacji międzynarodowych, spowodował w praktyce 
niemożność przyjęcia jednej, prawnie wiążącej defi nicji funkcjonariusza międzynaro-
dowego. Każda z organizacji międzynarodowych wskazuje zatem swoje własne pojęcie 
funkcjonariusza12. Pozostaje zatem odwołanie się do doktryny i orzecznictwa sądów 

8 Mowa jest o tym np. w art. XI umowy z 14 grudnia 1946 r. o współpracy pomiędzy ONZ i MOP. 
9 Teksty rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dostępne są na http://www.un.org/documents/resga.htm.
10 International Civil Service Commission (ICSC). Więcej na temat aktywności Komisji: http://icsc.un.org.
11 Dane na podstawie Yearbook of International Organizations, dostęp online na stronie  http://www.uia.be/year-

book.
12 Por. np. art. 1a Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (dalej: RPUWE) - Rozpo-

rządzenie Rady nr 259/68 EWG, Euratom, EWWiS z 29 lutego 1968 r. - Dz. U. WE L 56 z 4 marca 1968 r. 
z późniejszymi zmianami.
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międzynarodowych, szczególnie trybunałów administracyjnych organizacji międzyna-
rodowych. Najczęściej pojęcie funkcjonariusza międzynarodowego buduje się nie przez 
podanie wprost samej defi nicji, ale raczej przez wskazanie czynników czy cech, których 
zaistnienie po stronie konkretnej jednostki, spowoduje zaliczenie jej do grona funkcjo-
nariuszy międzynarodowych. 

W doktrynie dość powszechnie przywołuje się klasyczne już pojęcie funkcjonariu-
sza międzynarodowego, sformułowane w 1931 r. przez Suzanne Basdevant. W swojej 
pracy doktorskiej określiła ona funkcjonariusza międzynarodowego jako „osobę, której 
przedstawiciele państw lub organ działający w ich imieniu, powierzyli, na mocy umowy 
międzynarodowej, wykonywanie w warunkach szczególnego reżimu prawnego, w spo-
sób ciągły i wyłączny funkcji w interesie wszystkich zainteresowanych państw”13. Mimo 
upływu wielu lat, tak sformułowane pojęcie nie straciło nic na swej aktualności. Można 
zatem wskazać, że zaliczenie kogoś do grona funkcjonariuszy międzynarodowych wy-
maga spełnienia następujących warunków:

 traktatowa podstawa wykonywania funkcji;
 zobowiązanie do podejmowania działań jedynie w interesie organizacji międzyna-

rodowej;
 wyłączny charakter danej funkcji;
 trwały charakter danej funkcji;
 objęcie danej osoby szczególnym reżimem prawnym, określającym jej status prawny.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że funkcjonariusze międzynarodowi nie są je-
dynymi osobami poprzez które organizacje międzynarodowe wykonują swoje funkcje. 
W skład personelu organizacji międzynarodowych wchodzi także szereg innych osób, 
których zadaniem jest podejmowanie działań zleconych przez nie14. To zróżnicowanie 
statusu prawnego osób działających na rzecz organizacji międzynarodowych doprowa-
dziło do wykształcenia się, obok pojęcia funkcjonariusza międzynarodowego, także po-
jęcia agenta międzynarodowego. Defi nicję agenta międzynarodowego wskazał w opi-
nii doradczej z 1949 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Uznał on za agen-
ta każdą osobę, która została przez organ organizacji międzynarodowej zobowiązana 
do wykonywania, lub do pomocy w wykonywaniu jej funkcji. Osoba taka, zdaniem 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jest agentem międzynarodowym bez 
względu na to czy pobiera wynagrodzenie, czy też nie, oraz bez względu na charakter 
zatrudnienia (stałe lub czasowe). Zatem agentem jest „każda osoba, przez którą orga-
nizacja działa”15. Jest to zatem pojęcie dość szerokie, w którym mieszczą się oczywiście 
funkcjonariusze międzynarodowi.

13 S. Basdevant, Les fonctionnaires internationaux, Paris 1931, s. 53.
14 We Wspólnocie Europejskiej na przykład są to tzw. inni pracownicy, do których zalicza się personel tymcza-

sowy, personel pomocniczy, personel kontraktowy, personel miejscowy oraz specjalnych doradców – por. 
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Rozporządzenie Rady nr 259/68 EWG, 
Euratom, EWWiS z dnia 29 lutego 1968 r. - Dz. U. WE L 56 z 4 marca 1968 r. z późniejszymi zmianami).

15 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif: C. I. J. Recueil 1949, s. 177.
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W prace organizacji międzynarodowych zaangażowani są także ofi cjalni przedsta-
wiciele państw członkowskich, których status prawny podobny jest do przedstawicieli 
dyplomatycznych.

Uprawnienia
Zakres uprawnień funkcjonariuszy międzynarodowych jest bardzo zróżnicowany. 

Każda organizacja samodzielnie decyduje jakie uprawnienia przyzna swoim funkcjona-
riuszom. Wskazać można jednakże kilka najważniejszych i powtarzających się upraw-
nień, które stały się dzisiaj charakterystyczne dla funkcjonariuszy międzynarodowych 
jako całości. Można je podzielić na uprawnienia grupowe (a więc przysługujące funk-
cjonariuszom jako pewnej wyodrębnionej grupie) i uprawnienia indywidualne (a więc 
przysługujące każdemu funkcjonariuszowi z osobna).

Funkcjonariuszom międzynarodowym przysługują przede wszystkim te uprawnie-
nia grupowe, które umożliwiają im podejmowanie wspólnych działań w celu ochrony 
ich wspólnych interesów. Najbardziej oczywistym uprawnieniem jest zatem zagwaran-
towanie prawa do zrzeszania się. W praktyce organizacji międzynarodowych uprawnie-
nie to nie było właściwie nigdy kontestowane. Już w 1928 r. powstał pierwszy komitet, 
którego zadaniem było reprezentowanie funkcjonariuszy MOP16. Obecnie większość 
aktów określających status prawny funkcjonariuszy międzynarodowych wprost wska-
zuje na ich prawo do tworzenia stowarzyszeń17. Przy czym w niektórych wypadkach 
fun kcjonariusze międzynarodowi mają je mocno ograniczone, np. w ramach MOP z gó-
ry narzucono jej pracownikom określoną formę zrzeszenia18.

Mniej jednoznaczna jest praktyka organizacji międzynarodowych odnośnie prawa 
do tworzenia związków zawodowych. Istotną różnicę zauważyć można porównując tzw. 
wspólny system ONZ i Wspólnoty Europejskie. W pierwszym wypadku brak jest jakich-
kolwiek formalnych postanowień w tym zakresie, natomiast wskazany wyżej art. 24 b RPU-
WE wprost wyposaża urzędników Wspólnot Europejskich w prawo do ich tworzenia.

Nierozstrzygnięty formalnie do dziś pozostaje natomiast problem ewentualnego 
przysługiwania funkcjonariuszom międzynarodowym prawa do strajku. W tym zakre-
sie brak jest jakichkolwiek formalnoprawnych zapisów, zarówno pozwalających jak i za-
kazujących organizowania strajków. Możliwe są w takiej sytuacji dwa rodzaje argu men-
tacji. Pierwsza opiera się na zasadzie, że jeśli coś nie jest zakazane wprost, to nie może 
być nielegalne19. Przeciwnicy przyznania prawa do strajku natomiast wskazują, że na-
wet w przypadku braku formalnego zakazu, przeprowadzenie strajku byłoby sprzeczne 
z zasadą lojalności funkcjonariusza wobec organizacji międzynarodowej20. Przyjąć za-

16 G. Grabowska, op. cit., s. 63.
17 Przykładowo można tu wskazać zas. 8.1 (b) Staff  Regulations ONZ (dalej: SRONZ) czy art. 24b RPUWE.
18 Por. art. 10.1 Staff  Regulations MOP (dalej SRMOP).
19 Por. A. Pellet, La grève des fonctionnaires internationaux, Revue Générale de Droit International Public 1975, 

s. 932.
20 G. Grabowska, op. cit., s. 69.
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tem trzeba, że problem nie jest rozstrzygnięty i w praktyce przyznanie prawa do strajku 
zależeć będzie od praktyki konkretnej organizacji międzynarodowej21.

Zakres uprawnień indywidualnych jest daleko szerszy w porównaniu z grupowy-
mi. Nie ma możliwości, by w ramach niniejszego artykułu wskazać je wszystkie, dlatego 
ich przegląd zostanie ograniczony jedynie do tych występujących najczęściej.

Podstawowym uprawnieniem indywidualnym funkcjonariuszy międzynarodowych 
jest objęcie ich zasadą niedyskryminacji, zarówno na etapie rekrutacji, jak i w okresie za-
trudnienia. Prawo do równego traktowania czasem bywa wskazywane jako jedna z pod-
stawowych zasad w aktach konstytuujących organizację międzynarodową22. W prze-
ważającej liczbie jednak zasada równości wynika z aktów niższego rzędu, regulujących 
sytuację prawną funkcjonariuszy w danej organizacji. W najszerszym zakresie zasadę 
tę obecnie reguluje RPUWE. Poza zapewnieniem klasycznej niedyskryminacji w trak-
towaniu osób podlegających regulaminowi23, wprowadza on możliwość zastosowania 
tzw. dyskryminacji odwrotnej. Dopuszcza bowiem przyznawanie specjalnych korzyści 
osobom płci niedostatecznie reprezentowanej24.

Kolejnym uprawnieniem, o którym można powiedzieć, że ma charakter zasadni-
czy jest wolność przekonań i swoboda wyrażania opinii. Funkcjonariuszom między-
narodowym ona niewątpliwie przysługuje, ale w nieco ograniczonym zakresie. Mogą 
oni z tej wolności korzystać, lecz w taki sposób aby nie naruszało to obowiązującej ich 
także zasady lojalności wobec organizacji. W sposób najbardziej bezpośredni wyrażo-
no to założenie w art. 17a ust. 1 RPUWE, który stanowi: „Urzędnik korzysta z wolności 
wypowiedzi z poszanowaniem zasad lojalności i bezstronności.”25.

Funkcjonariuszom międzynarodowym, podobnie jak każdemu człowiekowi, przy-
sługuje także prawo do poszanowania życia prywatnego. Podobnie jednak jak w wypad-
ku wolności wypowiedzi, zapewnienie tego poszanowania nie jest absolutne. W każdym 
bowiem momencie, także w czasie nie pełnienia obowiązków, funkcjonariusz między-
narodowy ma obowiązek takiego zachowania się, które nie będzie wpływać negatywnie 
na jego status międzynarodowy, jak i na interesy jego organizacji26.

Niezwykle istotną sferą uprawnień indywidualnych funkcjonariuszy międzynaro-
dowych są te o charakterze ekonomicznym i socjalnym. Od początku kształtowania się 
organizacji międzynarodowych podkreślano, że odpowiedni poziom uprawnień eko-
nomicznych (w tym przede wszystkim pensji) pozwoli na przyciągnięcie do organiza-
cji najlepszych fachowców27. Pozostanie jednak zawsze kwestią dyskusyjną, czy zarobki 

21 Szerzej na temat prawa do strajku zob. A. Plantey, F. Loriot, Fonction publique international. Organisations 
mondiales et européennes, CNRS Editions Paris 2005, s. 144 i n.

22 Por. art. 8 Karty Narodów Zjednoczonych - Dz. U. nr 23, poz. 90 z 1947 r. z późniejszymi zmianami.
23 Art. 1d ust. 1 RPUWE.
24 Art. 1d ust. 2 RPUWE.
25 Podobne zapisy można znaleźć w większości regulaminów pracowniczych organizacji międzynarodowych 

– por. np. zas. 1.2 pkt f) SRONZ czy art. 1.2 SRMOP.
26 Por np. zas. 1.2 pkt f) SRONZ czy art. 12 RPUWE.
27 G. Grabowska, op. cit., s. 70-71.
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funkcjonariuszy międzynarodowych są na właściwym poziomie. Najbardziej rozbudo-
wany system w tym zakresie posiadają aktualnie, jak się wydaje, Wspólnoty Europejskie. 
Zatem na jego podstawie najlepiej będzie przedstawić sytuację ekonomiczno-socjalną 
funkcjonariuszy. Wspólnota zapewnia swoim urzędnikom przede wszystkim wyna-
grodzenie za wykonywaną pracę. Na wynagrodzenie to składa się pensja podstawowa, 
dodatki rodzinne28 oraz inne dodatki29. Poza tym funkcjonariusz wspólnotowy objęty 
jest ubezpieczeniem na wypadek choroby, choroby zawodowej i wypadku30. Wreszcie, 
po spełnieniu warunków wskazanych w RPUWE, jest objęty wspólnotowym systemem 
emerytalno-rentowym31. Do uprawnień socjalnych zaliczyć także należy uprawnienie 
do urlopu wypoczynkowego i innych urlopów szczególnych.

Na koniec tego krótkiego przeglądu uprawnień wskazać trzeba uprawnienie, które-
go zagwarantowanie jest w gruncie rzeczy w interesie zarówno funkcjonariusza jak i sa-
mej organizacji. Chodzi tu o prawo do stałego podnoszenia swych kwalifi kacji zawodo-
wych. Znacząca część organizacji międzynarodowych ułatwia bowiem swym funkcjo-
nariuszom możliwość podnoszenia poziomu wiedzy32.

Przywileje i immunitety 
Efektywne wykonywanie funkcji międzynarodowej wymaga, poza zapewnieniem 

właściwych warunków pracy, także zagwarantowania odpowiedniej sfery niezależności 
funkcjonariuszom międzynarodowym. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest 
objęcie ich przywilejami i immunitetami. Pozostając opartymi początkowo na zwy-
czaju międzynarodowym, obecnie przywileje i immunitety wynikają z różnego ro-
dzaju regulacji normatywnej. Począwszy od aktów konstytuujących organizację mię-
dzynarodową33, a skończywszy na prawie wewnętrznym państw-siedzib organizacji 
międzynarodowych34. Przywileje i immunitety funkcjonariuszy międzynarodowych 
są w zasadzie wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w stosunkach dyplomatycz-
nych. W początkowym okresie wręcz odsyłano wprost do przywilejów i immunite-
tów dyplomatycznych35.

Przywileje i immunitety funkcjonariuszy międzynarodowych obecnie mają cha-
rakter funkcjonalny. Przepisy ich dotyczące bardzo wyraźnie podkreślają, że funkcjo-

28 W skład ich wchodzą: dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu 
i  dodatek edukacyjny.

29 Art. 62 i następne RPUWE.
30 Art. 73 i następne RPUWE.
31 Zob. rozdział 3. Tytułu V RPUWE. 
32 Zob. np. art. 24a RPUWE.
33 Np. art. 105 ust. 2 Karty Narodów Zjednoczonych.
34 Np. tzw. International Organizations Immunities Act, przyjęty przez Kongres Stanów Zjednoczonych 29 grud-

nia 1945 r. (tekst dostępny np. na stronie http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad034.asp), czy też In-
ternational Organizations Immunities Act, przyjęty w 1974 r. w Republice Wysp Marshalla (tekst dostępny na 
stronie http://www.paclii.org/mh/legis/consol_act/ioia1974419/).

35 G. Grabowska, op. cit., s. 82.
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nariusze mogą z nich korzystać jedynie w interesie swojej organizacji36. Służą one zatem 
ułatwieniu działań w imieniu organizacji, a nie dla prywatnych korzyści funkcjonariu-
sza. Przywileje i immunitety nie zwalniają funkcjonariuszy z odpowiedzialności za nie-
wykonywanie zobowiązań prywatnych ani z konieczności przestrzegania obowiązują-
cych przepisów ustawowych i porządkowych. Z takiego charakteru przywilejów i im-
munitetów wynika także fakt, iż zrzec się ich może nie konkretny funkcjonariusz mię-
dzynarodowy, ale organizacja międzynarodowa.

Wielość rozwiązań przyjmowanych w poszczególnych organizacjach międzynaro-
dowych powoduje, że spektrum przywilejów i immunitetów przysługujących funkcjo-
nariuszom międzynarodowym jest dość szerokie. Wskazać można jednak takie, które 
są przewidziane w większości organizacji. Na pierwszym miejscu niewątpliwie wymie-
nić należy immunitet jurysdykcyjny. Jego treścią jest wyłączenie funkcjonariusza spod 
jurysdykcji władz państwa siedziby, ale wyłącznie w zakresie odpowiedzialności za po-
dejmowane przez niego czynności służbowe37. Czasem taki immunitet chroni funkcjo-
nariusza także po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji38. W przypadku ewentu-
alnego naruszenia takiego immunitetu organizacji międzynarodowej przysługuje, ana-
logicznie jak państwu w stosunkach dyplomatycznych, prawo do wykonywania opieki 
dyplomatycznej wobec jej funkcjonariusza39.

Kolejną sferą, w której funkcjonariuszom międzynarodowym przyznano pewne 
przywileje są przepisy podatkowe. Zasadą jest przede wszystkim zwolnienie funkcjo-
nariuszy międzynarodowych od konieczności zapłaty podatków od dochodów, wyna-
grodzeń i dodatków wypłacanych im przez organizację40. Nie musi to jednak oznaczać 
w ogóle braku konieczności płacenia podatku od dochodów. Możliwe jest na przykład 
objęcie funkcjonariuszy systemem podatkowym samej organizacji, jak to ma miejsce 
w wypadku Wspólnot Europejskich41. Jeżeli chodzi natomiast o podatki pośrednie, to 
obecnie raczej nie przewiduje się formalnych mechanizmów prowadzących do zwol-
nienia z nich funkcjonariuszy międzynarodowych42.

Poza tymi głównymi przywilejami i immunitetami istnieje cały szereg formalnych 
zwolnień i ułatwień zarówno dla funkcjonariuszy, jak i czasem dla członków ich rodzi-
ny. Wskazać tu można tytułem przykładu wyłączenia spod przepisów imigracyjnych43, 

36 Por. np. zas. 1.1 pkt. f) SRONZ, art. 1.7 SRMOP czy też art. 23 RPUWE.
37 Por. np. § 18 pkt. a) Konwencji o przywilejach i immunitetach ONZ - Dz. U. nr 39, poz. 286 z 1948 r., czy też 

art. 12 pkt. a) Protokółu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich - Dz. U. nr 90, poz. 864 
z 2004 roku.

38 Np. art. 12 pkt. a) Protokółu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.
39 G. Grabowska, op. cit., s. 86 -87.
40 Por. np. § 18 pkt. b) Konwencji o przywilejach i immunitetach ONZ, czy też art. 13 zdanie drugie Protokółu 

w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.
41 Por. art. 13 zdanie pierwsze Protokółu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.
42 Choć były stosowane różnego rodzaju rozwiązania praktyczne wywołujące ten sam skutek – por. G. Grabow-

ska, op. cit., s. 89 – 90.
43 Por. np. § 18 pkt. d) Konwencji o przywilejach i immunitetach ONZ, czy też art. 12 pkt. b) Protokółu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich. 
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pewne ułatwienia w zakresie przepisów walutowych44 czy też dość ograniczone zwol-
nienia celne45.

Wśród przepisów dotyczących przywilejów i immunitetów funkcjonariuszy między-
narodowych nie pojawia się natomiast explicite najważniejszy immunitet w stosun kach 
dyplomatycznych, tj. nietykalność osobista. W literaturze wskazuje się, że jest mo ż liwe 
skorzystanie z  nietykalności osobistej w drodze analogii do stosunków dyplomatycznych. 
Dotyczy to jednak tylko wyraźnie wskazanych funkcjonariuszy, najczęściej najwyższych 
funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych46. Brak wprost wskazania nietykalności 
osobistej jako przysługującej funkcjonariuszom międzynarodowym oraz coraz częstsze 
jej naruszenia, szczególnie wobec personelu ONZ, doprowadziły do przyjęcia Konwen-
cji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współ-
działającego47. Ma ona zapewnić przynajmniej minimum poczucia bezpieczeństwa dla 
personelu ONZ, działającego często w dość niestabilnych częściach świata.

Obowiązki
Wykonywanie międzynarodowej funkcji publicznej wiąże się nie tylko z dość sze-

rokim zakresem uprawnień. Funkcjonariusz międzynarodowy poddany jest konieczno-
ści przestrzegania szeregu obowiązków. Stanowią one swoiste zabezpieczenie, z punktu 
widzenia organizacji międzynarodowej, prawidłowej pracy funkcjonariusza międzyna-
rodowego.

Podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie zasady lojalności wobec organi-
zacji. Przejawia się ona w zapisach mówiących o: wyłącznie międzynarodowym cha-
rakterze obowiązków funkcjonariusza; zakazie przyjmowania jakichkolwiek instrukcji 
od rządu, organu, organizacji lub osoby spoza jego organizacji; konieczności działania 
wyłącznie w interesie organizacji48. Często, szczególnie w systemie organizacji związa-
nych z ONZ, zapisy te wzmacniane są poprzez umieszczenie zobowiązania do lojalno-
ści w tekście ślubowania, składanego przy obejmowaniu funkcji49.

Obowiązek lojalności pociąga za sobą inne, ograniczające lub wyłączające możli-
wość podejmowania innych działań niż wykonywanie międzynarodowej funkcji pub-

44 Por. np. § 18 pkt. e) Konwencji o przywilejach i immunitetach ONZ, czy też art. 12 pkt. c) Protokółu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

45 Zwolnienia te mają na celu ułatwienie funkcjonariuszom międzynarodowym zagospodarowanie się w no-
wym miejscu pracy i obejmują możliwość przywozu i wywozu bez opłat ruchomości i przedmiotów osobi-
stego użytku – por. np. § 18 pkt. g) Konwencji o przywilejach i immunitetach ONZ, czy też art. 12 pkt. d) i e) 
Protokółu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

46 G. Grabowska, op. cit., s. 87 - 89.
47 Konwencja o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałające-

go, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 r. - Dz.U. nr 172 poz. 1671 z 2003 r. Weszła ona w życie 
15 stycznia 199 r., natomiast w stosunku do Polski 21 czerwca 2000 roku.

48 Por. np. zas. 1.1 pkt. a) SRONZ, art. 1.1 SRMOP czy też art. 11 RPUWE. W tym ostatnim wypadku wprost 
wskazuje się, że urzędnik wspólnotowy winien wykonywać swoje obowiązki „w poszanowaniu obowiązku 
zachowania lojalności wobec Wspólnot”.

49 Por. np. zas. 1.1 pkt. b) SRONZ czy też art. 1.4 SRMOP.
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licznej. Na pierwszym miejscu wskazać należy objęcie funkcjonariuszy międzynaro-
dowych zasadą incompatibilitas. Oznacza to niemożność podejmowania jakiejkolwiek 
działalności zarobkowej lub niezarobkowej, chyba że za zgodą organizacji50. Bardziej 
zróżnicowane pozostają zapisy dotyczące sprawowania przez funkcjonariusza urzędów 
publicznych. W systemie Wspólnot Europejskich zarówno kandydowanie, jak i spra-
wowanie takiego urzędu jest dopuszczalne51, natomiast w MOP już samo kandydowa-
nie na urząd publiczny o charakterze politycznym powoduje konieczność rezygnacji 
z pracy w organizacji52. Wykonywanie międzynarodowej funkcji publicznej związane 
jest także z przestrzeganiem zasady désintéressement. Oznacza to niemożność przyjmo-
wania tytułów, odznaczeń, wyróżnień, przywilejów, prezentów lub jakiegokolwiek ro-
dzaju wynagrodzeń z jakiegokolwiek źródła zewnętrznego53. Zasada ta bywa czasem ła-
godzona przez umożliwienie przyjęcia tego rodzaju honorów za zgodą organizacji54, lub 
akceptacji takich honorów pochodzących z określonych źródeł55.

W pozostałym zakresie na funkcjonariuszach międzynarodowych ciążą obowiązki 
określone w przepisach konkretnej organizacji międzynarodowej. Nie da się ich w spo-
sób szczegółowy zanalizować w ramach tego artykułu. Z pośród tego rodzaju obowiąz-
ków zawodowych jako najczęściej pojawiający się wskazać można konieczność hierar-
chicznego podporządkowania. Organizacje międzynarodowe są bowiem, w większym 
lub mniejszym stopniu, strukturą administracyjną, w której hierarchiczne podporząd-
kowanie jest potrzebne dla zapewnienia efektywności działania. Nakaz przestrzegania 
hierarchicznego podporządkowania, różnie sformułowany, można znaleźć w szeregu 
regulacji określających status prawny funkcjonariuszy poszczególnych organizacji56.

Efektywność obowiązków nałożonych na funkcjonariuszy międzynarodowych 
wzmocniona jest poprzez poddanie ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niewyko-
nanie bądź nienależyte wykonanie ciążących na funkcjonariuszu obowiązków powo-
duje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ewentualne nałożenie sankcji dyscy-
plinarnej. Rozwiązania przyjęte w praktyce są bardzo różnorodne – praktycznie każda 
organizacja ma swoje własne procedury dyscyplinarne57. W związku z tym ograniczyć 
należy się w tym miejscu do wskazania najczęściej występujących typów sankcji dyscy-
plinarnych. Może to być: ostrzeżenie ustne, upomnienie na piśmie, późnienie wanadu, 
obniżenie rangi, obniżenie uposażenia, czasowe zwolnienie ze służby z prawem do wy-
nagrodzenia, czasowe zwolnienie ze służby bez prawa do wynagrodzenia, zwolnienie za 
wypowiedzeniem czy też zwolnienie bez wypowiedzenia58.

50 Por. np. zas. 1.2 pkt. o) i p) SRONZ czy też art. 12b RPUWE.
51 Art. 15 RPUWE.
52 Art. 1.6 SRMOP.
53 Por. np. zas. 1.2 pkt. j) SRONZ czy też art. 11 akapit drugi RPUWE.
54 Por. np. art. 1.5 SRMOP.
55 Por. np. zas. 1.2 pkt. l) SRONZ czy też art. 11 akapit drugi RPUWE.
56 Por. np. zas. 1.2 pkt. c) SRONZ, art. 1.1 SRMOP czy też art. 21a RPUWE.
57 Por. np. art. X SRONZ, Rozdział XII SRMOP czy też Tytuł VI RPUWE.
58 G. Grabowska, op. cit., s. 57.
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Polskie spory o „politykę historyczną” 
w latach 2004-2009

Wstęp
Polskie badania nad problemem funkcjonowania pamięci historycznej w polityce, 

a w szczególności „polityki historycznej”, nie są szczególnie dynamiczne. Najczęściej 
problematyka ta podnoszona jest jako poboczny element dyskusji o innych aspektach 
życia politycznego. Wnikliwych i pełnych analiz tego tematu w obszarze nauk politycz-
nych – ciągle brak1. 

Pojęcie „polityki historycznej” niesie z sobą istotną trudność dla badacza – wymu-
sza bowiem szerokie spojrzenie na problematykę obecności historii w życiu politycz-
nym. Związane jest ono nie tylko z historią i sposobami jej przekazu, ale także z pa-
mięcią historyczną i społeczną percepcją historii, co zbliża badania nad nim do socjo-
logii. Przy opisie pojęcia „polityki historycznej” należy także wyraźnie zaznaczyć jego 
uwarunkowania kulturowe i – co za tym idzie – wziąć pod uwagę potencjalne związki 
z poszukiwaniami kulturoznawczymi. Owa synteza elementów historycznych, socjolo-
gicznych i kulturoznawczych z badaniami z zakresu nauk politycznych przynosi więc 
rezultat interdyscyplinarny i z racji naukowej rzetelności temat „polityki historycznej” 
nie może być potraktowany inaczej.

Pojęcie „polityki historycznej” w polskim dyskursie politycznym nabrało szczegól-
nego znaczenia w ostatnich kilku latach. Zostało wprowadzone jako niemal dosłowna 
transpozycja niemieckiego Geschichtspolitik2. W niemieckiej dyskusji o wpływie prze-

1 Przykład stanowić mogą chociażby niejasności związane z samym defi niowaniem omawianego terminu.
2 Przez Edgara Wolfruma Geschichtspolitik defi niowana jest jako instrumentalne traktowanie narracji histo-

rycznych, które ma na celu zakorzenienie w życiu publicznym określonych wizji dziejów i tożsamości. Zob.: 
J. Herzing, A. Milewska, M. Wąs, Geschichtspolitik in einer multinationalen Stadtlandschaft  [w:] Eine neue Ge-
sellschaft  in einer alten Stadt. Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History, Ofi cyna 
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007, s. 69. Zapis polskiego pojęcia „polityka historyczna” w cudzysłowie nie 
jest w niniejszym tekście przypadkowy. Wiąże się on z rozbieżnościami defi nicyjnymi i kontrowersyjnymi 
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szłości na bieżącą politykę pojawiały się ponadto zamiennie określenia Vergangenheit-
spolitik oraz Geschichtskultur3. Przypadek polityki wobec przeszłości w Niemczech (po-
jęcie Vergangenheitspolitik autorstwa Norberta Freia) nie jest oczywiście porównywalny 
z żadnym innym w Europie – z racji skali problemu i wpływu na całe życie społeczne 
narodu niemieckiego po II wojnie światowej4. Zestawienie sytuacji Polski z zachodnim 
sąsiadem w tej sferze byłoby raczej niemożliwe i bezprzedmiotowe – inne bowiem są 
zarówno cele i argumenty stron w narodowych sporach o przeszłość, a zwłaszcza inna 
jest rola Polaków w wydarzeniach podlegających debatom.

Emocje, jakie w Polsce budzi przeszłość trudno porównać z innymi „gorącymi” 
tematami w mediach – bowiem sprawy historyczne mają w polskiej kulturze szczegól-
ne znaczenie. Nawet do codziennego języka weszły zaczerpnięte z literatury pięknej 
deklaracje stosunku wobec historii (takie jak Wyspiańskiego „świętości nie szargać”, 
czy Żeromskiego „rozdrapywanie ran, by nie zabliźniły się błoną podłości”). Świad-
czyć to może z jednej strony o nieco patetycznym, czy wręcz obsesyjnym poglądzie na 
narodowe dzieje, ale z drugiej pozwala zrozumieć ogromny balast, który niesie ze sobą 
historia państwa i regionu – znacznie wyraźniej obecna w codzienności Polaków, niż 
np. mieszkańców Zachodniej Europy. Historia i pamięć historyczna stanowiły podsta-
wę tożsamości w okresie porozbiorowym i pozwoliły utrzymać świadomość etnicznej 
spoistości pod władzą trzech różnych mocarstw. 

Dzisiejsza dyskusja o „polityce historycznej” sięga przede wszystkim do wydarzeń 
ostatniego półwiecza (okres ten można ewentualnie rozszerzać na cały wiek XX – cho-
ciażby w kontekście słynnej opinii Jerzego Giedroycia o „dwóch trumnach” stale deter-
minujących polską politykę)5. Problemy, jakie są w niej szczególnie często poruszane to 
przede wszystkim: 

 ze spuścizny II wojny światowej - polski czyn zbrojny, działalność Państwa Podziem-
nego - w szczególności Powstanie Warszawskie, Holocaust, ekspatriacje w konsek-
wencji wojny,

ocenami zjawiska. Autor podjął decyzję o takim wyróżnieniu nie dość jasno dookreślonego pojęcia, aby unik-
nąć kojarzenia bądź to z apologetami, bądź krytykami „polityki historycznej”.

3 Ibidem, s. 87.
4 Vergangenheitspolitik oznacza według Freia proces dokonujący się w pierwszych latach istnienia RFN. Jego 

celem było umożliwienie byłym członkom partii nazistowskiej reintegrację ze społeczeństwem (po okresie 
denazyfi kacji), a także usunięcie zagrożenia odrodzenia nazizmu poza ramy ideologiczne życia politycznego 
kraju. Jak pisze sam Frei, polityka wobec przeszłości „składa się więc z takich elementów, jak amnestia, inte-
gracja i demarkacja”. N. Frei, Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska, 
Trio, Warszawa 1999, s. 11.

5 Dyskusja z tezą Giedroycia o wpływie dziedzictwa J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego została podjęta w ostat-
nich latach np. przez środowisko pisma „Fronda” (nr 48/2008) czy R. Legutkę („Trudno o bardziej błędną 
diagnozę” – zdaniem Legutki polskie życie intelektualne zawłaszczyły w całości idee modernizacyjne ob-
cego pochodzenia. Apologeci „polityki historycznej” mogą odnaleźć w jego tezach ideowe pokrewieństwo 
– Legutko pisze bowiem o „rozumiejącym doświadczeniu historycznym”. W wyniku uświadomienia sobie 
własnych przeszłych osiągnięć (choć nie pada tu wprost sugestia „polityki historycznej”) modernizacja może 
dokonać się własnymi siłami społeczeństwa i mieć korzystny skutek dla tożsamości narodowej. Szerzej: Esej 
o duszy polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008, s. 122 i 132-136). 
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 z okresu PRL - walki między podziemiem niepodległościowym a władzą komuni-
styczną, udział w życiu publicznym byłych członków PZPR, kwestia współpracy 
z tajnymi służbami, relacje władza-Kościół i władza-opozycja,

 ponadto spory o szczególnym charakterze - problemy antypolonizmu, antysemity-
zmu, roszczeń majątkowych, zwrotu dóbr kultury.

Wyłonienie ostatniej grupy ma na celu podkreślenie niejako „ponadczasowego” 
kształtu dyskusji. Zdarzenia w niej zawarte są one obecne w życiu politycznym od wielu 
lat i można je uznać za osobne grupy problemów. Ich odrębność wiąże się bądź to z sil-
nym nacechowaniem emocjonalnym (są one nierzadko w debacie publicznej traktowane 
w sposób uogólniający i hasłowy, a jednocześnie podlegający surowym ocenom – jak an-
tysemityzm czy antypolonizm) bądź z konkretnym (materialnym, a nie tylko symbolicz-
nym) wymiarem obszarów odniesienia (dobra kultury, odszkodowania, majątki). 

Spór o poszczególne składowe „polityki historycznej” trudno bezdyskusyjnie ulo-
kować w czasie, jednakże debata nad samym pojęciem datuje się właściwie od czasów 
rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, kiedy to czysto teoretyczny pro-
gram zyskał szanse realizacji i stał się przedmiotem poważnych dyskusji6. Jego formu-
łowanie nastąpiło jednak przynajmniej rok wcześniej, kiedy przygotowywano jubile-
usz 60-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego i ta właśnie data została uwzględniona 
jako cezura początkowa niniejszego artykułu.

Samo hasło jest bardzo silnie kojarzone z formacją PiS, chociaż wielu spośród jego 
apologetów było od niej zupełnie niezależnych. Pytanie, czy można mówić o zawłasz-
czeniu koncepcji „polityki historycznej” przez PiS (tudzież czy rządy PiS spowodowały 
wzrost bądź spadek społecznej akceptacji „polityki historycznej”) pozostaje stale pyta-
niem otwartym. 

Pojęcie „polityka historyczna” w programach i potocznych wyobrażeniach
„Kwestia przeszłości stała się problemem politycznym” – ten wniosek Zdzisława 

Krasnodębskiego, dotyczący sytuacji w krajach postkomunistycznych po 1989 r., może 
być wyrazem przeświadczenia, które legło u podstaw sformułowania programu „poli-
tyki historycznej”7. Nie jest to zresztą opinia odosobniona - alarmująco pisze o tym zja-
wisku także Adam Michnik: „komunizm był zamrażarką zbiorowej pamięci”, więc po 
komunizmie walka o władzę staje się demokratyczna. Jest to zdaniem Michnika „walka 
o władzę, która przyjmuje postać walki o pamięć”8. Owa walka o pamięć jest jednak ob-
ciążona poważnym niebezpieczeństwem – braku proporcji, co może powodować oczy-
wiste zafałszowania prawdy kosztem hagiografi i bądź krytykanctwa. 

6 Oczywiście samo pojęcie jest znacznie wcześniejsze. Można sądzić, że było ono formą odpowiedzi na wzrost 
krytycyzmu wobec polskich dokonań militarnych i martyrologii narodowej, jaki nastąpił chociażby wraz 
z publikacją książki J. T. Grossa Sąsiedzi, poświęconej tragedii Żydów z Jedwabnego czy w związku z licznymi 
rocznicami wydarzeń wojennych. 

7 Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, „Słowo Obraz Terytoria”, Gdańsk 2003, s. 229.
8 A. Michnik, Wściekłość i wstyd, „Zeszyty Literackie”, Warszawa 2005, s. 267.
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W dyskusjach o „polityce histroycznej” bardzo często przewijają się nazwiska lu-
dzi, których można uznać za jej ideologów. Oczywiście wkład każdego jest jedynie po-
bocznym elementem innej działalności politycznej bądź naukowej. Szczególną uwagę 
należy tu zwrócić na Dariusza Gawina, socjologa i fi lozofa z Instytutu Filozofi i i So-
cjologii PAN, Marka Cichockiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dariusza Kar-
łowicza, publicystę i fi lozofa związanego z krakowskim Ośrodkiem Myśli Politycznej. 
Autorami okazjonalnie cytowanymi, ale również bliskimi wymienionym są m.in. Pa-
weł Kowal, Wojciech Roszkowski, Tomasz Merta czy Robert Kostro. Poglądy żadne-
go z nich nie zostały jednak wyrażone w jednym monografi cznym opracowaniu czy 
w konkretnym programie9. Deklaracje i koncepcje znaleźć można głównie w publicy-
styce tych autorów. Brak spójności jest niestety dostrzegalny – choćby w tym, że zesta-
wione z sobą wizje pojęcia kładą nacisk na różne elementy i tym samym rozmywa się 
precyzja określenia.  

„Polityka historyczna” w zamiarze jej apologetów miała stanowić pewnego rodzaju 
strategię takiej walki – gwoli rozbudzenia świadomego patriotyzmu Polaków i zmiany 
sposobu postrzegania kraju na arenie międzynarodowej. Sama defi nicja „polityki histo-
rycznej” nie jest jednak wystarczająco jasno i jednoznacznie sformułowana, żeby moż-
na było potraktować ją w sposób ostateczny. 

Przy wielkiej różnorodności charakterystyk celów i zadań, cały czas brak w teks-
tach ideologów „polityki historycznej” konkretnej defi nicji samego terminu, toteż trze-
ba uciec się do sformułowania z prasowej dyskusji. Wymaga ona zacytowania w cało-
ści: „Polityka historyczna odnosi się przede wszystkim do spraw związanych z polity-
ką zagraniczną. W największym skrócie można powiedzieć, że jest to posługiwanie się 
przez demokratyczne (ale nie tylko) społeczeństwa własnymi interpretacjami wydarzeń 
z przeszłości do osiągania - między innymi - bieżących celów politycznych. W sferze 
wewnętrznej jest to wizja miejsca pamięci historycznej w polityce, a w szerszym zna-
czeniu - w życiu publicznym”10. Defi nicja zaproponowana przez Gawina zwraca uwagę 
na doraźność i polityczną rolę w relacjach międzynarodowych. W propozycji brakuje 
jednak ważnego aspektu, podkreślanego zresztą przez innych ideologów – funkcji two-
rzenia i umacniania tożsamości narodowej i patriotyzmu w społeczeństwie polskim. 
Oczywiście należy defi nicję tę odbierać w kontekście całej dyskusji, w jakiej została ona 
wypowiedziana, ale można ją uznać za jeden z licznych wyrazów wieloznaczności (lub 
raczej niedookreślenia) pojęcia „polityki historycznej”.

Spośród istotnych opinii, pozwalających zorientować się w aspiracjach i celach 
twór ców koncepcji można wybrać jeszcze kilka innych sformułowań – pozwalających 
spojrzeć na problem z ich perspektywy: 

9 Jeżeli jakaś książka mogłaby uchodzić za fi lozofi czną deklarację podstaw „polityki historycznej”, to zapewne 
należałby za taką uznać pracę M. Cichockiego Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii, Ośrodek Myśli 
Politycznej, Kraków 2005. Zwrócić uwagę należy, że jest ona mocno osadzona w tradycji katolickiej, wiążącej 
obecność historii w polityce z pojęciami z zakresu teologii politycznej. 

10 Wypowiedź D. Gawina, Po co nam polityka historyczna - debata „Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, 30 września 
2005 r. 
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 Wojciech Roszkowski: „Jak (…) uprawiać politykę historyczną państwa, którego 
obywatele sami nie wiedzą, co jest warta ich historia, a jego elity wstydzą się ta-
kiej polityki, twierdząc, że lansowanie jakiejś wersji historii jest sprzeczne z zasa-
dą krytyki naukowej i przypomina praktyki totalitarnej propagandy lub że obro-
na interesu narodowego jest przesądem? A jednak politykę historyczną uprawiać 
musimy”11.

 Paweł Kowal: „Nie ma przecież we współczesnej polityce historycznej mowy o dyk-
towaniu tematów badań, a nawet ich wyników czy - powiedzmy wprost - szerze-
niu historycznych kłamstw. (…) Polityka historyczna to propagowanie rezultatów 
badań i przywiązywanie do tego wagi w polityce państwa, tak jak propagowanie 
sztuki współczesnej. (…) Polityka historyczna oznacza (…) wspieranie z kasy pub-
licznej znaczących historycznych projektów badawczych, więcej publicznych pie-
niędzy na ratowanie zabytków, nowoczesne muzea historii i kultury, badanie hi-
storii lokalnej, propagowanie wiedzy historycznej w nowoczesnych, zrozumiałych 
formach”12.

 Dariusz Gawin: „Jak dotąd (…) postulat polityki historycznej owocuje nie tyle 
totalną zmianą kulturową (…), ile raczej możliwością unowocześnienia polskie-
go muzealnictwa oraz zwiększeniem zakresu mecenatu dla działań w sferze upo-
wszechnienia wiedzy o przeszłości”13. 

 Tomasz Merta: „Termin „polityka historyczna” opisuje pewną sferę rzeczywisto-
ści. Niezależnie od tego, jak ją nazwiemy, ona i tak istnieje. Musimy dokonywać 
wyboru treści, których uczymy w szkołach, wyboru świąt państwowych, wyboru 
instytucji, które powołujemy, i tych elementów naszego dziedzictwa, które chcemy 
kultywować, rozwijać, przypominać o ich istnieniu”14.

Opinia W. Roszkowskiego zwraca uwagę na konieczność wzbudzenia większego 
entuzjazmu i dumy historycznej – wynikającą z nacechowanego rezerwą podejścia Po-
laków do własnej przeszłości. W pojęciu Roszkowskiego konieczność wiąże się także 
z moralnym obowiązkiem odporu wobec zafałszowań historii Polski, np. w mediach ro-
syjskich. W tym rozumieniu „polityka historyczna” jest traktowana jako nakaz, a wszel-
ka dyskusja z nim – może być uznana za lekceważenie czy wręcz wrogie nastawienie 
wobec dorobku historycznego narodu i jego sfery symbolicznej. Takie defi niowanie 
„polityki historycznej” jest najbardziej stanowcze, a tym samym budzić może najwięk-
sze opory – można bowiem przekornie uznać ją wręcz za pewnego rodzaju „szantaż pa-
triotyczny”, choć ta interpretacja byłaby chyba zbyt daleko idąca i wypaczałaby czysto 

11 W. Roszkowski, O potrzebie polskiej polityki historycznej, [w:] Pamięć i odpowiedzialność pod red. R. Kostry 
i T. Merty, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – Wrocław 2005, s. 124.

12 P. Kowal, Bądźmy dumni z naszej historii, „Gazeta Wyborcza”, 9 lutego 2006 r.
13 D. Gawin, Blask i gorycz wolności. Eseje o polskim doświadczeniu wolności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 

2006, s. 239.
14 Wypowiedź T. Merty, Po co nam polityka historyczna - debata „Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, 30 września 

2005.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

106

organiczny sens pojęcia „polityki historycznej”. Jeśli byłaby to „mechaniczna” walka 
o każdy przejaw narodowej pamięci – można by wyciągnąć wniosek, że program „po-
lityki historycznej” jest absolutnie nieskuteczny. Każe bowiem bronić własnej tożsa-
mości nie z potrzeby emocjonalnej, ale z powodu sformalizowanej, automatycznej 
reguły.

P. Kowal zwraca z kolei uwagę na promowanie zainteresowania historią poprzez 
muzealnictwo i wspieranie nowoczesnych badań w zakresie historii. Podobnie myśli 
o tym problemie D. Gawin mówiąc m.in. o znaczeniu Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. „Polityka historyczna” ma też stanowić element działań na rzecz postaw etycz-
nych w społeczeństwie. Zdaniem Gawina może ona być przeciwstawiana aksjologicz-
nemu relatywizmowi i dowolności. Przez rozbudzenie afi rmacji przeszłości ma bowiem 
prowadzić do odbudowania naturalnych więzi i promocji postaw obywatelskich15. Na-
leży jednak uznać to zadanie raczej za pewną intelektualną koncepcję bez szczegółowe-
go określenia, w jaki sposób miałoby to zostać przeprowadzone – bo za pomocą najbar-
dziej nawet ambitnych zamierzeń muzealnych nie będzie to raczej wykonalne.

Wypowiedź T. Merty w dyskusji „Gazety Wyborczej” powala zrozumieć pojęcie „po-
lityki historycznej”, wyrażone przez jak najbardziej praktyczne odniesienia. Ma ona po-
legać na umiejętnym dokonywaniu wyborów przez państwo – bowiem jest oczywiste, 
że pamięć historyczna jest niejednoznaczna i złożona. Wybór powinien więc dotyczyć 
takich zdarzeń, które pomogą budować „pozytywny” wizerunek historii na arenie mię-
dzynarodowej, a także wpływać na świadomość historyczną obywateli. Merta jednakże 
w swej wypowiedzi bardzo stanowczo odcina się od potencjalnego zarzutu manipulacji 
prawdą historyczną. Uważa on, że w obliczu bardzo negatywnego nacechowania seman-
tycznego pojęcia „polityki” – zostaną na „politykę historyczną” przeniesione powszech-
ne obawy związane z rywalizacją, w której ideologiczne i etyczne pryncypia wypierane 
są przez bezwzględną walkę wyborczą. Jego zdaniem manipulację należy zdecydowanie 
odróżnić, stanowi ona bowiem nadużycie, podczas gdy „polityka historyczna” jest faktem, 
niejako permanentnie dokonywanym przez władzę wyborem w sferze symboli i tradycji.

Jeżeli więc podjąć próbę rekapitulacji podstawowych cech „polityki historycznej” 
postrzeganej przez jej ideologów, zawrą się w niej z pewnością: 

 silne powiązanie z centralną władzą państwową,
 selektywne podejście do elementów narodowej spuścizny,
 bezpośrednie związanie świadomości obywatelskiej i narodowej z edukacją histo-

ryczną (nierzadko wręcz na popkulturowym poziomie, ażeby dotrzeć do możliwie 
najszerszej grupy odbiorców),

 determinujący wpływ na politykę zagraniczną,
 stosowanie nowoczesnych środków przekazu i metod promocji, ażeby uniknąć 

„zamknięcia” wydarzeń przeszłych w muzeach i badaniach naukowych,

15 D. Gawin, Polityka historyczna i demokratyczne państwo, [w:] Polityka historyczna. Historycy - politycy – pra-
sa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pałac Raczyńskich w Warszawie, 
15 grudnia 2004, pod red. A. Paneckiej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 26.
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 wzbudzenie „organicznego” charakteru patriotyzmu w miejsce automatycznego, 
bezrefl eksyjnego, bądź obojętnego stosunku do przeszłości.

Szczególnie cenna jest tu także analiza Krzysztofa Zamorskiego, z której wynika, 
że metafora „polityki historycznej”, mimo pierwotnego osadzenia w koncepcjach nie-
mieckiego historyzmu, zawiera argumenty, „jakich nie powstydziłby się uczciwy post-
modernista”16. Oczywiście interpretowanie takiego widzenia „polityki historycznej” 
musi wiązać się z ogromną erudycją i nowoczesnością poglądów badawczych jej apolo-
getów. Wielokrotnie odwołania dotyczą intelektualistów o zgoła nie-konserwatywnym 
światopoglądzie (Marek Cichocki jako motto do swej książki cytuje Waltera Benjamina: 
„Wyartykułować historycznie to, co minione, nie oznacza, że trzeba je poznać takim, 
jakie naprawę było. Oznacza natomiast zawładnąć przypomnieniem takim, jakie roz-
błyska w chwili zagrożenia”17).

Jednym z przejawów takiego działania jest uzasadnianie zaczerpniętą z antycznych 
koncepcji fi lozofi cznych teorią celów Powstania Warszawskiego18. Powstańcza War-
szawa zdaniem Gawina stanowiła wielką przestrzeń „obywatelskiego” odruchu, wypro-
wadzonego bezpośrednio z polską tradycją historyczną. Abstrahując od złożoności 
koncepcji Gawina należy zwrócić uwagę na wielkie znaczenie Powstania jako elemen-
tu szczególnie eksponowanego w koncepcjach twórców „polityki historycznej”. Można 
je wręcz uznać za „mit założycielski” tego pojęcia. Ośrodkiem szczególnie związanym 
z praktyczną „polityką historyczną” jest bowiem Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Na nim zresztą miały się wzorować inne projekty, m.in. wrocławskie Muzeum Ziem 
Zachodnich. Tradycja powstańczej Warszawy jest bowiem namacalna w każdym właś-
ciwie miejscu stolicy, żywi są ciągle świadkowie gotowi przemawiać do młodego od-
biorcy językiem własnych niegdysiejszych ideałów, a ponadto Powstanie koncentruje 
w sobie jednocześnie elementy martyrologii, sukcesów militarnych (poszczególne zma-
gania w trakcie walk), istotny udział młodzieży (która – choć nie jest to wypowiadane 
wprost – jest główną grupą docelową „polityki historycznej”), rozdarcie między dwoma 
wrogami, wreszcie jest ostatnim ogniwem żywej od zaborów tradycji irredentystycznej 
(jeżeli wydarzeń poznańskich w 1956 r. nie uznać za powstanie) – a więc naturalną kon-
tynuacją biegu polskiej historii. 

Jeśli szukać innych ośrodków szczególnie ważnych dla rozwoju koncepcji „polityki 
historycznej” – należy zwrócić uwagę na krakowski Ośrodek Myśli Politycznej publiku-
jący większość pism i publikacji apologetów. OMP zresztą jest też wyrazicielem prak-
tycznych postulatów „polityki historycznej” przez promowanie klasycznej polskiej my-

16 K. Zamorski, Nostalgia i wzniosłość a refl eksja krytyczna o dziejach. Kiedy „polityka historyczna” ma sens?, 
[w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. S. M. Nowinowskiego, J. Po-
morskiego i R. Stobieckiego, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2008, s. 55.

17 M. Cichocki, op. cit., s. 5.
18 D. Gawin, Warszawa 1944: Oślepiający blask wolności, [w:] Blask i gorycz…, s. 11-33.
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śli politycznej – która ma stać się po latach komunizmu ponownie obecna w życiu oby-
watelskim i politycznej świadomości Polaków.

Potoczne łączenie partii Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej - prawicy z progra-
mem „polityki historycznej” jest jednak chyba zbyt daleko idącym wnioskiem. Jedyną 
podstawą takiego osądu może być fakt, że za rządów tej partii po raz pierwszy zaczęto 
w sferze władzy mówić o praktycznej realizacji „polityki historycznej”19. Na prawicy po-
jawiają się, podobnie zresztą jak i na lewicy, istotne głosy krytyczne związane z realiza-
cją tejże polityki. Przykładem może tu być wypowiedź Adama Wielomskiego, aktywne-
go działacza reakcyjnej prawicy, który pisze: „W polityce historycznej, jako „patriotyczne”, 
propagowane będą zapewne najgłupsze i najbardziej nieodpowiedzialne tradycje w pol-
skiej historii. Na banicję zostałyby skazane w IV RP – tak nie lubiane w III – tradycje en-
deckie i konserwatywne, co oznacza, że w „polityce historycznej” chodzi wyłącznie o to, 
aby tradycję lewicy internacjonalistycznej zastąpić tradycjami lewicy patriotycznej. Jest to 
oczywiście jakiś postęp, ale obracamy się nadal w kręgu myślenia lewicowego”20.

Przy całej zażartości sporów i dyskusji o „polityce historycznej” warto zwrócić uwa-
gę na coraz powszechniejsze przenikanie omawianego terminu do świadomości decy-
dentów i użytkowanie go niezależnie od toczących się o nie sporów. Dotyczy to zresztą 
nie tylko polityków, ale – co chyba nawet ważniejsze naukowców. Wśród polityków nie 
tylko prawicowych czy kojarzonych z PiS odwołuje się do omawianego hasła w spo-
sób nieomal bezdyskusyjny. Przykład stanowić tu może Tomasz Nałęcz: „Potrzebna jest 
też bardziej aktywna polityka państwa. Historia jest dziś kapitałem na międzynarodo-
wym rynku wiedzy. Szkoda, że mamy usta pełne frazesów o polityce historycznej, a tak 
na prawdę jej nie prowadzimy”21.

O tym, że „polityka historyczna” (pisana zresztą bez cudzysłowu) wchodzi jako stały 
element nawet do rozważań naukowców, świadczyć może też analiza przypadku Wroc-
ławia i stosowania na gruncie miejskim tejże polityki. Analizę taką przeprowadzają dwa 
teksty, powstałe w różnych wrocławskich ośrodkach badawczych. W pierwszej z prac 
za podstawowe zadanie władz miasta po 1989 r. uznane zostało przywrócenie prawdy o hi-
storii22. Włączenie do tożsamości współczesnych wrocławian elementów symboliki histo-

19 Partia na swojej stronie internetowej zamieszcza m.in. wywiad z Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum 
Powstania Warszawskiego, pod manifestacyjnym tytułem: Potrzebna jest polityka historyczna czy publikację 
Ryszarda Czarneckiego na podobny temat – zakończoną konkluzją: czas przestać się kłaniać. http://www.pis.
org.pl/article.php?id=15625 oraz http://www.pis.org.pl/article.php?id=15580 (pobrano 11.10.2009). Odnoszą 
się one interpretacji „polityki historycznej” jako gwarancji zachowania narodowej dumy i rozbudzania pa-
triotyzmu, a także – co szczególnie interesujące – nawołujące do podbudowania własnej pozycji międzynaro-
dowej na bazie „polityki historycznej”. Ryszard Czarnecki przywołując przykład Wielkiej Brytanii wskazuje 
na wielki potencjał autopromocyjny Polski, związany z jej dziewiętnastowiecznymi dziejami. 

20 http://konserwatyzm.pl/archiwum/content/view/773/109/ (pobrano 10. 10. 2009).
21 http://fakt-opinie.salon24.pl/111757,nalecz-potrzebujemy-polityki-historycznej-teraz-jej-nie-mamy (pobrano 

10. 10. 2009).
22 H. Bown, K. Fuhrmann, M. Milewicz, Polityka historyczna oraz lokalna tożsamość we Wrocławiu po roku 

1989, [w:] Das polnische Breslau als europäische Metropole. Polski Wrocław jako metropolia europejska pod 
red. L. Henkego, T. Królika, P. Th era, Ofi cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2005, s. 54.
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rycznej i reliktów wielokulturowej przeszłości staje się z wolna faktem w miejsce „pia-
stowskiego” mitu, stworzonego na użytek polskiego zasiedlenia miasta po 194523.

Do innych wniosków w tym samym temacie dochodzi w swym artykule Marcin Sien-
kiewicz. Jego zdaniem „polityka historyczna” Wrocławia powinna być syntezą trzech ele-
mentów – dziedzictwa wielu kultur, budowanego przez wieki, osiągnięć polskich miesz-
kańców po 1945 roku oraz spuścizny Kresów Wschodnich24. Obecne posunięcia podpo-
rządkowane koncepcji „wielokulturowego” Wrocławia uznaje on za zachwianie proporcji 
między wspomnianymi elementami (z niekorzystnym bilansem dla „polskości”)25.

Niezależnie od tez stawianych przez autorów zajmujących się przypadkiem wroc-
ławskim – na uwagę zasługuje traktowanie problemu „polityki historycznej” jako oczy-
wistego zjawiska, przy którym nie pojawiają się wątpliwości, które podnoszą krytycy26. 
Czy jest to skutek dyskusji zrodzonej w ostatnich kilku latach? Z pewnością odpowie-
dzieć należy twierdząco – natomiast trudno wyrokować, czy wynika to z politycznego 
rozgłosu wobec tejże kwestii. 

„Polityka historyczna” w oczach krytyków
Pojęcie „polityki historycznej” w rozumieniu zaproponowanym przez jej apologe-

tów w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości spotkało się z bardzo stanowczą kryty-
ką i oporem ze strony wielu ugrupowań i indywidualnych osób, mających swój udział 
w kształtowaniu opinii publicznej. Trudno wyrokować, jaka część tych opinii wiązała 
się z ogólnie krytycznym stosunkiem do całości programu tego rządu, a jaka miała od-
niesienie wyłącznie do omawianego problemu. Bardzo surowo o „polityce historycz-
nej” w kontekście całej polityki PiS wypowiadała się m.in. Barbara Skarga: „Historia 
jest nauką, i to krytyczną, a nie polityką. Polityka historyczna jest sprzecznością samą 
w sobie, to zwykły nonsens pojęciowy. A jeśli ktoś chce ją uprawiać, niech sobie przypo-
mni pogrom kielecki, Jedwabne, szmalcowników i inne kompromitujące i zbrodnicze 
zachowania Polaków. Nie wszyscy byli bohaterami”27. Wypowiedź niedawno zmarłej 
fi lozof odnosi się do argumentacji, która przez ideologów „polityki historycznej” uwa-
żana jest za podstawową przeszkodę we wzbudzeniu świadomego patriotyzmu (vide cy-
towana opinia W. Roszkowskiego). 

Krytyka „polityki historycznej” przybiera dwojaki charakter – dotyczy zjawiska 
jako takiego, bądź jego praktycznej realizacji (celów, metod, związków z bieżącą sferą 

23 Polityczny nacisk na całkowite historyczne zrozumienie miasta stał się jednym z czynników, które pozytywnie 
wpłynęły na akceptację historii metropolii przez jego mieszkańców. Przejawem tego może być akcentowanie 
charakteru Wrocławia jako „miasta spotkań” czy zmagania o zwrot wrocławskich zabytków, związane zresztą 
z niezrozumieniem w innych częściach Polski. Ibidem, s. 55-58.

24 M. Sienkiewicz, Polityka historyczna we Wrocławiu – zarys problemu, „Racja Stanu. Studia i materiały”, nr 1 
(5) 2009, s 172. 

25 Ibidem, s. 173.
26 W tekście M. Sienkiewicza mowa jest o celach takiej polityki – w zależności od motywów legitymizującej 

władzę, ideologię bądź wzmacniającej wspólnotę narodową. Ibidem, s. 171.
27 Demagogiczne chwyty Kaczyńskich. Z prof. Barbarą Skarga rozmawia Przemysław Szubartowicz, „Przegląd”, 

4 czerwca 2006 r.
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życia politycznego). Opinia B. Skargi zalicza się do nurtu pierwszego – rzadszego i odwo-
łującego się do podstawowych wartości etycznych i zasad naukowej rzetelności. Do kryty-
ków wychodzących z podobnych pozycji zaliczyć można chociażby Annę Magierską. Do-
konała ona (nie do zresztą końca jednoznacznego) krytycznego rozbioru i usystematyzo-
wania zagrożeń związanych z upolitycznieniem państwowego programu wobec historii. 
Uznała ona, że „polityka historyczna” niesie z sobą następujące zagrożenia:

 „polityka historyczna” staje się przejawem narodowego cierpiętnictwa powiązanego 
z ustawicznymi pretensjami do świata o niedocenianie polskich wysiłków zbroj-
nych,

 tendencje nacjonalistyczne (a w konsekwencji antysemickie),
 manipulacja przeszłością, 
 oskarżycielski charakter i płynące zeń zagrożenie dla rozsądnej polityki zagra-

nicznej28. 

Niejednoznaczność wiąże się tu z przesadnie daleko idącymi wnioskami (np. doty-
czącymi antysemityzmu), bądź pewną niespójnością (jeżeli mówimy o „polityce histo-
rycznej” jako o czymś w rodzaju narodowego „samochwalstwa”, to nie może być mowy 
o wspomnianym przez Magierską „cierpiętnictwie”) jednakże podział ten zasługuje 
na uwagę w ciągle skromnej naukowej analizie problemu. Jego wartość wynika przede 
wszystkim z syntetycznego wskazania obaw, jakie żywią krytycy „polityki historycznej” 
w stosunku do niej29. 

Szerszą grupę krytyków „polityki historycznej” stanowią jej reinterpretatorzy. Po-
dobne poglądy na omawiany problem żywią rozmaici ideolodzy i naukowcy bez względu 
na opcje polityczne czy środki z jakimi są kojarzeni. Przykład stanowi historyk i socjolog 
Marcin Kula – jeden z najwnikliwszych obecnie badaczy polskiego stosunku do historii. 

W dyskusji na łamach pisma „Mówią Wieki” sformułował on własne zarzuty wo-
bec „polityki historycznej”. Pierwszy z nich to przymus wchodzenia historyków w sfe-
rę oddziaływania polityki. Do tego nie czuje się on ani kompetentny, ani tym bar-
dziej chętny. Drugi – bardziej generalny – wiąże się z założeniem istnienia „jedyne-
go, słusznego” kształtu historii – podczas gdy, zdaniem Kuli, cała celowość i wartość 
historycznych badań opiera się na sporach i dyskusjach. Ów „jedyny” kształt historii 
nie jest może wyłącznym istniejącym, ale jest jedynym dopuszczalnym. Z tego wyni-
ka trzeci zarzut – niebezpiecznej instrumentalizacji, która nasuwa Kuli skojarzenia 

28 A. Magierska, Polityka historyczna-polityka-historia, [w:] Państwo i kultura polityczna – doświadczenia pol-
skie XX w. pod red. W. Jakubowskiego i T. Słomki, Wydawnictwo Akademii Humanistyczna im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku, Warszawa - Pułtusk 2008, s. 376-377.

29 M. Karwat porównując polską „politykę historyczną” i niemiecką Vergangenheitspolitik zwraca uwagę na 
monocentryczny i autorytarny kształt. Zarzut ten przewija się zresztą m.in. w opiniach Marcina Kuli o roli 
wspólnot lokalnych budujących własną pamięć czy L. Nijakowskiego uznającego wielość grupowych i regio-
nalnych „polityk pamięci”. M. Karwat, Gra historią, czyli polityka historyczna, [w:] Dylematy historii i poli-
tyki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej, pod red. R. Chwedoruka i D. Przęstka, Wydawnictwo 
ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 457-459.
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z praktyką czasów PRL i jakkolwiek można bronić jej tym, że obecnie ma ona słuszny 
cel, posługuje się prawdą historyczną – lecz nadal jest to instrumentalizacja. Ponadto 
obserwowaną tendencją może być nadmierne docenianie własnych dokonań (trakto-
wane wręcz jako lekarstwo na narodowe „kompleksy”), przy jednoczesnym pomija-
niu historii powszechnej. 

Kula jednakże nie ucieka od „konieczności” prowadzenia przez państwo świado-
mych działań wobec przeszłości. Zbliżać się one jednak powinny raczej do wspierania 
nowoczesnych metod promocji wiedzy – poprawy szkolnej dydaktyki czy wsparcia ba-
dań – zwłaszcza młodych historyków (jako przykład badań prowadzonych niezależnie, 
a wpisujących się w bardzo szeroko pojęty nurt historii najnowszej przywołuje on li-
czącą kilkadziesiąt tomów serii „W krainie PRL”). Ponadto wskazuje na wielkie znacze-
nie działań indywidualnych, czy lokalnych – będących bardziej naturalnym przejawem 
obywatelskiej niż odgórna, centralna decyzja w tym zakresie („Kombatanci ustawiają 
tablicę czy pomniczek tam, gdzie walczyła ich kompania. I bardzo dobrze, tylko po co 
do tego ma się mieszać państwo” – pisze Kula). W tej samej dyskusji pada bardzo po-
ważny zarzut ze strony Andrzeja Wernera, literaturoznawcy i badacza kultury: „Hasła 
polityki historycznej dołączyły do krzykliwych haseł intensywnego waloryzowania pol-
skości, będących wyróżnikiem ideologicznym i politycznym ugrupowań, które są w tej 
chwili u władzy” (słowa wypowiedziane w 2006 r. – J. B.)30. 

Do sytuacji „polityki historycznej” w okresie rządów PiS zasygnalizowanej przez 
Andrzeja Wernera odnosi się również Jadwiga Staniszkis. Podjęła ona krytykę nie tyle 
samej „polityki historycznej”, co wprost jej realizacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści. „Prawdziwa polityka historyczna jest jeszcze przed nami - pisze Staniszkis - nie 
w wydaniu Romana Giertycha, lecz tych historyków, którzy potrafi li np. stworzyć Mu-
zeum Powstania Warszawskiego w duchu patriotyzmu, nie nacjonalizmu. Wciąż też 
przed nami porządna historyczna analiza transformacji - pisana nie w czarno-białych 
barwach, lecz ze wszystkimi odcieniami szarości. Jednak po Prawie i Sprawiedliwości 
już się tego nie spodziewam. Polskiej polityce brak proporcji między rozliczaniem prze-
szłości a myśleniem o przyszłości (…). Tyle że gorsze nawet od braku proporcji jest 
to, że patrzenie wstecz tak strasznie się zakłamuje”31. Nie sposób odmówić wyważenia 
i trafności ocen odnośnie kwestii wyważenia i analizy historii”32.

30 Dyskusja Polityka historyczna – za i przeciw, „Mówią Wieki”, nr 8/2006.
31 http://www.dziennik.pl/opinie/article50258/Staniszkis_Kaczynscy_manipuluja_przeszloscia.html (pobrano 

6. 10. 2009).
32 Interesujące wnioski w zakresie realizacji procesu przez rząd PiS wyprowadza minister kultury w rządzie 

Platformy Obywatelskiej, B. Zdrojewski. Z jednej strony przyznaje on konieczność państwowego wpływu 
na upamiętnianie i edukację historyczną, a z drugiej odmawia on osiągnięć w tym zakresie ekipie poprzed-
ników. http://www.rp.pl/artykul/366604,242246_Polityka_historyczna__ale_nie_byle_jaka_.html (pobrano 
12. 10. 2009). Podobnych wniosków dopatrzyć się można w wywiadzie Z. Gluzy dla „Gazety Wyborczej” 
– gdzie stwierdził on: „Politycy w najlepszym razie działają od rocznicy do rocznicy. Trudno w tym dostrzec 
pełniejszy koncept” (nie mówi on konkretnie o polityków jakiej opcji chodzi – J. B.). http://www.karta.org.
pl/media_o_nas/Wywiad_Zbigniewa_Gluzy_dla__Gazety_Wyborczej__o_polityce_historycznej/28 (pobrano 
12. 10. 2009).  
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Do zaburzenia proporcji odwołuje się także Adam Michnik. Jego diagnoza jest wy-
razem obawy przed zagrożeniami ideowymi: „Wraz z demokracją na scenę polityczną 
powróciły dawne paratotalitarne formacje, niczym upiory innej epoki”33. Wypowiedź 
Michnika stanowi manifestacyjną deklarację niechęci wobec „polityki historycznej” 
związanej z lustracją, jako karygodnym „rewanżyzmem”. Właściwie Michnik jako jeden 
z niewielu zwraca uwagę na potencjalną konsekwencję instrumentalnego traktowania 
historii – zamiast integrowania społeczeństwa może ona wzbudzić podziały. Bez wda-
wania się już w etyczne i historyczne przyczyny tych podziałów można sądzić, że spo-
woduje ona wykluczenie części uczestników wydarzeń historycznych zamiast stosun-
kowo łagodnego włączenia ich w rytm życia społecznego. 

Jedną z pobudek krytycznego podejścia do „polityki historycznej” postrzeganej 
jako narodowa „hagiografi a” jest dystans wobec pewnych wizji przeszłości i obro-
na szeroko pojętych procesów modernizacyjnych. Jej ślady znaleźć można chociaż-
by w publicystyce Janusza Majcherka. Majcherek zresztą wskazał uwagę na praktycz-
ną bezużyteczność „polityki historycznej” w okresie braku zagrożenia tożsamości. 
Obecnie koniecznością jawi się mu raczej deliberatywny, aniżeli monolityczny kształt 
historiografi i34. Ponadto dosyć śmiało uznaje on, że współczesna rzeczywistość pol-
ska nie potrzebuje martyrologicznego kostiumu i, tym bardziej manipulowania prze-
szłością35. Do tezy Majcherka trudno się jednak w pełni przychylić znając argumen-
tację zwolenników „polityki historycznej”. Nie jest bowiem możliwe swobodne i spój-
ne realizowanie programu wspierania edukacji historycznej (bez względu na treść) 
w warunkach zagrożenia – gdyż wtedy będzie to z konieczności znacznie gwałtow-
niejsze i mniej systematyczne.

W innej publikacji M. Kula za istotną słabość „polityki historycznej” uznaje ten-
dencję do upraszczania rzeczywistości. Historiografi a nie jest metodą koloryzowania 
własnej spuścizny, a raczej obszarem dociekania prawdy i z tych pobudek wyprowadza 
on swą krytykę „polityki historycznej”36.

Pewna rozbieżność w rozumowaniu pojawia się, gdy mowa o różnych poziomach 
„polityki historycznej”. Częstokroć eksponowanie takich tendencji na poziomie lokal-
nym nie stanowi w czach krytyków zagrożenia czy nadużycia, a mowa o szkodliwości 
pojawiać się może dopiero na poziomie państwowym – przy formacyjnym wpływie na 
społeczeństwo (w zakresie edukacji, muzealnictwa i kultury, itp.). Tutaj można zwró-
cić uwagę na sugestię Lecha Nijakowskiego o istnieniu wielu różnych „polityk pamię-
ci” w społeczeństwie. Nijakowski zresztą stanowi chyba najbardziej wyrazistego twórcę 
alternatywnego programu „polityki pamięci” – bliższego ideowymi związkami lewicy. 
Odmawia on prawicy – dominującej jego zdaniem w sferze pamięci narodowej – właś-

33 A. Michnik, op. cit., s. 266. 
34 Wypowiedź J. Majcherka, Po co nam polityka historyczna - debata „Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, 30 września 

2005 r..
35 J. Majcherek, W poszukiwaniu nowej tożsamości, Presspublica, Warszawa 2000, s. 37-38.
36 R. Stobiecki, Historycy wobec polityki historycznej, [w:] Pamięć i polityka…, s. 179.
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ciwego stosunku do przeszłości (zarzucając administracji państwowej nadmiernie na-
cjonalistyczne postawy)37. Analizuje jej rzekome nadużycia i zagrożenia, jakie stwarza 
ona dla tożsamości grup regionalnych.

Nijakowski zresztą nie zawiesza swoich analiz w próżni, ale sugeruje konkretne 
rozwiązania. Konstruuje własny, alternatywny projekt działania państwowego w tym 
zakresie. Przedstawił on zestawienie cech, które dla polityki wobec przeszłości są fun-
damentalne i bez których żaden poważny projekt nie ma szans na prawidłowe funkcjo-
nowanie. Są to kolejno:

 apolityczność (a raczej pluralizm wizji dziejów) związana z odejściem od decydu-
jącego wpływu koncepcji grup rządzących, co zresztą ma prowadzić do wzmożenia 
badań historycznych,

 uwzględnienie w programach i działaniach regionalnych podziałów i specyfi ki,
 usunięcie z horyzontu programów tendencji megalomańskich,
 atrakcyjność dla odbiorców, 
 rewizja narodowej tradycji (zwłaszcza romantycznej) i jej obecności w społecznych 

wyobrażeniach o polityce,
 powiązanie patriotyzmu z przejawami życia codziennego (chociażby przykład ho-

norowego krwiodawstwa jako elementu świadomości obywatelskiej)38.

Wnioski wyciągane przez Nijakowskiego zasługują na uwagę z racji bardzo precy-
zyjnie spisanego kształtu, ale odnieść można wrażenie, że wiele z nich zupełnie dobrze 
pasowałoby do wizji tworzonej przez apologetów „polityki historycznej”. Te zaś, które 
się od niej najbardziej odróżniają – są nie dość precyzyjne. Co szczególnie zasługu-
je na uznanie, to podkreślenie roli wspólnot lokalnych, regionalnych i mniejszościo-
wych, które nie mogą być pomijane przy tworzeniu jakichkolwiek wizji polityki wobec 
przeszłości.  

Zakończenie 
„Polityka historyczna” nie jest cały czas pojęciem trwale obecnym w debatach par-

lamentarnych w Polsce. Jeżeli się w nich pojawia, to cały czas w niedookreśleniu treści, 
które stwarza niebezpieczne pole nadużyć semantycznych. Jak pozwolił się zorientować 
dokonany wcześniej przegląd defi nicji – można wyodrębnić elementy przewijające się 
ze zwiększoną częstotliwością, lecz nie będzie to stanowić w pełni prawidłowego rozu-
mienia pojęcia. Właściwie niedookreślenie „polityki historycznej” jest podstawowym 
powodem krytyki – pojawia się bowiem znacząca dowolność interpretacji, która każe 
wyciągać bardzo daleko idące wnioski. Stąd prawdopodobnie biorą się porównania 
do historiografi i PRL czy zarzuty manipulacji. Głównie zarzuty wobec „polityki histo-
rycznej” wiązały się często z jednoczesną krytyką rządów PiS – toteż wraz z odejściem 

37 L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2008, s. 186-188.

38 Ibidem, s. 254-262.
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od władzy tej formacji można wyciągnąć wniosek, że dyskusja na ten temat będzie to-
czyć się z użyciem mniej agresywnej retoryki, a tym samym pozwoli w sposób kon-
struktywny stworzyć spójny projekt zaangażowania państwa w ochronę pamięci i stwo-
rzenie nowoczesnej edukacji historycznej. 

Obserwacja podejścia do problemu „polityki historycznej” na przestrzeni ostat-
nich kilku lat pozwala wysnuć jednak wniosek, że coraz szersze kręgi polityków i na-
ukowców traktują ją w sposób oczywisty – przynajmniej jako sam proces (bez wnika-
nia w treści przezeń przekazywane). Dowodem na to mogą być chociażby cytowane tu 
artykuły poświęcone „polityce historycznej” we Wrocławiu na przestrzeni ostatnich lat. 
Szczególnie istotną przesłanką do wyciągania powyższych wniosków może być fakt, że 
wielu naukowców zajmujących się społecznym użytkowaniem historii godzi się z myślą, 
że państwo musi uprawiać politykę w tym zakresie, a debatom podlega raczej jej forma, 
niż polityka jako taka. Niejeden historyk zapewne mógłby powtórzyć opinię Roberta 
Traby, wybitnego badacza historii Prus Wschodnich: „W polityce historycznej chciał-
bym dostrzec pole dialogu, a nie konfl iktu. (…) Trzeba rozmawiać”39. 

Postulat świadomej „polityki historycznej” może się opierać chociażby na ocenie 
dokonanej przez Franciszka Ryszkę. Ten znany politolog zwracał uwagę na aspekt spo-
łecznej użyteczności nauki o przeszłości. Wyciąganie wniosków z przeszłości nie może 
stać się przeniesieniem przeszłości na życie codzienne (Ryszka głosił ryzykowną tezę 
o „przejściu historii do historii” – w znaczeniu utraty wpływu na formułowanie ideo-
logii politycznych, jak miało to miejsce np. w romantyzmie polskim). Przeszłość jed-
nak staje się wartością niezbędną dla zbudowania i utrwalenia świadomości społecz-
nej (Ryszka nazywa ją „niezbędnym czynnikiem kultury obywatelskiej”) i tu można 
upatrywać miejsca dla państwowego wsparcia tego procesu. Jest to jednak kwestią cza-
su i właściwego ustalenia zasad, na jakich miałby się ów proces opierać. Przy całych 
– wciąż trwających – kontrowersjach wokół samej defi nicji można chyba ryzykować 
opinię, że „polityka historyczna” nie zniknie z polskiej debaty publicznej. Przeciwnie – 
stanie się po prostu uświadomionym „użytkowaniem historii” (określenie zapożyczone 
od Marcina Kuli), przy którym zdefi niowaniu i sprecyzowaniu podlegał będzie jedynie 
jego kształt, zasięg i cel.

39 R. Traba, Historia-przestrzeń dialogu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006, s. 19.
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Sytuacja osób niepełnosprawnych 
w uwarunkowaniach prawno-społecznych Polski 
w kontekście międzynarodowych pryncypiów 
prawnych i nauczania społecznego Kościoła

Problematyka osób niepełnosprawnych jest przedmiotem zainteresowania polity-
ki socjalnej państwa. Na świecie istnieje obecnie wielka i stale rosnąca liczba osób nie-
pełnosprawnych. Szacunkową liczbę 500 mln potwierdzają spisy poszczególnych po-
pulacji różnych krajów. W większości z nich, co najmniej jedna osoba na 10 jest nie-
pełnosprawna na skutek upośledzeń fi zycznych, umysłowych lub sensorycznych, a co 
najmniej 25 proc. każdej populacji dotkniętych jest ujemnymi skutkami istnienia nie-
pełnosprawności. 

W polskiej literaturze prawnej występuje kilka defi nicji niepełnosprawności wyko-
rzystywanych do różnych celów. Najszerzej stosowana jest defi nicja zawarta w Ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych: „niepełnosprawność - oznacza trwałą lub okresową niezdolność 
do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia spraw-
ności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”1.

Status niepełnosprawnych w społeczeństwie pozornie wydaje się taki sam, jak osób 
pełnosprawnych. Jednak w praktyce wciąż istnieją różne formy dyskryminacji. Prawem 
ludzi z niepełnosprawnością są wyrównane szanse w wymiarze wychowania, nauki 
i pracy zawodowej. Zasadniczą kwestią w tym względzie jest dostępność do urządzeń 
społecznych, która u osób niepełnosprawnych jest zawsze ograniczona. Nie wystarczy 
dać im prawa, trzeba stworzyć warunki, aby mogli z nich korzystać. Rzeczą oczywistą 

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. Dz. U. nr 123, poz. 776, art. 2. ust. 10.
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i naturalną jest to, że niepełnosprawni sami chcą sprawować kontrolę nad swoim ży-
ciem. Przełamywaniu barier powinno służyć prawo, które ułatwi zmiany istniejących 
stereotypów społecznych o niepełnosprawnych i praktyczne jego zastosowanie w życiu 
społecznym. Najważniejszym zagadnieniem w tym kontekście jest praca osób niepeł-
nosprawnych. Jest ona nie tylko źródłem utrzymania, ale także formą rehabilitacji, gdyż 
budzi poczucie bycia potrzebnym w społeczeństwie. 

Godność osoby niepełnosprawnej
Godność osoby coraz bardziej dochodzi do głosu we współczesnych systemach 

prawnych. Zespala ona konstytucyjne wolności z prawami człowieka, tworząc w ten 
sposób jeden z ważnych fi larów społeczeństwa demokratycznego2. Konstytucja Rzecz-
pospolitej Polskiej stanowi, że źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest „przy-
rodzona i niezbywalna godność człowieka”3. Przepis ten nawiązuje do prawa naturalne-
go, gdyż godność człowieka jest wartością nieredukowalną, umiejscowioną w jego on-
tycznej strukturze. Ustawodawca uznał, że człowiek nabywa swoją godność wraz z mo-
mentem stania się człowiekiem, co oznacza, że jest ona przynależna każdemu z samego 
faktu bycia człowiekiem. Godność jest niezbywalna, czyli jest przypisana człowiekowi 
w całym życiu. Nie można się jej zrzec lub ją utracić. Przysługuje ona każdemu czło-
wiekowi w tym samym stopniu i niezależnie od jego zasług lub ich braku4. Po II wojnie 
światowej odwołanie do godności człowieka pojawiło się w umowach międzynarodo-
wych. Preambuła Karty Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. deklaruje 
konieczność przywrócenia wiary „w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość 
człowieka”. Była to potrzeba wypływająca z dramtycznego doświadczenia wojny. 

Kolejnym aktem odwołującym się do godności ludzkiej jest Powszechna Deklara-
cja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., która na wstępie podkreśla, że „uznanie 
przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkim (...) jest podsta-
wą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie”. Rezolucja ta podkreśla „wiarę w pod-
stawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej”. Deklaracja ta wywarła 
duży wpływ na powojenny system ochrony praw człowieka5. W latach 40. i 50. Narody 
Zjednoczone promowały prawa niepełnosprawnych. Prowadzono wówczas wiele pro-
gramów - między innymi wspierano państwa członkowskie w dziedzinie prewencji nie-
pełnosprawności i rehabilitacji poprzez misje doradcze, szkolenia personelu, tworzenie 
centrów rehabilitacji, seminaria i grupy studyjne, stypendia. W 1971 r. Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Deklarację Praw Osób Psychicznie Upośle-
dzonych, w której stwierdzono, że osoby psychicznie upośledzone mają takie same pra-
wa, jak wszyscy ludzie. Jak również uznano, że mają oni pewne szczególne prawa zwią-

2 M. Chmaj, Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. 
Zasady ogólne, tom I, red. K. Świerk-Bożek, Kraków 2002, s. 73.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 30.
4 A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2002, s. 150.
5 M. Chmaj, op. cit., s. 75.
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zane z ich potrzebami w dziedzinie medycznej, edukacyjnej i socjalnej. Nacisk został 
położony na potrzebę ochrony niepełnosprawnych przed ich wykorzystywaniem oraz 
na zapewnienie im właściwych procedur prawnych. W 1975 r. Zgromadzenie Ogól-
ne przyjęło Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych, która proklamowała równość 
praw obywatelskich i politycznych dla osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie roku 1981 
Międzynarodowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych, jak również Dekada Osób Nie-
pełnosprawnych 1983-1992, zwróciły szczególną uwagę Narodów Zjednoczonych i in-
nych organizacji międzynarodowych na sprawy osób niepełnosprawnych. 

Najważniejszym następstwem tego Roku było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogól-
ne Światowego Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Program for-
mułuje globalną strategię rozwoju prewencji niepełnosprawności, rehabilitacji i wyrów-
nywania szans, które dotyczą pełnego udziału niepełnosprawnych w życiu społeczeń-
stwa i rozwoju narodowym. Program kładzie nacisk na potrzebę ujmowania niepełno-
sprawności z perspektywy praw człowieka. O godności człowieka traktuje też Konwen-
cja o prawach dziecka z 1989 r.6 Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w śro-
dowisku ukształtowanym funkcjonalnie jest elementem prawa do życia, zatem jest ono 
również wpisane w prawo naturalne. Stanowi ono jedno z praw człowieka. Celem praw 
człowieka jest ochrona obywatela przed władzą państwową, zapewnienie mu współ-
udziału politycznego, jak również świadczeń socjalnych czy nawet kulturalnych7. Za-
sadnicze znaczenie dla ochrony człowieka ma Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
ONZ z 1948 r., w której przyjęto godność ludzką za podstawę praw człowieka. Istnie-
je ona niezależnie od woli państwa, czy też pojedynczego człowieka. Godność ludzka 
jest przyrodzona i niezbywalna. Nie zależy od stopnia sprawności człowieka. Jest ona 
podstawą sprawiedliwości8. Musi być brana pod uwagę w procesie stanowienia prawa 
oraz jego wykładni. W art. 23 stwierdza, że dziecko psychicznie lub fi zycznie niepełno-
sprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantu-
jących mu godność. Zapis ten jest szczególny w prawie świeckim, posłużył także w póź-
niejszych rozwiązaniach. 

Godność to cecha przynależna w równym stopniu każdemu człowiekowi, bez róż-
nicy rasy, płci, narodowości i stanu zdrowia. „Obejmuje wszystkie dziedziny życia czło-
wieka i wszelkie jego relacje”9, w tym także z drugim ułomnym człowiekiem, które po-
winny być budowane w oparciu o poszanowanie i uznanie. Tak rozumiana godność 
określa szczególną właściwość ludzką. Jest ona utożsamiana z wartością człowieka. Wy-
raża ona jego naturę, nie podlega stopniowaniu i jest istotna dla zachowania jego toż-
samości. Tak rozumiana godność jest wcześniejsza niż stanowiony przez człowieka po-

6 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r., 
nr 120, poz. 526, z późn. zm.

7 T. Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie, 
Lublin 2004, s. 21.

8 Tamże, s. 23.
9 B. Niemiec, Godność człowieka, [w:] Encyklopedia Nauczania Społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, 

Radom 2003, s. 168.
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rządek prawny. Godność to prawo naturalne, które jest człowiekowi dane i nie podlega 
ocenie. Człowiek niepełnosprawny – także upośledzony umysłowo – również posiada 
tę niezbywalna cechę, jaką jest godność10. Odwołanie się do zasady godności człowieka 
znalazło swoje miejsce także w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współ-
pracy w Europie (KBWE), która stwierdziła, że prawa i wolności wynikają „z przyro-
dzonej godności ludzkiej osoby i mają podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i peł-
nego rozwoju”. W takim sformułowaniu godność człowieka ma charakter przyrodzony 
i przynależny każdemu człowiekowi z samego faktu bycia człowiekiem11. Państwa i spo-
łeczeństwa powinny, zatem respektować godność istoty ludzkiej. Człowiek powinien 
być podstawową wartością w polityce państwa. Szacunek dla osoby ludzkiej i jego god-
ności powinien być podstawowym kryterium rozstrzygania wszelkich problemów. 

W ujęciu religijnym  godność człowieka jest odczytywana z jego relacji do Boga. 
Człowiek został stworzony przez Niego obraz i podobieństwo Boże. Z samego stworze-
nia człowiek można wyprowadzić jego szczególną godność. 

Więź człowieka z Bogiem jest fundamentem jego godności. Z tej więzi wypływa 
potrzeba moralnego doskonalenia się jednostki ludzkiej, jej samorealizacji wobec włas-
nego przeznaczenia zawartego w planie Bożym. Na tej drodze ujawnia się nadrzędność 
człowieka i jego pozycji wobec innych bytów stworzonych12.

Więź ta ma charakter dynamiczny stąd istnieją różnego typu zagrożenia dla zacho-
wania samej godności. Może prowadzić nawet do jej negacji. Takim zagrożeniem jest 
ludzka skłonność do zła, „człowiek, bowiem, wglądając w swoje serce dostrzega, że jest 
skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim złu”13. W przesłaniu chrześcijańskim 
silne przekonanie o godności osoby przez fakt przebaczenia i pojednania z Bogiem 14. 

Dlatego w chrześcijaństwie podkreśla się godności osoby ludzkiej. Ona wiąże się 
z podstawowym wymogiem człowieka, jakim są potrzeba wolności, prawdy i miłości. 
Prawo uznaje tę potrzebę zwłaszcza w dziedzinie moralności w granicach wspólnego 
dobra i porządku publicznego15. Podobnie traktuje człowieka Kościół, który deklara-
tywnie uznaje go jako swój przedmiot troski i pomocy. Takie podejście ustawodawcze 
bazuje na przyrodzonej godność człowieka, a w przypadku Kościoła na nadprzyrodzo-
nej. Racją dla tej pierwszej jest rozum i wolna wola, a dla drugiej porządek stworzenia 
i odkupienia16. 

10 T. Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie, 
Lublin 2004, s. 24.

11 M. Chmaj, Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, [w:] seria Konstytucyjne wolności i prawa 
w Polsce: Zasady ogólne, tom I, red. K. Świerk-Bożek. Kraków 2002 s.79.

12 E. Podrez, Godność człowieka, [w:] Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, red. W. Piwowarski (i in.), Warszawa 
1993, s. 55.

13 Gaudium et Spes, [w:] Sobór Watykański II, Poznań 1967, nr 13.
14 A. Bartoszek, Człowiek w obliczu cierpienia i umierania, Katowice 2000, s. 122.
15 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, s. 125.
16 T. Borutka, Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 2004, s. 42.
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W ujęciu etycznym godności człowieka znajduje swój wyraz w zespole wymogów 
wobec siebie, swoich zachowań i czynów. Człowiek powinien postępować w zgodzie ze 
swoją godnością we wszystkich warunkach, w jakich się znajdzie. To co decyduje o jego 
wartości to „kim jest, a nie to ile ma”17. Godność człowieka realizuje się w życiu spo-
łecznym, bo jest on stworzony do życia we wspólnocie. Powinien szanować swoją włas-
ną godność i innych. Respektowanie czyjejś godności jest formą jej realizacji. Godność 
osobista człowieka jest najcenniejszym jego dobrem, które przewyższa swoją wartością 
świat materialny. Nie jest przedmiotem, narzędziem, czy rzeczą, ale podmiotem wszel-
kiego działania18. Godność nakłada zobowiązania do respektowania godności innych. 
Zasada pomocniczości, należąca do katalogu podstawowych zasad życia społecznego, 
gwarantuje realizację praw osoby ludzkiej. „Człowiek jest ośrodkiem i szczytem, ku któ-
remu należy skierowywać wszystkie rzeczy, które są na ziemi”19. Prymat człowieka za-
chodzi nie tylko w relacji do świata pozaludzkiego, ale także w stosunku do wszystkich 
urządzeń społecznych, których osoba ludzka powinna być zasadą, podmiotem i ce-
lem20. To szczególne miejsce zawdzięcza człowiek przyrodzonej godności, na którą nie 
ma wpływu ani społeczeństwo, ani dziejowa determinacja21. Dotyczy ona w ten sam 
sposób kobiet i mężczyzn, dzieci, ludzi starych i młodych, zdrowych i niepełnospraw-
nych, biednych i bogatych. Wszyscy ludzie, mając tę samą naturę i to samo pocho-
dzenie, posiadają tę samą godność22. Nie ma różnic między ludźmi w tym względzie. 
„Dlatego Kościół na różne sposoby podkreśla, że istota ludzka posiada godność nie-
zrównaną, ponieważ nosi w sobie bezcenny dar, skarb swojego człowieczeństwa i obec-
ności Boga”23. Uzasadnieniem godności człowieka była dla Leona XIII nauka o tym, 
że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Godność jest nienaruszal-
nym i niezbywalnym darem Bożym, z którego nikt nie może zrezygnować. Nikomu też 
nie wolno bezkarnie naruszać godności człowieka24. Pius XII rozwinął personalistyczną 
naukę Kościoła. Z nauki o godności wyprowadził Pius XII naukę o prawach człowieka. 
Człowiek odczytuje przynależne mu prawa dzięki posiadanej godności. Innymi zna-
czącymi dokumentami Kościoła katolickiego, w których formułowane są prawa czło-
wieka są: Piusa XI - Quadragesimo anno (1931), Orędzie Radiowe na Boże Narodzenie 
(1942); Piusa XII - Pacem in terris (1963); Jana XXIII - Gaudium et spes i Dignitatis hu-
manae (1965); Soboru Watykańskiego II - Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności reli-

17 Jan Paweł II, Solicitudo rei socialis, nr 28.
18 J. Tarnawa, Cierpienie umieranie nadzieja, Kraków 2003, s. 19-20.
19 Gaudium et Spes, [w]: Sobór Watykański II,  Poznań 1967, nr 12.
20 Tamże, nr 25.
21 J. W. Gałkowski, Jan Paweł II o godności człowieka, [w:] Zagadnienie godności człowieka, red. J. Czerkawski, 

Lublin 1994, s. 108.
22 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1934.
23 J. Tarnawa, Cierpienie, umieranie, nadzieja, Kraków 2003, s. 23-24.
24 M. Sadowski, Ze studiów nad papieską koncepcją godności człowieka (1891-1991), [w]: Doktryny polityczne 

i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, red. M. Maciejewski, M. Marszałek, Wrocław 2002, 
s. 418.
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gijnej (1980), Laborem exercens (1981), Sotticitudo rei socialis (1987), Centesimus annus 
(1991); Jana Pawła II - Kościół i prawa człowieka - dokument Papieskiej Komisji Iustitia 
et Pax (1975). Jan Paweł II uznał, że prawa człowieka i ich ochrona są istotnym zada-
niem dla Kościoła. Papież nie tylko uświadamia ludziom znaczenie praw człowieka, ale 
głosi potrzebę ich realizacji dla sprawiedliwości w świecie nawiązując w ten sposób do 
encykliki Pacem in terris oraz do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. 

Współcześnie uzasadnienie godności człowieka znajduje w nauczaniu Kościoła 
dwa rodzaje argumentów: naturalne oraz nadprzyrodzone. Argumenty naturalne od-
wołują się przede wszystkim do pozycji człowieka w świecie, ukazując go jako osobę, 
czyli byt rozumny i wolny. Cechy te powodują, że człowiek w naturalny sposób prze-
rasta cały stworzony świat rzeczy. Człowiek swoją godnością i powołaniem przerasta 
wszelkie instytucje społeczne, pomimo że jest z nimi związany. Zagwarantowanie pod-
miotowości człowieka wymaga etycznej oceny wszelkich podstawowych dziedzin życia 
społecznego. Stąd ważne jest ustosunkowanie się do szerzących się w świecie błędnych 
ideologii, które przyczyniają się do organizowania społeczeństw w sposób poniżający 
człowieka i naruszający jego podstawowe prawa. Żadnego zagadnienia społecznego nie 
rozwiąże się skutecznie bez wzięcia pod uwagę osób niepełnosprawnych. Ich położenie 
jest sprawdzianem dla kondycji społeczeństwa. 

Stan prawny osób niepełnosprawnych
W hierarchii źródeł prawa najważniejszą i najwyższą normą prawa jest konstytu-

cja. Jest ona zbiorem norm, które ustalają fundament społecznego, gospodarczego i po-
litycznego funkcjonowania państwa. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
nr 78, poz. 483) jest najwyższym aktem świeckim, co oznacza, że wszystkie inne akty 
normatywne muszą być z nią zgodne, a więc nie mogą pozostawać z nią w sprzecz-
ności. Na nadrzędność tego aktu wskazuje również sformułowanie: „przepisy Konsty-
tucji stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej”25. Oznacza to, 
że na podstawie norm konstytucyjnych wydawane będą indywidualne akty stosowa-
nia prawa26.

Konstytucyjna stanowi, że „wszyscy są wobec prawa równi”27, wszyscy mają prawo 
do równego traktowania przez władze publiczne, „nikt nie może być dyskryminowany 
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”28. Tyl-
ko tę ogólną zasadę równego traktowania przez normy prawa wszystkich ludzi i wyni-
kający z niej zakaz dyskryminacji można odnieść do osób niepełnosprawnych.  Zakaz 
przejawów dyskryminacji wynika z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP29. Naruszenie zasady 

25 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 8, ust.2.
26 Komentarz prawny do rozdziału III Konstytucji RP napisany przez M. Kallas, zob. Lex Polonica, Warszawa 

1997-2005, www.lexpolonica.pl (pobrano 10. 09. 2009 r.).
27 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 32.
28 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 32, pkt 2.
29 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 2004 r., Ts 161/2003, OTK ZU 2004/1B, 

poz. 86.
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równości stanowi przejaw dyskryminacji, której zakaz wynika z art. 32 ust. 1 Konstytu-
cji RP. Przytoczony przepis Konstytucji wyraża, bowiem jedynie zasadę ogólną, mającą 
charakter niejako prawa „drugiego stopnia”, tzn. przysługującego w związku z konkret-
nymi normami prawnymi, a nie w oderwaniu od nich - „samoistnie”. Treść Konstytucji 
RP z 1997 r. zawiera szereg rozbudowanych postanowień, co daje przesłanki do roz-
bieżności. Z tego też względu akt ten spotyka się z dosyć powszechną krytyką. Każde 
z postanowień Konstytucji powinno posiadać jednakową moc prawną, tym bardziej, 
że niektóre z nich stanowią zasady konstytucyjne. 

Inny przepis Konstytucji RP za źródło wszystkich wolności i praw uznaje przyro-
dzoną i niezbywalną godność każdego człowieka (art. 30) bez względu na jego indywi-
dualne cechy psychofi zyczne. Niemniej jednak wskutek problemów związanych z nie-
przystosowaniem przestrzeni sztucznie przekształcanej przez człowieka wielu niepeł-
nosprawnych nie może korzystać z praw zagwarantowanych w Konstytucji RP stając  
się w ten sposób obywatelami drugiej kategorii. Rzeczpospolita Polska nie zapewnia 
w dostateczny sposób przestrzegania zapisów prawnych w stosunku do osób niepełno-
sprawnych. Nie zapewnia im również bezpieczeństwa (art. 5). Wystarczy jednak odwie-
dzić budynek sądu, prokuratury, urzędu, by stwierdzić, iż do większości tych placówek 
nie wjedzie się wózkiem inwalidzkim (art. 32 ust. 1)30.

Pierwszym aktem prawnym, regulującym w Polsce w sposób kompleksowy sytua-
cję prawną osób niepełnosprawnych, była Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu 
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 46, poz. 201., z później-
szymi zmianami). Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu 
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z później-
szymi zmianami), która z dniem 1 stycznia 1998 r. zastąpiła ustawę z dnia 9 maja 1991 r. 
Jej cel to szczegółowe uregulowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce. 
Obecnie obowiązuje treść ustawy znacznie zmieniona w stosunku do pierwotnej wer-
sji, zwłaszcza nowelizacją z dnia 20 grudnia 2002 r., o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 79. z 2003 r.), która reguluje w sposób komplek-
sowy wynikający z zebranego doświadczenia, warunki rehabilitacji i zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Liczne zmiany zmierzały między innymi do sprecyzowania zasad 
ustalania niepełnosprawności, w tym także zasad zaliczenia do niepełnosprawności 
w stopniu lekkim. W przedmiotowej ustawie znajdują się informacje o obowiązujących 
rozwiązaniach prawnych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych, które w tej ostatniej nowelizacji zawierają ostrzejsze kryteria orzeczni-
ctwa niepełnosprawności. Określa nowe zasady jej orzekania. Do historii przeszła już I, 
II, III grupa inwalidztwa. W to miejsce ustawodawca wprowadził trzy stopnie niepeł-
nosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki (art. 3 ustawy), które stanowią podstawę 
uzyskania określonych ulg i uprawnień. 

30 T. Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie, 
Lublin 2004, s. 19.
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Kryteria, jakimi posługują się defi nicje poszczególnych stopni niepełnosprawności 
są różne, ale każda z defi nicji wymaga wystąpienia naruszenia sprawności organizmu 
zgodnie z wyżej przedstawioną defi nicją niepełnosprawności31.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną 
sprawność organizmu niezdolną do podjęcia zatrudnienia lub zdolną do wykonywa-
nia zatrudniania w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodo-
wej, wymagającą niezbędnej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji. Ustawa defi niuje ograniczoną możliwość samodzielnej egzysten-
cji, jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, 
bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede 
wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się. 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszo-
nej sprawności organizmu, zdolna do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pra-
cy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepeł no-
sprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej po-
mocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności 
organizmu, zdolną do wykonywania zatrudnienia, niewymagającą pomocy innej osoby 
w celu pełnienia ról społecznych. Za osobę o lekkim stopniu niepełnosprawności uwa-
ża się także osobę mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kom-
pensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocni-
cze lub środki techniczne. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do 
osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fi zyczną lub psychiczną 
o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, 
długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodują konieczność zapewnie-
nia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życio-
wych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Osoby 
o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się 
za niepełnosprawne, z tym, że osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, trak-
tuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, natomiast pozosta-
łe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. O nie-
pełnosprawności orzekają powoływane zespoły (powiatowy – działający jako pierw-
sza instancja i wojewódzki, jako druga instancja w sensie odwoławczym) na wniosek 
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek ośrodka 
pomocy społecznej32.

31 Wyróżnia się: kryterium naruszenia sprawności organizmu, kryteria dotyczące zdolności do pracy, w posta-
ci: niezdolności do pracy, zdolności do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, istotnego obniżenia 
zdolności do wykonywania pracy, kryterium dotyczące zdolności do wypełniania ról społecznych, kryterium 
niezdolności do samodzielnej egzystencji.

32 Z. Salwa, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z wprowa-
dzeniem, Warszawa 1997-2005, www.lexpolonica.pl (pobrano 10. 09. 2009 r.).
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P., 
nr 50, poz. 475.) stwierdza, iż prawa osób niepełnosprawnych wynikają z Konstytucji, 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych 
Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych33, aktów prawa międzynaro-
dowego i wewnętrznego oraz wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samo-
rządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. Za-
sady międzynarodowe nie są wiążące, choć mogą stać się międzynarodowym prawem 
zwyczajowym, gdy zostaną uznane przez większość państw, jeżeli będą przez nie stoso-
wane z zamiarem traktowania ich jako norm prawa międzynarodowego. Oznacza to, 
że obecnie stanowią one jedynie zobowiązanie o charakterze politycznym i moralnym. 
Polskie normy prawne muszą być dostosowane do dokumentów zakazujących dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych (m.in. ogólna norma w Konstytucji, nowela do ko-
deksu pracy), do przepisów podatkowych (nowela do ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), norm dotyczących konkurencji (ustawa o wa-
runkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców). 
Niepełnosprawni w Unii Europejskiej są pełnoprawnymi jej obywatelami. Doświadcze-
nie państw unijnych pokazuje, iż nawet najlepsze ustawy i systemy rehabilitacji mogą 
okazać się niewystarczające, gdy zabraknie powszechnego wsparcia i akceptacji niepeł-
nosprawnych jako pełnoprawnych obywateli państw. Polityka UE w stosunku do niepeł-
nosprawnych oparta jest na prawach człowieka i poszanowaniu różnic indywidualnych, 
które są czymś zupełnie naturalnym, przynoszącym korzyści społeczeństwu. O takim 
podejściu świadczą dokumenty unijne, dotyczące osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza 
art. 13. Traktatu Amsterdamskiego zakazujący dyskryminacji i stanowiący podstawę do 
dalszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasz system prawny daleko nie od-
biega od ustawodawstwa państw członkowskich. W praktyce w naszym systemie praw-
nym mamy jednak do czynienia z dyskryminacja w wielu dziedzinach życia.

W sprawach niepełnosprawności w Polsce obowiązuje ponadto wiele rozporządzeń 
będących przepisami wykonawczymi. Najwięcej z nich zostało wydanych przez Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, na przykład w sprawie szczegółowych za-
sad oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepeł-
nosprawnych34, czy też w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek 
na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa35.

33 Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (UN Standard Rules on the Equalisation 
of Opportunities for Persons with Disabilities), przyjęte podczas 48. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych 20 grudnia 1993 r. nie mają wiążącego charakteru, ale mogą stać się normami zwyczajowymi 
prawa międzynarodowego, jeżeli będą stosowane przez znaczną liczbę państw z zamiarem traktowania ich 
jako norm prawa międzynarodowego.

34 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych. (Dz. U. 
z 3 czerwca 1998 r., nr 67, poz. 439, z późn. zm.).

35 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Fun-
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Osoba niepełnosprawna w społeczeństwie
Sytuację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oddaje paradoksalnie istnie-

nie licznych organizacji pozarządowych. Chociaż Państwo w różny sposób im sprzyja, 
jednak problemy, z którymi się one spotykają, jedynie ukazują poziom ustawodawstwa 
w Polsce w kwestii ochrony praw osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta symptomatycz-
nie prezentuje, jak ustawy dotyczące tej ogromnej grupy społecznej, bo liczącej w Pol-
sce sześć milionów osób, są skomplikowane, niejasne i niespójne. Jest wiele norm, które 
są zbędne i tylko utrudniają życie. Opierają się one na braku zaufania względem oby-
watela. Jest to spadek ideologii komunistycznej, która programowo poniżała obywatela. 
Nie można w tym kontekście także porównywać sytuacji osób niepełnosprawnych do 
pełnosprawnych, a mają oni takie same prawa, ale w rzeczywistości napotykają na zbyt 
wiele barier, by mogli z nich korzystać. Pilna jest potrzeba stworzenia dla nich szczegól-
nych rozwiązań prawnych, mechanizmów wyrównania szans i umożliwienie korzysta-
nia z przysługujących praw. Niepełnosprawni mają prawo do informacji, które nie jest 
respektowanie przez przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych w sprawach doty-
czących udzielania im pomocy i ich rodzinom. Jest to brak wyczerpujących informacji 
o przysługujących formach pomocy, świadczeniach, sposobach rozpatrywania wnio-
sków, obowiązujących procedurach i drukach potrzebnych do załatwiania spraw, kry-
teriach ubiegania się o świadczenia, sprzęt rehabilitacyjny. Częstym przypadkiem jest 
nieinformowanie zainteresowanych o możliwościach odwołania się od decyzji, brak 
wskazania instytucji odwoławczej i trybu postępowania. Obwieszczenia i informacje 
umieszczane w urzędach, informatory i ulotki o charakterze ogólnym nie pomagają 
w indywidualnych sprawach szczególnie, gdy dotyczy to osób niezaradnych, znajdują-
cych się w trudnych sytuacjach życiowych. W tym przejawia się marginalizacja i dys-
kryminacja osób niepełnosprawnych. Braku dostępu do informacji i fachowej pomocy 
w odnalezieniu się w gąszczu przepisów i procedur prawnych zamyka drogę wielu nie-
pełnosprawnym do korzystania i dochodzenia swoich praw. Jest to najczęstszy prob-
lem, przed którym stoją te osoby. 

W Polsce działa kilka tysięcy organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Jednak większość z nich kieruje się przede wszystkim partykularnymi in-
teresami. Nie włączają się one w systemowe rozwiązania na rzecz wszystkich niepełno-
sprawnych. Próbę zjednoczenia środowiska, a przynajmniej jego części, podjęły kilka 
lat temu cztery największe polskie organizacje osób niepełnosprawnych - Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek Głuchych, 
Polski Związek Niewidomych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepeł-
nosprawnych Ruchowo. Dzięki nim przedstawiciele niepełnosprawnych mogliby wpły-
wać na sprawy istotne dla swojego środowiska przy konsultacjach ze swoimi organiza-
cjami członkowskimi w tym także opiniować projekty zmian przepisów prawnych. Do-
prowadzić do sytuacji, że rząd liczyłby się z ich opinią, gdyż sami niepełnosprawni naj-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa (Dz. U. z 31 grudnia 1998 r., nr 164, 
poz. 1190, z późn. zm.).
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lepiej znają swoje problemy. Niezbędne jest stworzenie szczególnych rozwiązań praw-
nych, mechanizmów wyrównania szans36. Do zadań polityki społecznej państwa należy 
obowiązek podejmowania działań zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności 
oraz łagodzących negatywne skutki niepełnosprawności. Do promocji praw osób nie-
pełnosprawnych przyczynia się dobra praktyka publikowania na stronach interneto-
wych projektów aktów normatywnych, co umożliwia osobom niepełnosprawnym do-
stęp do różnych rozwiązań prawnych. 

Przykładem promocji praw osób niepełnosprawnych jest działalność Fundacji im. 
Stefana Batorego, która wspiera ruch organizacji pozarządowych przyczyniających się 
do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. W szczególności pracujących 
na rzecz wyrównania szans i zmagających się z problemami upośledzenia społeczne-
go, przeciwstawiających się dyskryminacji kobiet oraz zajmujących się szerzeniem za-
sad państwa prawa i upowszechniania kultury prawnej. Swoje zadania fundacja reali-
zuje poprzez różnego rodzaju programy, przyznawanie dotacji na konkretne projekty 
i przedsięwzięcia. Między innymi realizuje tzw. program prawny, którego celem jest 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, dotyczących upowszechniania wiedzy i infor-
macji z zakresu prawa, pomocy w poznawaniu i stosowaniu przez obywateli środków 
ochrony prawnej. Jednym słowem pomagają człowiekowi odnaleźć się w gąszczu prze-
pisów i procedur prawnych. W tym celu współpracują z wieloma organizacjami poza-
rządowymi, między innymi i takimi, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, 
jak na przykład Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. 
H. Ch. Kofoeda. Istotne znaczenie dla programu prawnego mają programy edukacyjne 
z zakresu prawa i praw człowieka. Fundacja wspierała te projekty, które skierowane były 
do osób najbardziej potrzebujących rzetelnej informacji prawnej, a mianowicie niepeł-
nosprawnych, ofi ar przemocy i innych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół In-
tegracja i Międzynarodową Komisją Prawników fundacja prowadziła prace w ramach 
Centrum Informacji Prawnej dla Osób Niepełnosprawnych. Fundacja dofi nansowała 
bezpłatne poradnictwo w wielu organizacjach i stowarzyszeniach, na przykład w od-
dziale Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, w oddziałach szczecińskim i bia-
łostockim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. W Warszawie funkcjonuje Cen-
trum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych, które służy pomocą niepełnospraw-
nym, ich rodzinom i opiekunom poprzez swoją stronę internetowa, wydawanie tema-
tycznych broszur prawnych. Wyjaśnia niepełnosprawnym, jakie przysługują im prawa 
w konkretnej sytuacji życiowej. Są także inicjatywy lokalne, które mają ograniczony 
zakres działania, co do miejsca. Fundacja Akademia Iuris także z siedzibą w Warszawie 
udziela bezpłatnych porad prawnych w kilku dzielnicach stolicy dla osób niezamoż-
nych. Porady są udzielane przez studentów prawa pod okiem zawodowych prawników. 
Bezpłatnych porad prawnych udziela również Biuro Porad Obywatelskich, które ma 

36 Wyrównanie szans według dokumentu ONZ z 1993 r. oznacza proces, dzięki któremu różne systemy i in-
stytucje funkcjonujące w społeczeństwie i środowisku, takie jak usługi, różne formy działania, informacja 
i dokumentacja, są powszechnie dostępne wszystkim, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.
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swoje siedziby nie tylko w Warszawie, ale także w kilku miastach Polski, gdzie każdy 
może skorzystać z pomocy. Tego rodzaju nieodpłatne usługi świadczą również tzw. Kli-
niki prawa. Pracują tam m.in. studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
Są to bardzo dobre inicjatywy w ramach wolontariatu – studenci nabierają doświad-
czenia, poznając jednocześnie problemy osób niepełnosprawnych. Od 1 października 
2004 r. w Biurze Informacji Rady Europy został uruchomiony projekt informacji praw-
nej, w ramach którego zatrudniono prawnika, udzielającego informacji na temat Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka. 

Proces docierania z informacją do osób niepełnosprawnych różni się od standar-
dowych sposobów jej przekazu dla ogółu społeczeństwa, stąd istnieje potrzeba wypra-
cowania nowych technik upowszechniania informacji wśród osób niepełnosprawnych. 
W tym celu powstał pilotażowy program Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Ma on udostępniać i ułatwiać dostęp do istotnych informacji potrzebnych 
osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom. Docelowo planowane jest 
utworzenie tego rodzaju Ośrodków w jednostkach samorządu terytorialnego. Podsta-
wowe jego cele to nie tylko informowanie osób niepełnosprawnych o ich prawach, ale 
także o obowiązkach i możliwościach uzyskania pomocy z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej, edukacyjnej, społecznej i leczniczej, informowanie pracodawców o korzyściach 
wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych i tworzenia miejsc pracy specjal-
nie dla nich przystosowanych, dokształcanie ogółu społeczeństwa w zakresie proble-
matyki osób niepełnosprawnych. Program będzie realizowany na terenie całego kraju 
w bardzo rozmaitych formach przekazu  poprzez telefon, serwis faksowy, esemsowy, 
stronę internetową www, pocztę tradycyjną i elektroniczną oraz inne media, jak pra-
sa, radio i telewizję. Planowane jest także przekazanie zadań do realizacji samym oso-
bom niepełnosprawnym. Innym programem działającym w zupełnie innej formie, zaj-
mujący się bardziej problemami społecznymi niż doradztwem prawnym jest program 
Doradca Środowiskowy osób niepełnosprawnych z pobliskiego terenu, który jest au-
torskim programem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo. Celem projektu jest stworzenie sieci doradców działających w środowiskach 
lokalnych37. Projekt pilotażowy jest próbą wypracowania jednej z metod zapobiegania 
dalszemu nasilaniu się tego zjawiska - poczucia bezsilności, tworzenia syndromu wy-
uczonej bierności i pogłębiania marginalizacji. 

Osoba niepełnosprawna jako obywatel RP może domagać się swoich praw, jednak-
że nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem ani dla ludzi sprawnych, ani nie-
pełnosprawnych. Przedstawione inicjatywy stowarzyszeń, czy fundacji z założenia są 
bardzo pomocne w życiu niepełnosprawnych, ale są w fazie projektów, programów pi-
lotażowych. Jednak świadczą o próbach zmian sytuacji osób niepełnosprawnych w do-
stępie do informacji i służenia im pomocą.

37 A. Belczyk, Tłumacz/redaktor, przewodnik telepracy, Warszawa 2003, s. 7.
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Cechą przemian zachodzących w Polsce jest zjawisko kumulowania się wymiarów 
marginalności społecznej, prowadzącej do wykluczania indywidualnego i społecznego. 
Za nimi kryją się dramaty niepełnosprawnych i ich rodzin, którzy nie są w stanie sobie 
pomóc. Konieczna jest normalizacja życia osób niepełnosprawnych, która do tej pory 
zdominowana była przez ideę rehabilitacyjną i integracyjną, w wyniku czego w cen-
trum zainteresowania był nie tyle człowiek niepełnosprawny, co jego niepełnospraw-
ność. W takim ujęciu celem polityki socjalnej była funkcjonalność i sprawność osoby 
niepełnosprawnej, a potem jej społeczna integracja. Obecnie coraz większą zwraca się 
uwagę na warunki funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, jej otoczenie, zadowolenie 
z życia, szczęście, czyli na człowieka, co Kościół Katolicki w swojej społecznej nauce od 
dawna podkreśla. Jest to bardzo konkretny zwiastun nadziei w polityce społecznej. 
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Wolontariat i fi lantropia Polaków

Rok 1989 zapoczątkował przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce. Wobec bra-
ku własnej koncepcji modelowej, za radą Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
i ekspertów zachodnich została wybrana koncepcja neoliberalna, stawiająca na szyb-
kie tworzenie wolnego rynku i kapitalizmu na wzór amerykański. Zastosowana „kura-
cja szokowa”, przewidująca przez twórczą destrukcję szybkie przezwyciężenie negatyw-
nych skutków, choć przyniosła początkowy sukces, spowodowała znacznie głębszy re-
gres produkcji i znacznie większe obniżenie poziomu życia. Nastąpił gwałtowny proces 
pogarszania się położenia ludności i przerzucenie ciężaru reform na barki świata pracy. 
Narastające tendencje socjalno-rewindykacyjne stały się wynikiem negatywnych skut-
ków terapii szokowej: obniżenie stopy życiowej znacznej części społeczeństwa, bezro-
bocie, niepewność pracy i dochodów, infl acja i brak mieszkań. Stąd podstawową kwe-
stią stał się sposób rozłożenia wysokich kosztów transformacji ustrojowej między różne 
klasy i warstwy społeczne1.  

Występowanie we współczesnym życiu szeregu negatywnych zjawisk społecznych 
niekorzystnie wpływa na egzystencję jednostek. Trudno określić liczbę osób nie ra-
dzących sobie z codziennymi kłopotami. Ogólnie nasila się stopień patologizacji życia 
i występowania różnych kryzysów. Współczesny zatomizowany świat sprzyja głównie 
ludziom zdrowym, silnym i przedsiębiorczym. Ludziom o słabszej konstrukcji psycho-
fi zycznej trudno znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i trzymać się określonego sy-
stemu wartości2.

Najskuteczniejszą jak dotąd metodą pokonywania podobnych trudności okazały 
się tworzone przez samych zainteresowanych organizacje samopomocowe. Samopo-
moc bowiem wyrasta z poczucia wyalienowania, propaguje indywidualną i zbiorową 
zaradność, jako antidotum na nękające problemy.

1 Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, J. Słupiskiej, M. Księżopolskiego, Katowice 1998, s. 297-298.
2 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, pod red. J. Boczonia, M. Załuskiej, Warszawa 1996, 

s. 87.
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Współczesne ruchy samopomocy są znakiem czasu. Alvin Toffl  er w swojej książce 
Trzecia fala uznaje samopomoc za jeden z wyznaczników transformacji ludzkości do 
kolejnego etapu rozwoju cywilizacji. Wysuwa teorię o tworzeniu nowej klasy, tzw. klasy 
prosumentów, w której zacierają się granice pomiędzy klasą producentów a konsumen-
tów. Aktywność samopomocową danego społeczeństwa uważa za wskaźnik stopnia za-
awansowania tego procesu3.

Współcześnie pomoc społeczna i towarzysząca jej w coraz większym stopniu samo-
pomoc są znaczącymi elementami systemu ochrony, których znaczenie wzrasta w wa-
runkach przemian społecznych, gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych. Instytu-
cje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe są postrzegane jako najważniejsze 
podmioty publiczne niosące realna pomoc, zwłaszcza rzeczową i fi nansową.

Niestety rządowe środki na pokrycie potrzeb w tym zakresie są stale niewystarcza-
jące. Stąd szerokie pole do działania uzyskały organizacje pozarządowe. Niestety ogra-
niczyło się to wyłącznie do sfery potrzebujących, a nie możliwości prawnych. Z jednej 
strony padło hasło: „Bierzcie sprawy w swoje ręce”, a z drugiej wymyślano mechanizmy 
kontroli blokujące działanie. 

Teorie na temat społeczności lokalnej mówią, że jest ona silna wówczas, gdy mię-
dzy poszczególnymi ludźmi i instytucjami istnieją więzi, umożliwiające pomoc samym 
sobie. Samopomoc należy bowiem do najstarszych mechanizmów organizacji życia 
zbiorowego. Wyrosła na gruncie wzajemnej pomocy i sąsiedzkiej współpracy, podej-
mowanej w sytuacjach zagrożeń, w celu przetrwania. Tak było w okresach osadnictwa, 
tworzenia wspólnot, jak i również w czasie wojen i zaborów4.

Pojęcie to pojawiło się w słownikach języka polskiego na oznaczenie pomocy oka-
zanej samemu sobie. Później leksykografi a zaczęła odnotowywać rozumienie samopo-
mocy jako pomocy udzielanej przez ludzi nawzajem. To znaczenie samopomocy jest 
używane w naukach społecznych w dwóch zakresach znaczeniowych. Po pierwsze jako 
działalność ludzi, która zastępuje lub uzupełnia działania organów władzy i powoływa-
nych przez władze instytucji mających zaspokajać potrzeby społeczne. Współcześnie 
taka samopomoc bywa określana jako funkcja organizacji pozarządowych. Po drugie 
oznacza interakcje międzyludzkie, które służą: wzajemnemu udzielaniu informacji, jak 
można sobie radzić z określonymi trudnościami; wytwarzaniu w partnerach tych inter-
akcji poczucia, że nie są osamotnieni w swych trudnościach i mogą liczyć na wzajemne 
wsparcie; pomoc materialną, jeśli zachodzi taka konieczność5.

Obecnie działania samopomocowe podejmowane są najczęściej z powodu nieza-
dowolenia z usług odpowiednich instytucji, zbyt długiej procedury załatwiania spraw, 
małej skuteczności działania niektórych służb publicznych czy niemożności uzyskania 
rzadkich, specjalistycznych usług. Działania samopomocowe bywają także wynikiem 

3 A. Toffl  er, Trzecia fala, Warszawa 1986, s. 313.
4 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim…, s. 79.
5 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, pod red. D. Lalaka, T. Pilcha, Warszawa 1999, 

s. 254.
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bezsilności wobec arogancji i niekompetencji urzędników oraz osób odpowiedzialnych 
zawodowo za określone dziedziny życia publicznego6.

Bardziej wnikliwa analiza działalności tego typu organizacji wymaga wyjaśnienia 
kwestii terminologicznych. Niewątpliwie kluczowe wydaje się w tym wypadku zdefi -
niowanie pojęcia grupy samopomocy, tudzież organizacji samopomocy. Odwołując się 
do J. Szmagalskiego, przejmującego defi nicję sformułowaną przez amerykańskich na-
ukowców A.H. Katza i E. Bandera, przez których takie grupy rozumiane są jako dobro-
wolne i małe struktury, nastawione na wzajemną pomoc i osiągniecie określonego celu. 
Ponadto: „są one tworzone przez ludzi uznających się za równych sobie, którzy skupili 
się, aby sobie pomóc w zaspokojeniu wspólnej potrzeby, przezwyciężeniu wspólnego 
upośledzenia (…). Założyciele i członkowie takich grup uważają, że ich potrzeby nie są 
lub nie mogą być zaspokojone przez istniejące instytucje społeczne lub za ich pośredni-
ctwem. Grupy samopomocy kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie twarzą w twarz 
i na osobistą odpowiedzialność swoich członków”7.

Grupy samopomocowe nie stanowią monolitu. Ze względu na specyfi kę i charak-
ter działalności można wyróżnić kilka typologii. Najstarsza z nich wydziela następujące 
trzy rodzaje grup:

 grupy rozwojowe – mające na celu budowanie długofalowych programów służących 
dokonywaniu zmian społecznych. Tworzone są przez ludzi zainteresowanych rozwo-
jem środowiska lokalnego, ułatwianiem życia sobie i najbliższej społeczności;

 grupy adaptacyjne – nastawione są na pomoc w przetrwaniu i przystosowaniu do 
trudnej sytuacji. Wśród czynników wywołujących takie stany wyróżnić można 
m.in. starość i inwalidztwo;

 grupy terapeutyczne – pomagają w terapii, rehabilitacji, leczeniu uzależnień itp. 
Grupy te, dopuszczają do udziału w nich również ludzi z zewnątrz – członków ro-
dzin i profesjonalistów8.

Z kolei ze względu na cele działania wyróżnia się następujące rodzaje organizacji 
samopomocowych:

 organizacje charytatywne – zajmujące się zaopatrywaniem osób potrzebujących 
w niezbędne dobra, pozwalające przeżyć najtrudniejsze kryzysy bytowe. Organi-
zacje te działają z reguły przy parafi ach lub miejskich i osiedlowych komitetach 
obywatelskich, przy spółdzielniach mieszkaniowych oraz szkołach. Mają charakter 
nieformalny;

 grupy wsparcia – dostarczają pomocy psychologicznej, wzmocnienia w dążeniu do 
pokonywania trudności, pomagają w odzyskaniu wiary w siebie i poczucia własnej 
wartości. Skupiają ludzi o podobnych problemach życiowych, dotyczących ich sa-
mych lub osób bliskich. Najczęściej mają charakter formalny;

6 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim…, s. 80.
7 J. Szmagalski, Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna, Warszawa 1994, s. 156-157.
8 J. Boczoń, E. Toczyska, Rola organizacji samopomocowych w skali lokalnej, „Pomost”, nr 6 z 1991 r., s. 12.
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 organizacje patronacko – sponsorujące – stowarzyszenia i fundacje zajmujące się 
wspieraniem materialnym i rzeczowym wybranych grup społecznych, popieraniem 
ważnych z punktu widzenia społecznego idei oraz promujące określone przedsię-
wzięcia. Są to grupy o dużych możliwościach wynikających z głębokiego zaangażo-
wania członków, ich sprawnej organizacji itp. Do tego typu organizacji zalicza się 
np. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, a także hospicja9.
Tak szerokie spektrum działalności wymaga pozyskania odpowiednich środków 

oraz ludzi często bezinteresownie zaangażowanych w funkcjonowanie tych organizacji. 
Kluczowa w tym wypadku wydaje się jednak nasza gotowość do niesienia pomocy in-
nym, która znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w powiązaniu: altruizm, wolonta-
riat i fi lantropia. Funkcjonowanie tych elementów stanowi kluczowy wskaźnik kapitału 
społecznego. Jak zauważa Robert Putnam, analizując funkcjonowanie wspólnot lokal-
nych w Stanach Zjednoczonych, „kapitał społeczny oznacza sieć kontaktów społecz-
nych – robienie czegoś z kimś. (…) sieci społeczne tworzą kanały, dzięki którym może-
my zachęcać się nawzajem do dobrych uczynków, i zaszczepiają normy wzajemności, 
które skłaniają do myślenia o dobru innych. W ten sposób (…) wolontariat i fi lantro-
pia, a nawet spontaniczne niesienie pomocy  są silnie skorelowane z obywatelskim za-
angażowaniem”. Ci „którzy należą do formalnych i nieformalnych sieci społecznych, są 
bardziej skłonni poświęcać swój czas i pieniądze w dobrej intencji, niż ci, którzy funk-
cjonują w izolacji społecznej. Z tych powodów altruizm jest ważnym objawem pozwa-
lającym zdiagnozować obecność kapitału społecznego. Dlatego też jakakolwiek próba 
oszacowania kapitału społecznego musi obejmować przegląd tendencji w rozwoju wo-
lontariatu, fi lantropii i altruizmu”10.

Poświęcanie czasu i pieniędzy na pomaganie innym ma w polskim społeczeństwie, 
w przeciwieństwie do społeczeństw szeroko rozumianego Zachodu, stosunkowo krót-
ki rodowód. Wydaje się to dziwne, gdyż troska o innych stanowi jedną z ważniejszych 
zasad wiary chrześcijańskiej, którą przecież żywo deklarują Polacy. Niewątpliwie nie-
bagatelny wpływ na taką sytuację wywarła trudna polska historia. Jednakże nie należy 
popadać w skrajny pesymizm, gdyż „nowoczesna fi lantropia pojawiła się na przełomie 
XIX i XX wieku, nie tylko wskutek nowej akumulacji bogactwa towarzyszącej rewolu-
cji przemysłowej, ale również dzięki powstaniu nowych technik społecznych, stymulu-
jących zwykłych obywateli do okazywania wsparcia – lokalnych funduszy zapomogo-
wych, fundacji wspólnotowych, stopniowej profesjonalizacji i zarządzania pracą wo-
lontariuszy. (…) Kościół pozostał najważniejszym źródłem fi lantropii i wolontariatu, 
jednak dołączyły do niego nowe instytucje zorganizowanego altruizmu – fundacje, kor-
poracje i wszelkiego rodzaju organizacje społeczne”11.

9 J. Boczoń, E. Toczyska, Możliwości samopomocy w województwie gdańskim, „Pomost”, nr 7 z 1991 r., s. 26.
10 R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, War-

szawa 2008, s. 197.
11 Ibidem, s. 197-198.
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Poczynając od roku 2001 badania zaangażowania Polaków w tym zakresie  prowa-
dzi fi rma SMG/KRC na zlecenie Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia KLON/JA-
WOR. Noszą one nazwę „Wolontariat i fi lantropia Polaków”. Dzięki ich systematyczno-
ści udało się już wychwycić charakterystyczne tendencje towarzyszące wolontariatowi 
i fi lantropii Polaków. 

Zarówno wolontariat, jak i fi lantropię można potraktować jako zachowania altru-
istyczne, a więc – zgodnie ze Słownikiem Wyrazów Obcych – kierujące się dobrem 
innych oraz bezinteresowną gotowością do poświęceń12. Jak zauważa Robert Put-
nam: „Zachowania altruistyczne idą ze sobą w parze. Presja codziennego życia spra-
wia, że czas i pieniądze często wydają się alternatywnymi środkami wyrażania naszej 
wielkoduszności. Jeśli brakuje nam jednego, zawsze możemy zaoferować drugie. Jednak 
ogólnie rzecz biorąc, wolontariat i fi lantropia uzupełniają się, a nie zastępują. Niektórzy 
oddają dużo czasu i pieniędzy, inni tylko trochę jednego z dóbr”13. Są też tacy, którzy nie 
angażują się wcale – pozostając wobec potrzeb innych na uboczu.

Właściwe zrozumienie altruistycznych zachowań Polaków wymaga pewnych wyjaś-
nień terminologicznych. Kluczowe w tym wypadku są terminy wolontariusz i fi lantrop. 
Odwołując się do Słownika Wyrazów Obcych w wypadku określenia wolontariusz czyta-
my, że jest to: „osoba pracująca gdzieś dobrowolnie, bez wynagrodzenia, zwłaszcza opie-
kująca się  nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi”14. Natomiast według 
słownikowej interpretacji fi lantrop jest to: „człowiek majętny, wspomagający potrzebują-
cych”15. Defi nicje te nie wydają się do końca adekwatne, stąd warto odwołać się do badań.

Zgodnie z najnowszym raportem: „Wolontariat, fi lantropia i 1%” z 2006 roku, pol-
skimi wolontariuszami są najczęściej kobiety. Ich liczba wynosiła około 24% badanych. 
Natomiast w wypadku mężczyzn wskaźnik ten był niewiele mniejszy, bowiem wynosił 
20 proc.16. Jest to stosunkowo niewielka różnica. Ponadto w roku 2006 po raz pierwszy 
liczba kobiet zaangażowanych w wolontariacie była większa niż mężczyzn (patrz tab. 
nr 1). Wszystkie badania, począwszy od 2001 r., odnotowują największy poziom wo-
lontariatu wśród młodzieży – głównie uczniów i studentów, a najmniejszy wśród osób 
powyżej 55 roku życia.

Tabela nr 1. Wolontariusze
Płeć 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mężczyzna 8,0% 10,1% 17,1% 20,9% 25,3% 20,2%
Kobieta 11,9% 11,9% 18,3% 15,9% 21,2% 23,6%

Źródło: www.wolontariat.org.pl, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2005, 
s. 19; J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 34.

12 Wielki Słownik Wyrazów Obcych PWN, pod red. M. Bańko, Warszawa 2008, s. 48.
13 R. D. Putnam, op. cit., s. 199-200.
14 Wielki Słownik Wyrazów Obcych PWN…, s.1335.
15 Ibidem, s. 390.
16 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 37 

(pobrano 11. 09. 09 r.).
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Zaobserwowano również ścisły związek między wykształceniem a statusem ekono-
micznym badanych. Podkreślał to już w odniesieniu do społeczeństwa amerykańskie-
go R. Putnam pisząc: „Kto najhojniej ofi arowuje swój trud i oszczędności? Odpowiedź 
nie niesie niespodzianek: ludzie zamożni i dobrze wykształceni, którzy dysponują naj-
większymi zaletami osobistymi i zasobami fi nansowymi, są bardziej niż inni skłonni 
pracować jako wolontariusze, wpłacać pieniądze na cele społeczne oraz oddawać krew. 
Wykształcenie jest jednym z najsilniejszych predyktorów praktycznie wszystkich form 
altruizmu”17.

Z kolei w odniesieniu do działalności fi lantropijnej, od samego początku badań 
zdecydowanie dominowały kobiety (patrz tab. nr 2). Stopień zaangażowania mężczyzn 
w 2006 roku zdecydowanie zmalał.

Tabela nr 2. Darczyńcy
Płeć 2003 2004 2005 2006
Mężczyzna 32,2% 34,9% 36,7% 29,5%
Kobieta 36,1% 43,3% 46,6% 33,4%

Źrodło: www.wolontariat.org.pl, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2005, 
s. 19; J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 34.

W tym wypadku również można zaobserwować związek między poziomem wy-
kształcenia oraz stopniem zamożności, a tą formą aktywności. Stosunkowo najwięcej 
darczyńców jest wśród osób wykształconych oraz dobrze zarabiających, gdzie dochód 
na członka rodziny wynosi ponad 1 tys. zł na miesiąc. Jednak nie ma w tym wypadku 
czysto liniowego związku, gdyż wielu darczyńców rekrutuje się również z grupy osób 
o dochodzie nie przekraczającym 400 zł miesięcznie na osobę w rodzinie18.

Interesujące wydają się również międzyregionalne różnice aktywności w tych 
dwóch sferach. W wypadku liczby darczyńców najlepiej uplasowała się Polska połu-
dniowo-wschodnia i południowa oraz zachodnia. Natomiast w odniesieniu do liczby 
osób zaangażowanych w wolontariat, najlepszą pozycję zajęło południe i zachód. Nie 
najgorzej uplasowały się również tereny Polski południowo-wschodniej19.

Związek między wolontariatem i fi lantropią już na tym etapie rozważań wydaje 
się nad wyraz ścisły, bowiem: „fi lantropia, wolontariat i włączanie się wzmacniają się 
wzajemnie i mają moc tworzenia odruchowych skłonności, czyli tego co Alexis de Toc-
queville określił jako skłonność serca”20. Kogo więc dotyczy ta skłonność i komu służy? 
Obok odpowiedzi na pytanie: kto pomaga?, wyjaśnienia wymaga: komu pomaga?, tzn. 
kto jest adresatem tej pomocy. 

17 R. D. Putnam, op. cit., s. 200.
18 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 37.
19 Ibidem, s. 38 (pobrano 11. 09. 2009 r.).
20 R. D. Putnam, op. cit., s. 206.
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Jeżeli spojrzymy na osoby zaangażowanie w wolontariat, to najczęściej na gruncie 
polskim wspomagają one: organizacje i grupy pomagające najuboższym; organizacje 
i ruchy religijne, parafi alne oraz organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wy-
chowania (patrz tab. nr 3).

Tabela nr 3. Wolontariat w różnych rodzajach organizacji (w procentach)
Lp. Organizacje 2003 2004 2005 2006
1. Organizacje pomocy charytatywnej dla osób najuboższych, 

bezdomnych
3,3 2,5 4,3 7,8

2. Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafi alne, misje 2,3 2,9 3,7 3,2
3. Organizacje edukacyjne, oświata, wychowanie i opieka nad 

dziećmi i młodzieżą (w tym komitety rodzicielskie, wspie-
ranie placówek oświatowych)

4,3 2,2 1,7 2,2

4. Organizacje sportowe (np. kluby i związki sportowe) 1,4 2,4 1,3 1,9
5. Organizacje ekologiczne, ochrony środowiska, opieki nad 

zwierzętami
1,4 1,3 1,8 1,8

6. Ochotnicza Straż Pożarna, GOPR, WOPR itp. 1,9 2,2 3,3 1,7
7. Organizacje zajmujące się pomocą humanitarna, pomocą 

ofi ara klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą
0,2 0,1 1,3 1,4

8. Organizacje ochrony zdrowia lub rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych (w tym wspieranie placówek medycznych)

1,2 1,2 1,4 0,8

9. Organizacje naukowe, kulturalne (np. związki artystyczne, 
chóry, orkiestry, zespoły taneczne itp.)

1 1 0,7 0,6

10. Organizacje zajmujące się pomocą związaną z uzyskaniem 
zatrudnienia lub pracą zawodową, w tym pomocą dla osób 
bezrobotnych, szkoleniami zawodowymi, zatrudnieniem 
osób o ograniczonych szansach na rynku pracy

- - 0,3 0,6

11. Wspólnoty lokalne (np. komitet osiedlowy, komitet budo-
wy drogi, wspólnota mieszkaniowa, rada mieszkańców itp.)

0,2 0,9 1,6 0,5

12. Formalne lub nieformalne instytucje wzajemnościowe 
– inicjatywy członkowskie służące wzajemnej pomocy fi -
nansowej lub materialnej, oparte na zasadzie wzajemności 
wśród członków

- - 0,1 0,5

13. Partie, ugrupowania polityczne i ruchy polityczne 0,4 0,3 0,7 0,4
14. Organizacje zajmujące się walka z korupcją, obywatelską 

kontrola działań administracji, zwiększeniem odpowie-
dzialności polityków przed wyborami

- - 0,6 0,3

15. Ruchy i organizacje samopomocowe (np. anonimowych al-
koholików, bezrobotnych, niepełnosprawnych itp.)

0,6 0,2 0,3 0,3

16. Organizacje służące ochronie lokalnych tradycji i zwycza-
jów, folkloru (np. towarzystwa regionalne)

0,1 0,2 0,1 0,3

17. Organizacje młodzieżowe (np. harcerstwo, związki studen-
ckie)

0,4 0,6 1 0,2

18. Organizacje kombatanckie, seniorów, emerytów i rencistów 0,1 0,4 0,4 0,2
19. Banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowe lub 

pożyczkowe
- - 0,4 0,2
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20. Ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu, kampanie 
adresowane do szerokich grup obywateli

0,5 0,5 0,1 0,2

21. Spółdzielnie (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych) - - 0,1 0,2
22. Organizacje turystyczne i rekreacyjne (np. towarzystwa tu-

rystyczne, związki wędkarzy, działkowców, myśliwych itp.)
1,1 1,1 1,5 0,1

23. Związki zawodowe 0,9 0,8 0,8 0,1
24. Organizacje kobiece (np. Liga Kobiet Polskich, koła gospo-

dyń wiejskich)
0,3 0,3 0,7 0,1

25. Organizacje i grupy producentów, grupy służące współpra-
cy gospodarczej (np. grupy producentów rolnych, organi-
zacje przedsiębiorców, hodowców, plantatorów)

- - 0,4 0,1

26. Organizacje hobbystyczne (np. związki fi latelistów) 0,2 0,6 0,3 0,1
27. Samorządy i izby zawodowe, cechy, organizacje pracodaw-

ców
0,2 0,2 0,3 0

28. Inne 0,3 0,9 1,1 1,2
Źródło: www.wolontariat.org.pl, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 

Raport z badań 2005, s. 8-9; J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s. 17-18.

Warto zwrócić również uwagę na charakter pracy wykonywanej przez wolonta-
riuszy. Niezwykle pozytywnie należy odebrać fakt, że w prawie co drugim przypadku 
zaangażowanie to polegało na stałej pomocy określonej organizacji, instytucji, a nawet 
osobie indywidualnej (patrz tab. nr 4).

Tabela nr 4. Rodzaj pracy na rzecz innych

Rodzaj pracy % odpowiedzi 
wśród wolontariuszy

Zbiórki pieniędzy, darów rzeczowych 11,2%
Stała, regularna praca na rzecz organizacji lub osób 
indywidualnych

45,6%

Pojedyncze akcje, przypadki jednorazowej pomocy 21,1%
Inne odpowiedzi, nie klasyfi kowane 26,6%
Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 

Raport z badań, s. 19.

Porównanie badań z lat 2001-2006 wyraźnie wskazuje na systematyczny wzrost po-
pularności wolontariatu. W 2006 r. 6,6 mln, a więc 21,9 proc. Polaków poświęciło bez-
interesownie swój czas na pracę na rzecz organizacji lub grup.  W roku 2006 nastąpiło 
jednak znaczne zahamowanie dotychczasowej tendencji wzrostowej. Należy się jednak 
zgodzić z opracowującymi wyniki badań J. Herbstem i M. Gumkowską, że „trudno na 
podstawie nieznacznych zmian wysuwać tezy o atrofi i aktywności społecznej w Polsce 
czy o kryzysie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wolontariat nie jest jedynie po-
chodną prospołecznych postaw, ale także obiektywnych uwarunkowań gospodarczo-
strukturalnych wyznaczających zachowania i strategie życiowe ludzi. Warto jednak za-
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uważyć, że nowe dane o wolontariacie wpisują się w niepokojące wyniki innych badań 
dotyczących polskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora pozarządowego. Jak 
z nich wynika, liczba organizacji nie zwiększyła się tak, jak sugerowałyby dane z ofi cjal-
nych rejestrów, a przy tym pogorszeniu uległa ich kondycja. W ich działaniach uczest-
niczy mniej ludzi, obniżył się też ich potencjał zatrudnieniowy. Zmniejszyła się przy 
tym skala zaangażowania Polaków w działalność o charakterze fi lantropijnym. Nie ob-
rastamy także w zaufanie, od lat stanowiąc pod tym względem negatywny punkt odnie-
sienia dla reszty Europy. Według najbardziej optymistycznych wyników, zaufanie wo-
bec innych deklaruje mniej więcej jeden na pięciu Polaków. Według innych tylko jeden 
na dziesięciu”21.

Brak zaufania cechujący Polaków znajduje również odzwierciedlenie w tym komu 
pomagają. W pierwszej trójce znalazły się: organizacje troszczące się o najuboższych 
lub bezdomnych; organizacje i ruchy religijne, parafi alne oraz organizacje zajmujące się 
pomocą ofi ara klęsk żywiołowych (patrz tabela nr 5).

Tabela nr 5. Organizacje uzyskujące wsparcie w postaci darowizn
Organizacje otrzymujące wsparcie 2003 2004 2005 2005
Organizacje świadczące pomoc charytatywną dla osób najuboż-
szych, bezdomnych

16,1 20,3 19,7 16,7

Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafi alne, misje 9,2 7,9 11,2 7,3
Organizacje zajmujące się pomocą humanitarną, pomocą ofi a-
rom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą

1 1,4 10,7 5,1

Organizacje edukacyjne, oświatowe, zajmujące się wychowaniem 
i opieką nad dziećmi i młodzieżą (w tym komitety rodzicielskie, 
wspieranie placówek oświatowych)

4,4 2,7 4,1 3,4

Organizacje ochrony zdrowia lub zajmujące się rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych (w tym wspieranie palcówek medycznych)

6,1 6,8 5,8 2,8

Organizacje ekologiczne, zajmujące się ochroną środowiska, 
opieką nad zwierzętami

1,8 1,3 1,8 1,8

Organizacje sportowe (np. kluby i związki sportowe) 0,6 1,2 0,6 1,2
Ochotnicza Straż Pożarna, GOPR, WOPR itp. 1,7 1,3 2,6 1
Ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu, kampanie adre-
sowane do szerokich grup obywateli

4,2 3,3 0,7 0,9

Organizacje zajmujące się pomocą związaną z uzyskaniem za-
trudnienia lub pracą zawodową, w tym pomocą dla osób bezro-
botnych, szkoleniami zawodowymi, zatrudnianiem osób o ogra-
niczonych szansach na rynku pracy

- - 0,6 0,6

Wspólnoty lokalne (np. komitet osiedlowy, komitet budowy dro-
gi, wspólnota mieszkaniowa, rada mieszkańców)

0,1 0,2 1,1 0,4

Ruchy i organizacje samopomocowe (np. anonimowych alkoholi-
ków, bezrobotnych, niepełnosprawnych itp.)

0,5 0,4 0,4 0,4

21 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 15 
(pobrano 11. 09. 2009 r.).
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Organizacje zajmujące się turystyką i rekreacją (np. towarzystwa 
turystyczne, związki wędkarzy, działkowców, myśliwych itp.)

1 0,6 0,7 0,3

Organizacje zajmujące się nauką, kulturą lub sztuką (np. związki 
artystyczne, chóry, orkiestry, zespoły taneczne)

0,3 0,4 0,7 0,3

Związki zawodowe 0,5 0,7 0,6 0,3
Organizacje młodzieżowe (np. harcerstwo, związki studenckie) 0,4 0,4 0,4 0,2
Organizacje kobiece (np. Liga Kobiet Polskich, koła gospodyń 
wiejskich)

0,3 0,2 0,3 0,2

Organizacje kombatanckie, seniorów, emerytów i rencistów 0,2 0,3 0,4 0,1
Organizacje zajmujące się ochrona lokalnych tradycji i zwycza-
jów, folkloru (np. towarzystwa regionalne)

0,2 0,1 0,2 0,1

Samorządy i izby zawodowe, cechy, organizacje pracodawców 0,4 0,2 0,1 0,1
Organizacje zajmujące się walką z korupcją, obywatelską kontrolą 
działań administracji, zwiększeniem odpowiedzialności polity-
ków przed wyborami.

- - 0,1 0,1

Organizacje hobbystyczne (np. związek fi latelistów itp.) 0,2 0,3 0,3 0
Partie, ugrupowania i ruchy polityczne 0,2 0,2 0,1 0
Inne 0,9 2,4 1,1 1,3

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s. 21-22.

Analizując powyższą tabelę jasnym staje się, że liczba darczyńców ma raczej ten-
dencję spadkową. Podobne zjawisko widoczne jest również w kwotach pieniężnych 
przekazywanych organizacjom. Połowa darczyńców przekazała kwotę nie większą niż 
50 zł. Co czwarty wyasygnował na ten cel między 50 a 200 zł. Powyżej 400 zł przekazało 
zaledwie 3 proc. pytanych (patrz tab. nr 6).

Tabela nr 6. Kwoty przekazywane przez darczyńców
Kwota 2003 2004 2005 2006
1 do 50 zł 44% 51% 46,3% 50,3%
51 do 100 zł 16,9% 17,6% 21,2% 15%
101 do 200 zł 12,5% 14,4% 9,4% 11,4%
201 do 400 zł 5,5% 3,8% 5,6% 1,4%
401 do 600 zł 2,1% 1,2% 2,7% 1,0%
601 do 800 zł 0,6% 0,4% 1% -
801 do 1000 zł 1,2% 0,6% 1,7% -
1001 do 2000 zł 0,6% 0,2% 1% 1%
2001 i więcej 0,3% 0,6% 0,8% 1,1%
nie wiem/trudno powiedzieć 16,3% 10,4% 10,4% 18,8%

Źródło: J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s. 22-23.
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Najczęściej Polacy przekazują pieniądze w ulicznych zbiórkach, wrzucając je do 
puszki. Drugą najpopularniejszą metodą wspierania potrzebujących jest zakup przed-
miotów, z których dochód jest przeznaczony na cele dobroczynne, zaś nową meto-
dą przekazywania pieniędzy jest udział w akcjach charytatywnych, wykorzystujących 
możliwości przekazania pieniędzy za pośrednictwem sieci telefonii komórkowych22.

Powody społecznego angażowania się najczęściej płyną z poczucia moralnego czy 
religijnego obowiązku. Drugim powodem jest nadzieja, że pomoc będzie w przyszłości 
odwzajemniona. Wielu angażuje się, dlatego że interesuje się wykonywana praca i spra-
wia im ona przyjemność. Dla innych natomiast ważną motywacja staje się fakt, że nie 
potrafi ą odmówić, bądź motywują ich znajomi i bliscy. Znajduje to bezpośrednie prze-
łożenie na fi lantropie.  (patrz tab. nr 7).

Tabela nr 7. Powody angażowania się w wolontariat (w procentach)
Powody 2005 2006
Uważam, że powinno się innym pomagać (mam takie moralne, religijne lub 
polityczne przekonania)

63,9 49,5

Uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie 32,8 26,9
Sprawia mi to przyjemność/interesuję się tym 36,9 20,8
Nie potrafi ę odmawiać 21,5 20,6
Moi znajomi i bliscy też to robią 18,4 11,2
Chcę zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego 16,2 10,2
Daje mi to możliwość bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów, pozwala 
pożytecznie wykorzystać czas

21,9 8,8

Mam do spłacenia dług (kiedyś ktoś pomógł mnie) 5,5 3,8
Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 

Raport z badań 2006, s. 24-25.

Systematyczna analiza badań skłania do wniosku, że Polacy w coraz mniejszym 
stopniu wykazują zaangażowanie w działania społeczne. W poprzednich badaniach re-
spondenci wskazywali głównie, usprawiedliwiając swoją bierną postawę w tym zakre-
sie, na konieczność zadbania w pierwszej kolejności o siebie i rodzinę. W 2006 r. zdecy-
dowanie na pierwsze miejsce wysunął się brak zainteresowania tego rodzaju działania-
mi. Wysoka pozycję zajmuje również brak czasu (patrz tabela nr 8).

22 R. D. Putnam, op. cit., s. 199. Rekordzistami, jeżeli chodzi o przekazywanie pieniędzy na wszelką działalność 
społeczną są Amerykanie, którzy jak patetycznie stwierdza R. D. Putnam są „hojnym narodem”, z którego 
„blisko połowa deklaruje podjęcie jakiegoś rodzaju prac społecznych, obejmujących zarówno wolontariat 
w zorganizowanych instytucjach, na przykład kościołach czy szpitalach, jak i pomaganie o nieformalnym 
charakterze, na przykład popilnowanie dzieci sąsiadów. Według jednego z często cytowanych wyliczeń 
53 mln Amerykanów przepracowało społecznie w 1995 r. 20 mln godzin. Co więcej, wpłacili imponującą 
ilość pieniędzy na cele charytatywne 143,5 mld dolarów, z czego ponad trzy czwarte (109 mld) pochodzi od 
żyjących osób prywatnych. W 1992 r. obywatele Stanów Zjednoczonych jako honorowi krwiodawcy oddali 
1,5 mln galonów krwi, a przytłaczająca większość dawców powiedziała, że ich główną motywacją była po 
prostu chęć pomagania innym. W 1989 roku 74 proc. Amerykanów zadeklarowało wpłacanie pieniędzy na 
cele dobroczynne, 35 proc. mówiło, że pracowało społecznie, 23 proc. deklarowało oddanie krwi”. 
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Tabela nr 8. Przyczyny braku zaangażowania
Powody 2005 2006
Nie interesuje się tym, nigdy o tym nie myślałe(a)m 27,6 33,8
Nie mam czasu 26,3 32,9
Muszę zatroszczyć się przede wszystkim o siebie i rodzinę 36 26,8
Nikt mnie o to nie prosił 15,4 14,2
Nie sądzę, żebym miał(a) coś do zaoferowania 6,2 8,5
Nie mam zaufania do działań organizacji, nie sądzę, żeby warto było 
im pomagać

6,3 6,3

Nie napotkałem(am) żadnej interesującej grupy/organizacji 7 6,1
Sądzę, że nie jestem do tego fi zycznie zdolny(a) 5,1 4,6
Nie wiem, gdzie znaleźć informacje o możliwości zaangażowania się 4,7 1,8
W przeszłości miałem(am) złe doświadczenia z takim rodzajem pracy 1,9 1,5

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s. 28.

Analiza całokształtu badań poświęconych zaangażowaniu społecznemu Polaków 
skłania do wniosku, że na tle większości państw europejskich wypadamy niekorzystnie. 
Dotyczy to również państw Europy Środkowej i Wschodniej, które mają podobny do 
Polski balast historyczny. Dla porównania na Węgrzech w tego typu działania zaanga-
żowało się w roku 2004 – 40 proc. obywateli powyżej 14 roku życia. W Czechach nato-
miast odsetek ten wyniósł 32 proc. Znacznie gorzej wypadamy natomiast w porówna-
niu z krajami Europy Zachodniej. Najwięcej wolontariuszy odnotowano w państwach 
skandynawskich tzn. Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Danii. Jak podkreśla J. Herbst 
i M. Gumkowska, w badaniu European Value Survey z 2000 r. wśród 32 badanych kra-
jów Polska znalazła się na 29. miejscu pod względem poziomu zaangażowania w dzia-
łania lokalnych organizacji woluntarystycznych23. Polacy odbiegają więc od średniej eu-
ropejskiej24.

Pytanie, co jest przyczyną bierności Polaków, stanowi przedmiot dociekań znaw-
ców zagadnienia. Wśród najczęściej przytaczanych argumentów znajdują się te: „od-
wołujące się do historii relacji pomiędzy instytucjami publicznymi – zwłaszcza zaś in-

23 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 29 
(pobrano 11. 09. 2009 r.). 

24 R. D. Putnam, op. cit., s. 83. Jeszcze gorzej wypadamy na tle Stanów Zjednoczonych. „Amerykanie są bardziej 
skłonni uczestniczyć w dobrowolnych stowarzyszeniach niż obywatele większości innych państw” – zauważa 
R.D. Putnam – „Pomysłowość Amerykanów w tworzeniu organizacji nie zna granic. Przeglądając w Word 
Almanach listę 2.380 ogólnokrajowych stowarzyszeń (…) znajdziemy tak intrygujące grupy, jak Wielki Zjed-
noczony Zakon Antylop, Stowarzyszenie Wielbicieli Płomiennej Miłości Elvisa Presleya, Stowarzyszenie Wete-
ranów Armii Polskiej w Ameryce, Związek Cymbalistów Appalachów Południowych, Narodowe Towarzystwo 
Historii Banitów i Prawników. Obecnie wielu Amerykanów angażuje się w działania organizacji szkolnych 
i edukacyjnych, takich jak Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli, związanych z rekreacją lub praca zawodo-
wą, grup religijnych, młodzieżowych, wspólnot sąsiedzkich lub własnościowych, klubów i bractw, organizacji 
charytatywnych i innych. Ogólnie rzecz biorąc, taka różnorodność afi liacji organizacyjnych cechuje Amery-
kanów co najmniej od lat 50. XX wieku”.
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stytucjami Państwa – a polskim społeczeństwem, od czasów zaborów będących hi-
storią napięć i konfl iktu, konspiracji i przymusu. Od lat 70. XX w. dla opisu udziału 
Polaków w sprawach publicznych używa się często sformułowanej przez S. Nowaka 
metafory próżni społecznej, odnoszącej się do wycofania Polaków w sferę relacji to-
warzyskich i rodzinnych. (…) Jak się wydaje, po kilkunastu latach transformacji sy-
stemowej teorię tą można uzupełnić o kilka nowych argumentów dotyczących przy-
czyn bierności Polaków. Wśród nich, poczesne miejsce zajmuje argument odnoszący 
się do braku poczucia sprawczości, braku poczucia wpływu na najbliższe otoczenie 
i decyzje go dotyczące. Poczucie to rodzi się zarówno z owej społecznej próżni, z wy-
obcowania ofi cjalnych instytucji i wciąż żywego w polskiej wyobraźni zbiorowej po-
działu na nas (czyli społeczeństwo) i ich (czyli władzę), jak i z realnych problemów 
związanych z dojrzałością demokracji i znaczeniem obywatelskiego głosu na pozio-
mie lokalnym”25. Sytuacje najlepiej oddają wyniki badań przeprowadzonych w 2006 
roku (patrz tabela nr 9).

Tabela nr 9. Wpływ obywateli na działalność samorządów lokalnych
Przypuśćmy, że chciał(a)by Pan(i), aby władze lokalne coś ulepszyły 
w najbliższym Pana(i) otoczeniu. Jak Pan(i) sądzi, na ile prawdopodobne jest, 
że mógłby/mogłaby Pan(i) coś osiągnąć w tej sprawie?

% odp.

Bardzo prawdopodobne 2,4
Dość prawdopodobne 19,2
Raczej nieprawdopodobne 37,7
Zupełnie nieprawdopodobne 20,3
Trudno powiedzieć 20,4
Ogółem 100,0

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, fi lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s.45.

Polacy oceniają więc wybrane przez siebie władze marnie, gdyż prawie 60 proc. 
jest przekonana o braku wpływu na działalność samorządów lokalnych. Jest to o tyle 
dziwne, że sami dokonują wyboru swych reprezentantów we władzach lokalnych oraz 
centralnych.

Do tej pory brak zaufania do władz rekompensowały Polakom nieformalne kon-
takty społeczne. Niestety, tak jak w wielu innych społeczeństwach, stają się one w Pol-
sce coraz rzadsze. Ludzka natura jednak sprawia, że z pewnością nie staniemy się pu-
stelnikami. Być może z czasem wzrośnie nasze zaufanie do władz i samych siebie, któ-
re znajdzie bezpośrednie przełożenie na różne formy aktywności społecznej, bowiem: 
„zaangażowanie się w wolontariat skłania do jeszcze większego angażowania się w wo-
lontariat, tak formalny, jak i nieformalny. Przynależność organizacyjna zdaje się wpajać 
umiejętności obywatelskie i utrzymującą się całe życie dyspozycję do zachowań altrui-

25 Ibidem, s. 45.
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stycznych. Dorośli wolontariusze i darczyńcy wyróżniają się przede wszystkim zaanga-
żowaniem obywatelskim (…)”26. 

Polska niewątpliwie potrzebuje obywatelskiej odnowy, cechującej się m.in. zaan-
gażowaniem w sprawy społeczne i polityczne. Nadzieję niewątpliwie należy pokładać 
w pokoleniu milenijnym, które być może zrekompensuje Polsce długi (bowiem rozpo-
czynający się od 1945 r.) okres nieobywatelskości poprzednich pokoleń.

26 R. D. Putnam, op. cit., s. 207.
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dr Zbigniew Piskorz
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Poznawcza psychologia przedsiębiorczości 
– specyfi ka myślenia przedsiębiorców

1. Wprowadzenie 
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań psychologii analizowana jest z dwóch 

podstawowych perspektyw. Pierwsza perspektywa skoncentrowana jest na poszukiwa-
niu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: 
a) Co odróżnia przedsiębiorcę od nie-przedsiębiorców?
b) Co wyróżnia przedsiębiorcę odnoszącego sukces od tego nieodnoszącego sukcesu?

Badania w tym nurcie ukierunkowane były na poszukiwanie cech odróżniających 
osoby funkcjonujące w roli przedsiębiorcy od innych osób. Dotychczasowe wyniki ba-
dań nad cechami osobowości przedsiębiorców wskazują na to, że różnią się oni cechami 
osobowości od menedżerów i innych ludzi1. 

Drugi nurt badań psychologicznych  ujmuje przedsiębiorczość z perspektywy pro-
cesu. Koncentruje się on na funkcjonowaniu poznawczym przedsiębiorców, poszukując 
specyfi cznych jego właściwości . Czołowi badacze tego obszaru Baron2 i Ward3  sformu-
łowali podstawowe pytania ukierunkowujące badania empiryczne:

 Czy poznanie przedsiębiorców różni się od innych biznesowych profesjonalistów?
 Czy przedsiębiorcy myślą bardziej heurystycznie czy analitycznie/systematycznie?
 Czy przedsiębiorcy różnią się od innych struktura swej wiedzy? 

Takie spojrzenie na przedsiębiorczość pozwala na analizę oraz badanie znaczenia 
i roli szeregu czynników poznawczych w przebiegu procesu przedsiębiorczego. Na ry-

1 Z. Piskorz,  Psychologia przedsiębiorczości - sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy, [w:] M. J. Wolański (red.), 
Studia z Nauk Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT, 2009, nr 1, s. 21-40.

2 R. Baron, Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think diff erently than other 
people, Entrepreneurship Th eory and Practice, 1998, nr 13, s. 275-294.

3 R. Baron, T. Ward, Expanding entrepreneurial cognition’s toolbox: potential contributions from the fi eld of cogni-
tive science, Entrepreneurship Th eory and Practice, 2004, nr 28, s. 553-573.
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sunku poniżej przedstawione zostały podstawowe elementy procesu przedsiębiorczego. 
Badaczami akcentującymi centralną role w procesie przedsiębiorczym okazji bizneso-
wych są Shane i Vankataraman. Okazje przedsiębiorcze, defi niują oni jako „te sytuacje, 
w których nowe dobra, usługi, materiały, metody organizacyjne mogą być wprowadzo-
ne i sprzedane drożej niż koszt ich produkcji”4. 

Ryc. 1. Przedsiębiorczość jako proces 

W ujęciu Shane’a i współpracownika to, co inicjuje proces przedsiębiorczy to iden-
tyfi kacja okazji. Poprzedza ona zawsze inne działanie przedsiębiorcy – założenie nowej 
fi rmy, czy też wprowadzenie nowego produktu, dzięki któremu możliwe jest osiągnię-
cie korzyści ekonomicznych. Analizując różne kierunki badań nad przedsiębiorczością 
Shane’a i Vankataramana5 postulują, aby koncentrowały się one w trzech obszarach:

 źródłach okazji przedsiębiorczych;
 właściwościach jednostek, które odkrywają, oceniają i eksploatują okazje przedsię-

biorcze;
 właściwościach procesu odkrywania/identyfi kowania, oceny i wykorzystania oka-

zji.
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną w sposób syntetyczny źródła 

i rodzaje okazji biznesowych.

2. Okazje przedsiębiorcze – źródła i rodzaje
Badaczem, który dużo uwagi poświęcał problematyce okazji biznesowych był Pe-

ter Drucker. Jest on autorem typologii źródeł okazji przedsiębiorczych. Cztery pierwsze 
z tych źródeł tkwią wewnątrz przedsiębiorstw, zaś pozostałe trzy zlokalizowane są na 

4 G. Shane, S. Vankataraman, Th e promise of entrepreneurship as fi eld of research, Academy of Management 
Review, 2000, nr 25, s. 219.

5 Tamże, s. 223-224.
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zewnątrz przedsiębiorstw. Siedem potencjalnych źródeł okazji biznesowych zapropo-
nowanych przez P. Drucker przedstawia się następująco6:

 TO, CO NIEOCZEKIWANE – może ono mieć postać niespodziewanego sukcesu 
lub też niepowodzenia;

 NIEZGODNOŚCI – to rozbieżność, dysonans między tym, co jest, a tym, co po-
winno być, albo między tym, co jest a tym, co wszyscy zakładali;

 POTRZEBY PROCESU – te okazje wynikają z doskonalenia już istniejącego pro-
cesu – wymiana słabego ogniwa np. robotyzacja;

 STRUKTURA PRZEMYSŁU I RYNKU – zmiany w strukturze przemysłu lub ryn-
ku są poważnymi okazjami do innowacji biznesowych (np. historia rozwoju prze-
mysłu samochodowego);

 DEMOGRAFIA – zmiany w populacji obejmujące np. zmiany liczebności, struktu-
ry, zatrudnienia, poziomu wykształcenia i dochodów ludności,

 ZMIANY W SPOSOBACH SPOSTRZEGANIA – np. wszystkie wskaźniki zdro-
wotności wzrastają od wielu lat, a jednak nigdy dotychczas ludzie nie przejawiali 
tyle troski o zdrowie i tyle obaw – stanowi to potencjalną okazję przedsiębiorczą.

 NOWA WIEDZA – w różnych dyscyplinach wiedzy.
Powszechnie akceptowaną typologią okazji biznesowych jest propozycja J. Schum-

peter wybitnego ekonomisty przypisującego istotne znaczenie przedsiębiorczości i przed-
siębiorcom w rozwoju gospodarczego społeczeństw. Pięć typów okazji biznesowych za-
proponowanych przez J. Schumpetera to:
1. Nowe produkty lub usługi;
2. Nowe technologie i metody produkcji;
3. Nowe rynki;
4. Nowe sposoby rozszerzania podaży istniejących zasobów;
5. Reorganizowanie przedsiębiorstw;

Każda z powyższych okazji przedsiębiorczych może mieć swoje źródła w jednym 
lub kilku spośród tych wskazanych przez P. Druckera i przedstawionych powyżej.

3. Charakterystyka poznawczych wymiarów sytuacji
Zanim przejdziemy do analizy właściwości procesów poznawczych przedsiębior-

ców wskażmy podstawowe cechy sytuacji, w której on funkcjonuje. Przedsiębiorca 
w przeciwieństwie do menedżera dużej fi rmy samodzielnie wykonuje bardzo różno-
rodne czynności od zaopatrzenia, marketingu po przyjmowanie pracowników. Wpro-
wadzając nowe produkty lub wchodząc na nowy rynek musi zmierzyć się z niepew-
nością. Źródeł niepewności, z którą styka się przedsiębiorca jest wiele – dotyczy ona 
możliwych zachowań konkurencji, możliwości pojawienia się nowych technologii, jak 
również zmian preferencji klientów. Informacje, z którymi ma do czynienia osoba kie-
rująca swoją fi rmą bardzo często są danymi wieloznacznymi i to jest kolejny czynnik 

6 P. Drucker, P. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004, 
s. 14-36.
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wpływający na charakter procesów poznawczych przedsiębiorcy. Przegląd literatury po-
zwala obok przedstawionych powyżej cech sytuacji, w której musi funkcjonować przed-
siębiorca wskazać jeszcze szereg innych właściwości, mogących wpływać na charak-
ter procesów poznawczych przedsiębiorców7. Poniższa lista to najczęściej wskazywane 
przez badaczy wymiary poznawcze sytuacji, w których funkcjonuje przedsiębiorca:

 przeciążenie informacyjne,
 duża niepewność,
 złożoność,
 zmienność,
 nowość,
 presja czasu,
 silne emocje.

Menedżerowie dużych korporacji oczywiście funkcjonują również w sytuacjach 
o podobnych charakterystykach. Zabiegi projektowe powodują jednak, że ich natężenie 
jest mniejsze niż w sytuacji przedsiębiorcy. Tym, co ogranicza natężenie powyższych 
cech sytuacji w dużych organizacjach gospodarczych to zakresy kompetencji menedże-
rów oraz hierarchiczny charakter organizacji. Poszczególni menedżerowie mają okre-
ślone zakresy kompetencji związanych z ich stanowiskiem. Funkcjonując w zhierarchi-
zowanej organizacji mogą liczyć w szczególnie trudnych problemach na pomoc mery-
toryczną przełożonych wyższego szczebla.

Przedsiębiorcy działając w warunkach wielowymiarowej niepewności oraz presji 
czasowej, są niejako skazani na posługiwanie się wyrywkowymi i niepełnymi danymi. 
Taki stan rzeczy powoduje, że wykorzystanie myślenia analitycznego i systematycz-
nego w przypadku przedsiębiorców jest utrudnione. Można oczekiwać, że głównym 
rysem funkcjonowania poznawczego przedsiębiorców będzie myślenie heurystycz-
ne. Do stwierdzenia takiego upoważniają prace badaczy analizujących funkcjonowa-
nie jednostek w warunkach niepewności i sytuacjach o wymienionych powyżej ce-
chach8.  

4. Czy przedsiębiorcy wyróżniają się właściwościami poznawczymi?
Duża złożoność problemów poznawczych, które musi rozwiązywać przedsiębior-

ca stawia przed nim wysokie wymagania, co do poziomu kompetencji poznawczych. 
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną rezultaty badań porównawczych 
przedsiębiorców i nie-przedsiębiorców w zakresie podstawowych właściwości poznaw-
czych - inteligencji, kreatywności i intuicji. W prezentowanych badaniach grupami po-
równawczymi dla przedsiębiorców byli menedżerowie dużych korporacji oraz różno-
rodne grupy pracowników.

7 R. Baron, T. Ward, Expanding entrepreneurial cognition’s toolbox: potential contributions from the fi eld of cogni-
tive science, Entrepreneurship Th eory and Practice, 2004, nr 28, s. 553-573.

8 A. Tversky, D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 1974, nr 185,  s. 1124-
1130.
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4.1. Inteligencja
Badania nad determinantami poziomu pracy, czy szerzej rozumianym sukcesem 

zawodowym wskazują na bardzo istotna rolę inteligencji. Poziom inteligencji ogólnej 
jest bardzo istotnym predykatorem sukcesu zawodowego9 10. Z racji tego, że przedsię-
biorcy funkcjonują w warunkach szczególnie trudnych poznawczo – dużej złożoności 
i niepewności informacyjnej – dla ich sukcesu duże znaczenie powinna mieć inteligen-
cja. Grupa badaczy holenderskich w obszernych analizach prześledziła związek róż-
nych wymiarów inteligencji  z rolą zawodową przedsiębiorcy w porównaniu z osobami 
zatrudnionymi w fi rmach na etatach. Opierając się na rezultatach badań nad związkiem 
różnych typów zdolności z efektywnością pracy skoncentrowali swą uwagę na siedmiu 
najważniejszych wymiarach inteligencji11. W tabeli 1 przedstawiono dane liczbowe po-
zwalające porównać przedsiębiorców i pracowników pod kątem różnych aspektów in-
teligencji.

Tabela 1. Poziom różnych wymiarów inteligencji w grupie przedsiębiorców i pracowników

Wymiary inteligencji
Pracownicy Przedsiębiorcy 

średnia odchylenie 
standardowe średnia odchylenie 

standardowe
OGÓLNA INTELIGENCJA 4,99 1,09 5,16* 1,03
Zdolności werbalne 6,17 1,04 6,19 1,05
Zdolności matematyczne 5,41 1,19 5,39 1,14
Zdolności techniczne 5,21 1,65 5,68* 1,61
Zdolności liczbowe 5,20 1,34 5,17 1,28
Zdolności społeczne 4,54 2,97 4,89* 2,96
Zróżnicowanie zdolności 0,29 0,14 0,23* 0,14

* oznaczono istotne różnice między przedsiębiorcami i pracownikami

Analizy ilościowe przeprowadzone przez badaczy wskazują, że zgodnie z oczekiwa-
niami przedsiębiorcy w porównaniu z pracownikami charakteryzują się istotnie wyższą 
inteligencją ogólną. Wyróżniali się oni także wyższym poziomem zdolności technicz-
nych oraz poziomem zdolności społecznych. W przypadku pozostałych rodzajów in-
teligencji różnice pomiędzy porównywanymi grupami okazały się nieistotne. Poziom 
zróżnicowania analizowanych zdolności w grupie przedsiębiorców był istotnie mniej-
szy niż w grupie pracowników. Ten ostatni rezultat nie dziwi, bowiem funkcjonowanie 
przedsiębiorcy wymaga zbalansowanego poziomu różnych zdolności w o wiele więk-
szym stopniu niż różnego rodzaju specjalistów, którym w sukcesie pomagają określone-
go typu właściwości lub umiejętności. 

9 L. Gottfredson, Why g matters: Th e complexity of everyday life. Intelligence, 1997, nr 24, s. 79-132.
10 J. Strelau, Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002, s. 267-272.
11 J. Hartog, J. Van der Sluis, M. Van Praag, M. (2007). Returns to Intelligence: Entrepreneurs versus Employee, 

University of Amsterdam, 2007,  (maszynopis), s. 1-24.
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Hartog ze współpracownikami12 przeanalizował również związek różnych wymia-
rów inteligencji z dochodami w grupie przedsiębiorców i pracowników. Okazało się, 
że w przypadku relacji inteligencji ogólnej i dochodu różnice miedzy pracownikami 
i przedsiębiorcami są duże. Przedsiębiorcy osiągają zdecydowanie większą korzyść (do-
chód) ze swojej inteligencji ogólnej niż pracownicy. Podobnie rzecz się ma z jeszcze 
dwoma rodzajami inteligencji. Inteligencja techniczna w obu grupach ma pozytywny 
związek z dochodem. Ale jest on istotnie silniejszy w grupie przedsiębiorców. Oznacza 
to, że ich dochód związany z tą zdolnością jest wyższy niż w grupie pracowników eta-
towych. Z analogicznym kierunkiem zależności mamy do czynienia w przypadku inte-
ligencji społecznej. To ostatnia relacja zgodna jest z badaniami wskazującymi, że waż-
nym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczego są kompetencje społeczne13.

4.2. Kreatywność 
Klasyczna defi nicja Josepha A. Schumpetera14 określa przedsiębiorcę jako przede 

wszystkim twórcę i innowatora. Dla tego wybitnego ekonomisty przedsiębiorczość to 
proces zaburzania równowagi, a przedsiębiorca to twórczy destruktor. Badaczem przy-
pisującym innowacjom kluczowe znaczenie jest również wspomniany już wcześniej Pe-
ter Drucker15. W jego ujęciu innowacja to narzędzie przedsiębiorcze, które nadaje do-
tychczasowym zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa lub też tworzy nowe za-
soby związane z możliwością uzyskania wartości ekonomicznych.

Przedstawione na rycinie 2. trzy procesy opisują na różnych poziomach proces 
twórczy. Kolejność ich przedstawienia wskazuje na ich ważność dla założenia fi rmy lub 
wdrożenia nowej innowacji/produktu. Rysunek ten syntetycznie ujmuje to, co przed-
stawione zostało wcześniej, że dla przedsiębiorczości kluczowe znaczenie ma rozpozna-
nie okazji biznesowej lub stworzenie innowacji. 

Generacja pomysłów
Tworzenie nowych idei

Kreatywność
Tworzenie idei nie tylko 
nowych, lecz i potencjal-

nie użytecznych

Rozpoznawanie okazji
Rozpoznawanie, że po-
mysł nie tylko jest nowy 
i potencjalnie użyteczny, 
lecz również ma wartość 

ekonomiczną

      Wzrost znaczenia dla założenia fi rm

Ryc. 2. Znaczenie różnych poziomów kreatywności dla przedsiębiorczości

12 Tamże,  s. 1-24. 
13 R. Baron, Psychological Perspectives on Entrepreneurship: Cognitive and Social Factors in Entrepreneurs’ Suc-

cess, Current Directions in Psychological Science, 2000, nr 9, s. 15-18.
14 J. Schumpeter, Th e Th eory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1935, 

s. 237.
15 P. Drucker, P. (2004).  Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio Emka, Warszawa 2004, s. 11.
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Przyjrzyjmy się danym, czy potwierdzają one to, że przedsiębiorcy rzeczywiście 
wyróżniają się poziomem kreatywności. W badaniach nad różnicami indywidualnymi 
w zakresie kreatywności bardzo często wykorzystywana jest skala KAI Kirtona (Kir-
ton Adaption-Innovation). Skala ta liczy 32 itemy z pięciostopniową skalą odpowiedzi. 
W skład metody KAI wchodzą trzy podskalne – oryginalności, skuteczności, konfor-
mizmu. Możliwa rozpiętość wyników wynosi 32-160. Wysokie wyniki świadczą o stylu 
innowacyjnym, niskie o stylu adaptacyjnym.

Narzędzie to umożliwia określenie różnic w stylach funkcjonowania i podzielenie 
osób badanych na innowatorów i adaptatorów. Ci pierwsi preferują nagłe, istotne i re-
wolucyjne zmiany, ci drudzy zaś wolą zmiany stopniowe, ewolucyjne, polegające przede 
wszystkim na udoskonalaniu dotychczasowych rozwiązań.

Buttner i Gryskiewicz16 w swoich badaniach na losowo dobranych grupach ame-
rykańskich przedsiębiorców i menedżerów przeprowadzili porównanie poziomu inno-
wacyjności w obu badanych grupach. Do pomiaru poziomu innowacyjności wykorzy-
stano omówioną powyżej skalę KAI Kirtona. Ilościowe wskaźniki poziomu innowacyj-
ności w porównywanych grupach przedstawiono na wykresie 1. Poziom innowacyjno-
ści badanych przedsiębiorców w porównaniu do grupy menadżerów jest zdecydowanie 
wyższy (poziom istotności statystycznej wynosi p <.001). 

Kolejna para danych liczbowych na wykresie 1. odnosi się do danych uzyskanych 
w badaniach nad poziomem innowacyjności przedsiębiorców i pracowników17. Pomia-
ru innowacyjności dokonano podobnie jak i w poprzednim badaniu korzystając ze ska-
li KAI Kirtona. 

16 E. Buttner, N. Gryskiewicz, Entrepreneurs’ problem-solving styles: an empirical study using the Kirton Adap-
tion/Innovation theory, Journal of Small Business Management, 1993, nr 1, s. 22-31.

17 D. Engle, J. Mah, G.  Sadri,  An empirical comparison of entrepreneurs and employees: implication for innova-
tion. Creativity Research Journal, 1997, nr 10, s. 45-49.

Wykres 1. Poziom innowacyjności w różnych grupach
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Także w tym przypadku badani przedsiębiorcy charakteryzowali się wyższą innowa-
cyjnością niż osoby funkcjonujące w roli podwładnych. Różnica okazała się istotna staty-
stycznie na poziomie p<.01. Przedsiębiorcy więc w wyższym stopniu niż ich pracownicy 
charakteryzują się tendencją do wprowadzania „rewolucyjnych” zmian organizacyjnych 
– i to oni są podstawową siłą napędową dla różnego rodzaju innowacji technicznych.

Z kolei Stewart i współpracownicy18 w swoich badaniach dokonali porównania po-
ziomu kreatywności w dwóch grupach przedsiębiorców i w grupie menedżerów dużych 
korporacji. Szczególnie ważne dla tych badań jest to, że dostarczają one wiedzy o róż-
nicach w poziomie innowacyjności między różnymi typami przedsiębiorców. Pierwszy 
z typów to przedsiębiorcy nastawieni na dochód, określani w literaturze jako „rzemieśl-
nicy” (craft men). Skoncentrowani są oni na realizacji celów ekonomicznych, pozwalają-
cych zaspokoić potrzebę fi nansowego bezpieczeństwa. Drugi typ to przedsiębiorcy na-
stawieni na rozwój, u których podejmowana aktywność odnosi się do wielu wyższych 
potrzeb – potrzeby osiągnięć, wpływu a nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego.

Do diagnozy poziomu kreatywności badacze ci wykorzystali popularny w USA, 
wielowymiarowy kwestionariusz Jackson Personalisty Inventory (JPI), w którym jedna 
ze skal służy do diagnozy poziomu kreatywności. Rezultaty ilościowe, dotyczące trzech 
porównywanych grup  zawiera wykres 2.

Zebrane dane empiryczne wskazują, że tylko przedsiębiorcy nastawieni na rozwój 
są zdecydowanie bardziej innowacyjni niż menedżerowie z dużych korporacji. Różni-
ca ta jest bardzo istotna statystycznie i wynosi p<.001. Ci przedsiębiorcy, którzy nasta-
wieni są na dochód, co prawda osiągnęli wyższy wynik niż menedżerowie w skalach 
innowacyjności, lecz różnica ta jest na granicy istotności statystycznej( p<.10). Okazali 
się też oni - co nie powinno dziwić w świetle wcześniej omówionych rezultatów badań 
- istotnie mniej innowacyjni niż przedsiębiorcy nastawieni na rozwój swojej fi rmy. 

18 W. Stewart, W. Watson, J. Carland, J. Carland, A proclivity for entrepreneurship: a comparision of entrepreneurs, 
small business owners, and corporate managers, Journal of Business Venturing, 1998, nr 14, s.189-214.

Wykres 2. Poziom kreatywności w dwóch grupach przedsiębiorców i menedżerów
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Przegląd danych porównawczych w zakresie poziomu innowacyjności w różnych 
grupach zakończmy rezultatami uzyskanymi przez Amesa i Runco19. Wykorzystując 
skalę do pomiaru poziomu myślenia dywergencyjnego, porównali oni grupę przedsię-
biorców odnoszących sukces z przedsiębiorcami bez sukcesu. Myślenie dywergencyjne 
to łatwość generowania dużej ilość różnorodnych pomysłów. Traktowane jest ono przez 
badaczy jako ważny wymiar myślenia twórczego. Wykorzystana przez Amesa i Runco 
skala Runco Ideational Behavior Scale liczy 23 pozycje z pięciostopniową skalą ocen. 
Uzyskane rezultaty przedstawione zostały na wykresie 3. Przedsiębiorcy odnoszący 
sukces okazali się osobami o wyższym poziomie myślenia dywergencyjnego w porów-
naniu z przedsiębiorcami bez większych sukcesów.

Przedstawione powyżej rezultaty badań empirycznych dostarczają spójnych da-
nych, wskazujących, że przedsiębiorcy charakteryzują się wyższym poziomem inno-
wacyjności niż menedżerowie. Ważnym aspektem prezentowanych badań jest to, że 
ujawniono w nich spójne wzorce różnic w porównywanych grupach badawczych przy 
wykorzystaniu różnych metod diagnozy kreatywności. Zebrane dane wskazują także, 
że poziom innowacyjności jest ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczego. 

Wykres 3.  Porównanie poziomu myślenia dywergencyjnego w dwóch 
grupach przedsiębiorców

4.3. Intuicja 
Z przedstawionymi powyżej danymi o pozytywnym związku przedsiębiorczości 

z kreatywnością korespondują badania  Allinson, Chell i Hayesa20 nad intuicją w za-
chowaniach przedsiębiorczych. Przeprowadzone przez nich badania realizowane były 

19 M. Ames, M. Runco, Predicting entrepreneurship from ideation and divergent thinking,  Creativity and Innova-
tion Management, 2005, nr 14, s. 311-315.

20 C. Allinson, E. Chell, J. Hayes, Intuition and entrepreneurial behavior, European Journal of Work and Organi-
zational Psychology, 2000, nr 9, s. 31-43.
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w paradygmacie różnic indywidualnych w zakresie stylów poznawczych. Styl poznaw-
czy odnosi się do preferowanego sposobu gromadzenie, przetwarzania i oceniania in-
formacji. Badacze ci wyróżniają dwa jakościowo różne sposoby przetwarzania informa-
cji. Jeden z nich charakteryzowany jest jako szczegółowy, rygorystyczny, dedukcyjny, 
krytyczny określany jest mianem myślenia analitycznego. Z kolei drugi  opisywany jest 
jako całościowy, indukcyjny, rozproszony, dywergencyjny i twórczy, określany jest sty-
lem myślenia intuicyjnego. Badania porównawcze przeprowadzone zostały w grupach 
przedsiębiorców i menedżerów różnych szczebli. Badacze ci przewidywali, że przed-
siębiorcy będą charakteryzowali się wyższym poziomem intuicyjności myślenia niż 
ogólna populacja menedżerów oraz, że będą oni bardziej intuicyjni niż menedżerowie 
średniego szczebla. Do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie myślenia wykorzy-
stano Cognitive Style Index (CSI) Allinson i Hayesa. Jest to metoda licząca 38 itemów 
z trzystopniową skalą odpowiedzi. Wysokie wyniki wskazują na analityczny styl, niskie 
na styl intuicyjny. Badania przeprowadzono w grupach przedsiębiorców i menedżerów 
brytyjskich.

Wykres 4. Wskaźniki intuicyjności w trzech grupach porównawczych

Przedstawione na wykresie dane liczbowe wskazują, że najwyższym poziomem 
myślenia intuicyjnego (im niższy wynik w CSI, tym wyższy poziom intuicji) charakte-
ryzowali się przedsiębiorcy. Najmniej intuicyjnym poziomem myślenia charakteryzo-
wali się menedżerowie średniego szczebla. 

Przedsiębiorcy charakteryzują się nie tylko wyższym poziomem innowacyjności 
związanym z preferowaniem dużych istotnych zmian ale również intuicyjnym słabiej 
ustrukturalizowanym stylem myślenia.
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5. Poziom kreatywność a różnice w funkcjonowaniu przedsiębiorców
Badania nad właściwościami poznawczymi przedsiębiorców i różnicach w ich za-

kresie w porównaniu z menedżerami ujawniły, że niektóre z tych właściwości mają 
istotny wpływ na sposób funkcjonowania i działania przedsiębiorców. 

Badanie Buttner i Gryszkiewicz 21 poświęcone poziomowi innowacyjności przed-
siębiorców ujawniły szereg ciekawych zależności. Okazało się, że poziom innowacyj-
ności mierzony skalą KAI przedsiębiorców „młodych” (kierujących założoną fi rmą 
mniej niż 2 lata) i przedsiębiorców „starych” ( kierujących fi rmę powyżej 8 lat) różni 
się. Przedsiębiorcy „młodzi” mieli istotnie wyższy poziom innowacyjności, niż przed-
siębiorcy „starzy”.  Analizy przeprowadzone przez Buttnera i współpracownika wyka-
zały także, że wysoki poziom innowacyjności charakteryzował przedsiębiorców, którzy 
założyli więcej niż dwie fi rmy. Analogicznie przedsiębiorcy „innowatorzy” ( wysoki wy-
nik w skali KAI) mieli dwukrotnie więcej założonych przez siebie fi rm niż przedsiębior-
cy „adaptatorzy”. Zestawienie przedstawionych powyżej rezultatów zawiera tabela 2.

Tabela 2. Poziom innowacyjności w różnych grupach przedsiębiorców

Przedsiębiorca 
„Nowy”  < 2 lat

Przedsiębiorca 
„Stary” >8 lat

Istotność różnic
p

innowacyjność 118.3 110.8 .05
Założenie tylko 

jednej fi rmy
Założone 

2 lub więcej fi rm
innowacyjność 110.7 122.6 .01

Niska 
innowacyjność

adaptator

Wysoka 
innowacyjność

innowator
Ilość założonych fi rm 1.2 2.4 .03

Ciavarella z zespołem współpracowników 22 analizował także związek właściwości 
osobowościowych przedsiębiorców z czasem kierowania przez nich założoną fi rmą. Ba-
dacze ci skoncentrowali się na czynnikach osobowościowych „wielkiej piątki”.

To, co interesowało badaczy to uzyskanie odpowiedzi, czy i które cechy osobowo-
ści mają związek z czasem kierowania osobiście przez założyciela fi rmą. Drugie pytanie 
było sformułowane bardziej rygorystycznie – badacze chcieli określić siłę związku cech 
osobowości, z co najmniej ośmioletnim czasem kierowania założoną fi rmą. Interesu-
jące nas dane liczbowe przedstawiono w tabeli 3. –zawiera ona współczynniki  analizy 
regresji wielokrotnej. 

Tylko dwie z pięciu podstawowych cech osobowości ujawniły związek z czasem 
kierowania założoną fi rmą przez przedsiębiorców. Jedna to sumienność, zaś druga in-

21 E. Buttner, N. Gryskiewicz,  Entrepreneurs’ problem-solving styles: an empirical study using the Kirton Adap-
tion/Innovation theory. Journal of Small Business Management, 1993, nr 1, s. 24-29.

22 M. Ciavarella, A. Buchholz, C. Riordan, R. Gatewood, G. Stokes, Th e big fi ve and venture survival: is there 
a linkage? Journal of Business Venturing, 2004, nr 19, s. 465-483.
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teresująca nas szczególnie to „otwartość na nowe doświadczenia” zbliżona jest bowiem 
ona do analizowanego przez nas poziomu innowacyjności. Ta cecha „wielkiej piątki” 
odnosi się do różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym dotyczącym 
preferencji nowych informacji. Dane zawarte w ostatnim wierszu tabeli 3. wskazują, 
że im wyższa „otwartość na doświadczenia” przedsiębiorcy, tym krótszy czas kierowa-
nia założoną przez siebie fi rmą. Podobny kierunek zależności wystąpił w drugim ob-
szarze analizy. Im wyższym poziomem „otwartości na doświadczenia” charakteryzuje 
się przedsiębiorca, tym mniejsze szanse, że będzie on samodzielnie nią kierował przez 
co najmniej osiem lat. Rezultaty te są spójne z przedstawionymi wcześniej badaniami 
Buttner i Gryszkiewicza.. 

Tabela 3. Związek cech osobowości z czasem kierowania fi rmą przez jej założyciela

Wymiary osobowości
Czas kierowania fi rmą

przez założyciela

Czy fi rma przetrwała 8 lat 
kierowana przez 

założyciela?
β Test Walda Β Test Walda

Ekstrawersja ,11 ,10 - 13 ,06
Stabilność emocjonalna ,16 ,24 ,47 ,66
Ugodowość ,36 1,8 ,51 1,44
Sumienność ,91 6,67* 1,24 4,63*
Otwartość na doświadczenia -,59 3,25* -1,14 4,18*

Trzecie z prezentowanych badań dotyczyło problematyki związanej z modelem 
dopasowania jednostki do warunków organizacyjnych. W zrealizowanym badaniu 
uczestniczyło 159 amerykańskich przedsiębiorców-założycieli, kierujących małymi fi r-
mami high-tech. Przedmiotem badań K. Brighama z zespołem 23 była analiza związków 
pomiędzy właściwościami jednostki, charakterystyką struktury fi rmy i poziomem od-
czuwanej satysfakcji i natężenia intencji rezygnacji z kierowania założoną fi rmą. W ba-
daniach badacze skoncentrowali swoją uwagę na różnicach w zakresie preferowane-
go stylu decyzyjnego analityczny vs. intuicyjny. Diagnozy w tym zakresie dokonano 
wykorzystując omówioną wcześniej metodę Cognitive Style Index (CSI). Wzięto także 
pod uwagę dwa typy struktury organizacyjnej. Firmy o silnej strukturze organizacyjnej, 
charakteryzują się wyraźnie rozdzielonymi zakresami kompetencji i odpowiedzialności 
oraz ściśle określonymi procedurami. Z kolei słaba struktura organizacyjna cechuje się 
brakiem określonych precyzyjnie zakresów kompetencji i konsekwentnie przestrzega-
nych reguł, zasad i procedur. Wykres 5. ilustruje interakcje stylu poznawczego z czynni-
kami organizacyjnymi i poziomu satysfakcji z kierowania fi rmą. 

23 K. Brigham, J. De Castro, D. Shepherd, A person-organization fi t model of owner-managers’ cognitive style and 
organizational demands. Entrepreneurship Th eory and Practice, 2007, nr 31, s. 29-51.
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Wykres 5. Interakcja czynników organizacyjnych i stylów poznawczych 
a poziom satysfakcji z zarządzania fi rmą.

W warunkach słabej struktury organizacyjnej preferujący intuicje założyciele do-
świadczają wyższej satysfakcji z zarządzania własną fi rmą. Z kolei w sytuacji silnej 
struktury organizacyjnej bardziej usatysfakcjonowani z funkcjonowania w niej są za-
łożyciele analityczni. 

Drugą z analizowanych zmiennych były intencje rezygnacji z kierowania fi rmą 
przez przedsiębiorców założycieli. Interakcyjny związek pomiędzy analizowanymi 
zmiennymi przedstawiono na wykresie 6. W warunkach słabej struktury organizacyj-
nej analityczni przedsiębiorcy założyciele ujawniają silniej niż intuicyjni intencje rezyg-
nacji z kierowania swoją fi rmą. Z odwrotnym układem zależności mamy do czynienia 
w warunkach silnej struktury organizacyjnej. W takich warunkach intuicyjni założy-
ciele wyrażają silniej intencje rezygnacji z zarządzania swoją fi rmą.

Wykres 6. Interakcja zmiennych organizacyjnych i indywidualnych stylów poznawczych 
a natężenie intencji rezygnacji z kierowania fi rmą
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5.1. Podsumowanie 
Rozpatrywanie przedsiębiorczości jako procesu identyfi kowania, oceniania i eks-

ploatacji okazji biznesowych wskazuje na istotne znaczenie właściwości poznawczych, 
związanych z przetwarzaniem informacji w sprawnym funkcjonowaniu przedsię-
biorców. Przedstawione powyżej dane empiryczne w sposób bardzo spójny wskazu-
ją, że właściwości poznawcze takie jak poziom inteligencji, poziom innowacyjności 
i myślenia intuicyjnego w wyższym stopniu charakteryzują przedsiębiorców niż mene-
dżerów i osoby z innych grup porównawczych. Wysoki poziom wspomnianych właś-
ciwości poznawczych odróżnia także przedsiębiorców z sukcesem od tych bez istot-
nego sukcesu. Powyższe wnioski, wynikające z rezultatów wybranych badań znajdu-
ją silne poparcie w syntetycznych współczynnikach metaanalizy. Najogólniej mówiąc 
badania metaanalityczne dostarczają informacji o powtarzalności w dotychczasowych 
badaniach wykrytych zależności. W obrębie analizowanych zależności przeprowadzo-
ne metaanalizy24 wskazują, że przedsiębiorcy są bardziej kreatywni niż pozostali ludzie 
(współczynnik metaanalizy, r=.235). Wykazały one również, że cecha innowacyjności 
przedsiębiorcy jest pozytywnie związane z sukcesem przedsiębiorczym (r=.273).

Badania wskazują, także, że różnice indywidualne w poziomie kreatywności znaj-
dują odbicie w odmiennych sposobach funkcjonowania przedsiębiorców. Ci o wysokim 
poziomie kreatywności, ale i o dużej „otwartości na nowe doświadczenia” zakładają 
więcej fi rm, krócej nimi kierują lub szybciej je sprzedają. „Otwarci na nowe doświad-
czenia” przedsiębiorcy założyciele w momencie, gdy założona przez nich fi rma już się 
ustabilizuje i jej struktura będzie bardziej sztywna, a działanie zostanie ujęte w pro-
cedury tracą nią zainteresowanie. Skłonni są ją sprzedać lub zatrudnić menedżera, 
a sami koncentrują się na poszukiwaniu kolejnej okazji biznesowej. W tabeli 4. przed-
stawione zostały syntetyczne charakterystyki osób o niskim i wysokim poziomie in-
nowacyjności.

Tabela 4. Charakterystyka jednostek o wysokim i niskim poziomie kreatywności 

Adaptator
niski poziom innowacyjności

Innowator
wysoki poziom innowacyjności

Rozwiązywanie 
problemu

Do zadanego problemu poszukuje 
sposobów jego najskuteczniejszego 
rozwiązania

Redefi niuje problem, starając się 
przełamać wstępne, defi nicyjne 
założenia (ograniczenia) i dąży do 
znalezienia rozwiązania lepsze

Rozwiązania 

Podaje rozwiązania dobrze przemy-
ślane, wystarczające do rozwiązania 
problemu, lecz często zawodzące 
w obliczu występujących przeszkód

Generuje nieoczywiste idee, często 
nieakceptowane przez innych, lecz 
często zawierające rozwiązanie nie-
rozwiązalnego problemu

24 A. Rauch, M. Frese, Let’s put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis personality 
traits, business creation, and success,  European Journal of Work and Organizational Psychology, 2007, nr 16, 
s. 353-385.
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Sposób 
postępowania

Preferuje dobrze ustrukturalizowa-
ne sytuacje, jest dobry we wprowa-
dzaniu nowych elementów do ist-
niejących sposobów postępowania

Preferuje słabo zdefi niowane sytua-
cje, wymagające wykorzystania no-
wych informacji czy zmiany, gotów 
jest zaakceptować duże ryzyko

Dopasowanie 
do sytuacji

Sprawnie funkcjonuje w stabil-
nym otoczeniu, lecz ma trudno-
ści z funkcjonowaniem w sytuacji 
zmian

Zachowuje się elastycznie w czasie 
zmian, lecz miewa trudności z pra-
cą w niezmiennych/ściśle ustruktu-
ralizowanych obszarach funkcjono-
wania organizacji 

6. Myślenie heurystyczne przedsiębiorców
Konieczność funkcjonowania poznawczego w warunkach dużej niepewności, 

zmienności informacji i presji czasu przez przedsiębiorców wymusza heurystyczny 
sposób myślenia. Polega on na wykorzystaniu wielorakich heurystyk przy rozwiązy-
waniu problemów . Podstawowe z nich to heurystyki reprezentatywności, dostępności 
i kotwiczenia25. Pierwsza z nich polega na formułowaniu sądów na podstawie wyryw-
kowych, niesystematycznych informacji, przy jednoczesnym ignorowaniu informacji 
statystycznych. Posługując się drugą z heurystyką za bardziej prawdopodobne uważa-
my te zdarzenia, które są łatwiejsze do wydobycia z pamięci. A szybciej przypominamy 
sobie informacje konkretne, wyraziste oraz nasycone emocjonalnie. Dlatego też tego 
typu informacje uznajemy za bardziej prawdopodobne lub częstsze. 

Heurystyka kotwiczenia polega na przypisywaniu szczególnego znaczenia pierw-
szym informacjom. To one w największy sposób wpływają na nasze oceny. Kolejne, 
późniejsze informacje są ignorowane lub przepuszczane przez fi ltr pierwszej informa-
cji – np. „inteligentny leń” i „leń, choć inteligentny”. Spośród tych dwóch wyrażeń to 
pierwsze interpretowane bywa jako bardziej pozytywne.

Omówione powyżej heurystyki są prostymi narzędziami radzenia sobie przez nasz 
umysł z niepewnością i złożonością informacyjną. Zaangażowanie systematycznego 
analitycznego myślenia w sytuacjach niepewności i presji czasu powodowałoby opóź-
nienia podjęcia działania lub zaniechania go z powodu braku informacji. Posługiwanie 
się przedstawionymi wcześniej heurystykami może być co prawda przyczyną wielu błę-
dów, lecz ich walorem jest to, że pozwalają radzić sobie z bardzo dużą niepewnością i co 
nie jest bez znaczenia, są łatwe w użyciu.

W dalszej części przedstawione zostaną rezultaty badań wskazujących, że charakte-
rystycznym rysem myślenia przedsiębiorców jest jego heurystyczny charakter. Odróż-
nia to ich od menedżerów dużych organizacji. Omówione zostaną typowe dla przedsię-
biorców inklinacje poznawcze, heurystyki i ich znaczenie w funkcjonowaniu poznaw-
czym. 

25 A. Tversky, D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 1974, nr 185, s. 1124-
1130.
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6.1. Optymizm jako właściwość myślenia przedsiębiorców
L. Palich i D. Bagby26 w jednym z badań dokonali porównania procesu oceny sytu-

acji biznesowych w grupie przedsiębiorców i menedżerów. W badaniach wykorzystano 
metodę scenariuszy biznesowych – opis zawiera informacje o wewnętrznych aspektach 
przedsiębiorstwa oraz o warunkach zewnętrznych, w których ono funkcjonuje. Pole-
cono uczestnikom przeprowadzenie analizy SWOT - podstawowego narzędzia analizy 
strategicznej. W analizie tej dokonuje się oceny: 

 Silne strony - Strengths (S)
 Słabe strony -Weaknesses (W)
 Okazje/możliwości - Opportunity (O)
 Zagrożenia - Th reats (T) 
Oprócz oszacowania tych czterech parametrów sytuacji biznesowej badani mieli 

określić szanse na poprawienie/pogorszenie się sytuacji analizowanego przedsięwzięcia 
biznesowego w przyszłości. Wartości średnie ocenianych aspektów w grupie przedsię-
biorców i menedżerów przedstawiono w tabeli 5.

 
Tabela 5. Ocena przedsięwzięć biznesowych przez menedżerów i przedsiębiorców

Przedsiębiorcy Menedżerowie Poziom istotności 
różnic

Silne strony/słabości 1,48 0,84 ,05
Okazje/zagrożenia 1,89 1,18 ,05
Poprawa/pogorszenie 1,71 0,67 ,001

Wskaźniki liczbowe w sposób wyrazisty wskazują, że w porównaniu do menedże-
rów przedsiębiorcy okazali się bardziej optymistyczni w swojej ocenie analizowanych 
przykładów. W przedstawionych scenariuszach dostrzegali istotnie więcej silnych stron 
niż menedżerowie. Ci ostatni dostrzegali więcej zagrożeń. Podobnie rzecz się mia-
ła w przypadku oceny otoczenia zewnętrznego. Tutaj także przedsiębiorcy dostrzega-
li więcej szans niż zagrożeń, na które z kolei bardziej uwrażliwieni byli menedżero-
wie. Jeszcze bardziej wyraziście te różnice ujawniły się przy ocenie tego, co zdarzy się 
w przyszłości. Tutaj przedsiębiorcy oceniali wysoko możliwość poprawy sytuacji i kon-
dycji fi rmy, z kolei menedżerowie byli zdecydowanie bardziej pesymistyczni – obawiali 
się, że sytuacja fi rmy się pogorszy. Rezultaty omówionego badania wskazują, że przed-
siębiorcy są bardziej ukierunkowani na dostrzeganie potencjalnych korzyści i silnych 
stronach w przeciwieństwie do menedżerów, którzy są bardziej uwrażliwieni na słabo-
ści i zagrożenia. 

Wiele innych badań wskazuje, że przedsiębiorcy jako grupa charakteryzują się 
wyższym niż menedżerowie poziomem dyspozycyjnego optymizmu, który rozumia-
ny jest jako zgeneralizowane oczekiwanie, że korzystne dla nas zdarzenia w przyszłości 

26 L. Palich, D. Bagby, Using theory to explain entrepreneurial risk-taking: challenging conventional wisdom, Jour-
nal of Business Venturing, 1995, nr 10, s. 425-438.
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bądą bardziej prawdopodobne niż niekorzystne. W jednym z badań poproszono przed-
siębiorców o oszacowanie szans na sukces ich fi rmy oraz innych podobnych fi rm tej sa-
mej branży. Przedsiębiorcy uważali, że mają prawie dwukrotnie większe szanse na suk-
ces niż inni. Analizy zebranych danych w toku ponad 25 lat badań wyraźnie wskazują, 
że optymizm jest silnie skojarzony z sukcesem przedsiębiorców 27.

6.2. Nadmierna pewność wiedzy
Kolejną inklinacją poznawczą jest  nadmierna pewność dotycząca trafności formu-

łowanych sądów, ocen lub posiadanej wiedzy. Ludzie są bardziej pewni swojej wiedzy 
niż odzwierciedla to rzeczywista trafność formułowanych przez nich sądów, czy odpo-
wiedzi. Busenitz i Barney 28 wykazali, że przedsiębiorcy w większym stopniu są nad-
miernie pewni swojej wiedzy niż menedżerowie. Zadając badanym pytanie z wiedzy 
ogólnej prosili o wskazanie poprawnej odpowiedzi i oszacowanie swojej pewności, że 
jest ona trafna. Syntetyczne rezultaty porównawcze badanych grup zawiera wykres 5.

Wykres 7. Poziom pewności wiedzy przedsiębiorców i menedżerów

Linia ciągła ilustruje dobrze skalibrowaną wiedzę, oznaczającą, że formułowana 
przez badanych pewność odpowiada proporcji poprawnych odpowiedzi. Linia ilustru-
jąca stopień skalibrowania wiedzy w grupie przedsiębiorców znajduje się zdecydowanie 
poniżej linii zupełnej kalibracji, świadczy to o ich nadmiernej pewności wiedzy w po-
równaniu do grupy menedżerów.

27 F. Crane, E. Crane, Dispositional optimism and entrepreneurial success, Th e Psychologist- Manager Journal, 
2007, nr 10,  s. 13-25.

28 L. Beusenitz, J. Barney, Diff erences between entrepreneurs and managers in large organizations: biases and 
heuristics in strategic decision-making, Journal of Business Venturing, 1997, nr 12, s. 9-30
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Wskaźniki poziomu nadmiernej pewności w grupie przedsiębiorców i menedże-
rów zatrudnionych w dużych fi rmach przedstawiono na wykresie 8 29. Widoczne różni-
ce w poziomie nadmiernej pewności pomiędzy grupami są istotne statystycznie (p<.05). 
Nadmierna pewność wiedzy, formułowanych sądów przez przedsiębiorców jest w spój-
ny sposób potwierdzana w wielu badaniach30. 

Wykres 8. Wskaźniki nadmiernej pewności przedsiębiorców i menedżerów.

W innych  badaniach wykazano z kolei, że poziom nadmiernej pewność wiedzy 
ma wpływ na podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców w słabo ustrukturalizowa-
nych sytuacjach. M. Simon i S. Houghton przeanalizowali związek nadmiernej pew-
ności formułowanych sądów z typem produktowych innowacji wprowadzanych przez 
przedsiębiorców 31. Okazało się, że przedsiębiorcy charakteryzujący się wyższym pozio-
mem nadmiernej pewności wiedzy wprowadzali do produkcji bardziej innowacyjne, 
czyli ryzykowne produkty. Przedsiębiorcy z dobrze skalibrowaną wiedzą, czyli brakiem 
nadmiernej pewności wdrażali do produkcji produkty nieznacznie tylko zmodyfi kowa-
ne w stosunku do dotychczasowych.

6.3. Inklinacje poznawcze a percepcja ryzyka przez przedsiębiorców
Przedsiębiorczość łączona jest często z podejmowaniem ryzyka. Wybitny amery-

kański ekonomista Frank Knight wręcz uważał, że przedsiębiorca to osoba skłonna do 
podejmowania ryzyka i funkcjonowania w warunkach niepewności 32. Dotychczasowe 

29 L. Busenitz, Entrepreneurial Risk and Strategic Decision Making, Th e Journal of Applied Behavioral Science, 
35, 3, 325-340.

30 D. Forbes, Are some entrepreneurs more overconfi dent then others? Journal of Business Venturing, 2005, nr 20, 
s. 623-640.

31 M. Simon, S. Houghton, Th e relationship between overconfi dence and the introduction of risky products: evi-
dence from a fi eld study, Academy of Management Journal, 2003, nr 46, 2, s.139-149.

32 F. Knight, Risk, Uncertainty and Profi t, University Of Chicago Press, Chicago 1925/1971.
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rezultaty badań nie dostarczają rozstrzygających dowód, że przedsiębiorcy charakte-
ryzują się rzeczywiście wyższą skłonnością do podejmowania ryzyka. Być może więc 
przedsiębiorcy podejmują bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, nie z powodu prefero-
wania wyższego poziomu ryzyka, a z powodu różnic w percepcji ryzyka. Działania oce-
nione przez innych jako ryzykowne oni spostrzegają jako mniej ryzykowne. Niektórzy 
z badaczy dowodzą, że proces decyzyjny podatny na poznawcze inklinacje może do-
prowadzać do percepcji mniejszego ryzyka33. Poznawcze inklinacje rozumiane są jako 
skłonność do posługiwania się specyfi cznymi heurystykami poznawczymi.

Badania Simona i współpracowników34 poświęcone były roli inklinacji i heurystyk 
poznawczych w percepcji ryzyka oraz decyzjom o założeniu fi rmy. Badacze wzięli pod 
uwagę dwie inklinacje poznawcze.

Pierwsza z tych inklinacji poznawczych to opisana przez E. Langer iluzja kontroli. 
Dowiedziono, że ludzie, którym proponowano obstawianie zakładu rzutu monetą, byli 
skłonni obstawiać o wiele większe stawki w przypadku, kiedy rzutu monetą jeszcze nie 
wykonano. Kiedy rzut monetą się już odbył, wartość zakładu była mniejsza. Obstawia-
jący zachowywali się tak, jakby mieli jakikolwiek wpływ na rezultat - a w rzeczywistości 
to poczucie kontroli jest iluzją. Badania empiryczne dostarczyły danych dotyczących 
warunków, czynników nasilających wystąpienie iluzji kontroli 35. Poniżej przedstawione 
zostały najistotniejsze z nich:
1. aktywny wybór – np. wybieranie samodzielne numerów w Lotto,
2. sekwencja rezultatów – pozytywne rezultaty pierwszych decyzji dają większe po-

czucie iluzorycznej kontroli niż w przypadku negatywnych rezultatów,
3. znajomość zagadnienia – im bardziej znane zagadnienie, tym większe poczucie, 

że je kontrolujemy,
4. aktywne zaangażowanie – ktoś, kto w znaczącym stopniu uczestniczy w jakimś 

przedsięwzięciu, ma odpowiednio silniejsze poczucie kontrolowania tego zdarzenia.
Druga z uwzględnionych w badaniu inklinacji wiąże się z heurystyką reprezenta-

tywności, a precyzyjnie rzecz ujmując z jeden z jej przejawów – prawem małych liczb. 
Heurystyka reprezentatywności polega na tym, że jednostka formułuje sądy, oceny 
w oparciu o kilka informacji, ignorując jednocześnie dostępne dane statystyczne. Sta-
tystyczne prawo wielkich liczb nakazuje kierować się danymi statystycznymi, a ludzie 
równie chętnie posługują się „prawem małych liczb” zrównując z danymi statystycz-
nymi informacje jednostkowe, ale wyraziste. Na przykład informacja, że „80 % produ-
centów z branży metalowej poniosło stratę”, może mieć mniejszą wartość informacyjną 
niż informacja, że „Jan Kowalski właściciel zakładu z branży metalowej ma takie same 
dochody jak w poprzednim roku”. Inklinacja „prawo małych liczb” wiąże się z przece-

33 A. Tversky, D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 1974, nr 185, s. 1124 
– 1130.

34 M. Simon, S. Houghton, K. Aquino, Cognitive biases, risk perception, and venture formation: how individuals 
decide to start companies. Journal of Business Venturing, 1999, nr 15, 113-134.

35 E. Langer, Th e illusion of control, Journal of Personality and Social Psychology, nr 32, s. 311-328.
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nianiem wartości informacyjnej i preferowaniu pojedynczych informacji w opozycji do 
danych statystycznych.

Busenitz36 w badaniu procesu decyzyjnego w warunkach ryzyka przedsiębiorców 
i menedżerów wykazał, że menedżerowie z dużych fi rm w zdecydowanie rzadziej po-
sługują się heurystyką reprezentatywności niż przedsiębiorcy (różnica jest statystycznie 
istotna na poziomie p<.001). Wykres 9. wskazuje, że wskaźnik posługiwania się - omó-
wionym powyżej - „prawem małych liczb” w przypadku przedsiębiorców jest ponad 
dwukrotnie większy niż w grupie menedżerów zatrudnionych w dużych korporacjach.

Wykres 9.  Wykorzystanie heurystyki reprezentatywności 
przez przedsiębiorców i menedżerów.

Po przedstawieniu istoty dwóch podstawowych inklinacji poznawczych przedsta-
wiona zostanie ich rola w percepcji ryzyka i w formułowaniu decyzji o założeniu fi rmy. 
Simon, Houghton i Aquino 37 w swoich badaniach stwierdzili, że posługiwanie się heu-
rystyką reprezentatywności (prawo małych liczb) jak i uleganie iluzji posiadania kon-
troli wpływa na spostrzeganie poziomu ryzyka. Innymi słowy im silniej przedsiębiorca 
jest skłonny do formułowania sądów w oparciu o nieliczne, wyraziste informacje i im 
bardziej jest przekonany o możliwości wywierania wpływu na bieg zdarzeń, tym spo-
strzega ryzyko jako mniejsze. Percepcja niskiego poziomu ryzyka skłania do podjęcia 
decyzji o założeniu fi rmy. Ujawnione w badaniu związki przedstawia rycina 2.

Przedstawione na rycinie związki wskazują, że im silniejsze natężenie badanych 
inklinacji poznawczych tym niższy poziom spostrzeganego ryzyka, co z kolei skutkuje 

36 L. Busenitz, Entrepreneurial Risk and Strategic Decision Making, Th e Journal of Applied Behavioral Science, 
1999, nr 35, s. 325-340.

37 M. Simon, S. Houghton, K. Aquino, Cognitive biases, risk perception, and venture formation: how individuals 
decide to start companies,  Journal of Business Venturing, 1999, nr 15, s. 113-134.
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większa skłonnością do podjęcia decyzji o założeniu fi rmy. Ten układ zależności ilustru-
je pośredni wpływ inklinacji poznawczych na decyzje przedsiębiorców (linie przerywa-
ne na rycinie). Uwzględnione w badaniu dwie inklinacje poznawcze wpływają również 
w sposób bezpośredni sposób na decyzje o założeniu fi rmy (linie ciągłe). Analizy regre-
sji wielokrotnej dowodzą, że w oparciu o poziom iluzji kontroli i natężenie posługiwa-
nia się prawem małych liczb trafnie można przewidywać czy zostanie podjęta decyzja 
o założeniu fi rmy. Im wyższe natężenie wspomnianych dwóch inklinacji tym bardziej 
prawdopodobna jest tego typu decyzja.

Rycina 2. Wpływ inklinacji poznawczych na percepcje ryzyka i decyzję o założeniu fi rmy

Jak już wspominaliśmy, proces przedsiębiorczy zawiera różne formy aktywności 
związanej z dostrzeżeniem okazji i podjęciem działań umożliwiających jej eksploata-
cje. W prezentowanym poniżej badaniu analizowana była rola czynników poznawczych 
w procesie oceny okazji biznesowych 38. Podobnie jak i w poprzednim badaniu badacze 
skoncentrowali swoja uwagę na dwóch inklinacjach poznawczych - iluzji kontroli i wie-
rze w prawo małych liczb – i ich wpływie na proces ewaluacji okazji biznesowej. Na ry-
cinie 3. przedstawiono ujawnione związki empiryczne. Okazało się, że przedsiębiorcy 
charakteryzujący się silniejszą wiarą w prawo małych liczb pozytywniej oceniali okazję 
biznesową – ujawnił się, więc bezpośredni związek tej inklinacji z pozytywnością oce-
ny okazji przedsiębiorczej. W przypadku inklinacji „iluzja kontroli” ujawnił się tylko 
pośredni jej związek z oceną okazji. Okazało się, że im wyższe złudzenie kontroli, tym 
niższa percepcja ryzyka związanego z ocenianą okazją. Niska ocena ryzyka wiązała się 
zaś z wysoka oceną okazji.

Przedstawione dane wskazują, na istotną rolę inklinacji poznawczych w procesie 
percepcji ryzyka i w procesie podejmowania decyzji oraz formułowania ocen przez 
przedsiębiorców. Poziom przekonania o posiadaniu kontroli nad zdarzeniami oraz 
heurystyka reprezentatywności mają wpływ na spostrzeganie poziomu ryzyka przed-
siębiorców. Te dwie właściwości wpływając na percepcję ryzyka w sposób pośredni wy-
wierają wpływ na proces podejmowania ryzykownych decyzji. Ponadto wpływają one 

38 H. Keh, M. Foo, B. Lim, Opportunity evaluation under risky conditions: the cognitive processes of entrepreneurs, 
Entrepreneurship Th eory and Practice, 2002, Winter, s. 125-148.
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bezpośrednio na decyzje np. dotyczące założenia fi rmy czy też oceny atrakcyjności oka-
zji przedsiębiorczych. 

Rycina 3. Wpływ inklinacji poznawczych na percepcję ryzyka i ocenę okazji biznesowych

Interesujących danych o spostrzeganiu i zarządzaniu ryzykiem dostarczają, także 
badania przeprowadzone przez K. Sarasvathy’go wraz z H. Simonem 39. Wykorzystu-
jąc technikę „głośnego myślenia” badacze ci prześledzili sposób zarządzania ryzykiem 
przez bankierów i przedsiębiorców. Specyfi ka podejścia do zarządzania ryzykiem w po-
równywanych grupach przedstawiona została na rycinie 4.

Rycina 4. Różnice w postępowaniu w sytuacjach ryzyka między 
przedsiębiorcami i bankierami

Przedsiębiorcy zaczynają od ustalenia akceptowanego poziomu ryzyka, a następ-
nie obmyślają sposoby działań pozwalających na wzrost zysku, przy zaakceptowanym 
poziomem ryzyka. W przypadku zarządzania ryzykiem przez bankierów mamy do czy-
nienia z odmiennym podejściem. W pierwszym etapie określają oni poziom akcepto-

39 D. Sarasvathy, H. Simon, L. Lave, Perceiving and managing business risks: diff erences between entrepreneurs 
and bankers,  Journal of Economic Behavior & Organization, 1998, nr 33, s. 207-225.
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wanego dochodu i planują osiągnięcie go poprzez podejmowanie różnych działań za-
bezpieczających ich przed potencjalnym ryzykiem. 

W postępowaniu przedstawicieli obu grup w sytuacji zarządzania ryzykiem wyróż-
nić można dwie podstawowe fazy w zarządzaniu ryzykiem. Przedstawione zostały one 
na rycinie 4. Przedsiębiorcy dla ustalonego poziomu ryzyka starają się zwiększyć pole 
problemowe by stworzyć sobie warunki do zwiększenia dochodu. Z kolei bankierzy dla 
ustalonego poziomu pochodu starają się zmniejszyć pole problemowe redukując po-
ziom ryzyka. Badanie to, także wskazuje więc na specyfi kę poznawczego funkcjonowa-
nia przedsiębiorców.

7. Podsumowanie
Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój badań nad procesami poznawczymi 

przedsiębiorców interpretowany bywa przez licznych badaczy jako renesans zaintere-
sowania „ludzką stroną przedsiębiorczości” 40. Analizy teoretyczne i badania empirycz-
ne skoncentrowane na procesach poznawczych starają się w systematyczny sposób wy-
jaśnić rolę jednostki w procesie przedsiębiorczym. Na szczególne znaczenie jednost-
ki w procesie odkrywania i eksploatacji okazji przedsiębiorczych wskazują S. Shane 
i S. Vankataraman 41. Postulują oni skoncentrowanie badań: 1) na właściwościach po-
znawczych jednostek rozpoznających i wykorzystujących okazje biznesowe i 2) pozna-
niu mechanizmów poznawczych procesu związanego z odkrywaniem i eksploatowa-
niem okazji biznesowych.

Ważnym problemem stało się określenie podstawowych właściwości poznawczych 
przedsiębiorców i ocena, czy pod tym względem różnią się oni od innych uczestników 
gry rynkowej. Przedstawione przez nas dane wskazują, że przedsiębiorcy wyróżniają się 
spośród innych uczestników gry rynkowej poziomem ogólnej inteligencji – są bardziej 
inteligentni niż pracownicy zatrudnieni na etacie. Przedsiębiorcy są ponadto bardziej 
kreatywni nie tylko od pracowników, ale i od menedżerów dużych korporacji – empi-
rycznie potwierdzenie uzyskały więc poglądy Schumpetera, traktującego przedsiębior-
cę jako twórczego destruktora, wprowadzającego nowe na miejsce starego. 

Specyfi czne cechy sytuacji, w których przedsiębiorca funkcjonuje, takie jak: nie-
pewność, nowość, złożoność i zmienność -  wymuszają na przedsiębiorcy łatwość prze-
stawienia się z racjonalnego, analitycznego myślenia na szybkie myślenie heurystyczne, 
które jak na to wskazują liczne badania charakteryzuje się licznymi inklinacjami po-
znawczymi. Omówione powyżej rezultaty badań wskazują na związek heurystyk i inkli-
nacji poznawczych z percepcją ryzyka, procesem oceny i podejmowaniem decyzji przez 
przedsiębiorców. Heurystyki i inklinacje obok tego, że mogą doprowadzić do błędnych 

40 K. Mitchell, L. Busenitz, T. Lant, P. McDougall, E. Mores, J. Smith, Toward a Th eory of Entrepreneurial Cogni-
tion: Rethinking the People Side of Entrepreneurship Research, Entrepreneurship Th eory and Practice, 2002, 
Winter,  s. 93-104.

41 G. Shane, S. Vankataraman, Th e promise of entrepreneurship as fi eld of research,  Academy of Management 
Review, 2000, nr 25, s. 217-226.
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wniosków i decyzji są użytecznymi narzędziami funkcjonowania poznawczego w wa-
runkach wysokiego poziomu niepewności informacyjnej. Innym czynnikiem ułatwia-
jącym przedsiębiorcom radzenie sobie z takimi warunkami jest cechujący ich wysoki 
poziom optymizmu i nadmierna pewność formułowanych przez siebie sądów.

Zgromadzone przez badaczy dane empiryczne wskazują, że przedsiębiorcy charak-
teryzują się specyfi cznymi właściwościami poznawczymi, np. kreatywnością oraz pre-
ferowaniem myślenia heurystycznego, w którym wykorzystując proste narzędzie po-
znawcze, mogą radzić sobie z niepewnością i złożonością informacyjną sytuacji, w któ-
rych działają.
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Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Przedstawiciele pracowników 
w organach zarządzająco-nadzorczych 
podmiotów gospodarczych na tle przykładów 
z wybranych krajów UE

Konieczność współdziałania w przedsiębiorstwach pracowników z zarządami czy 
radami nadzorczymi (jeśli takie występują), oparta na wzajemnym zaufaniu, jest oczy-
wista. Najczęściej współpraca sprowadza się do:
1) przekazywania przedstawicielom pracowników informacji o planach wobec załogi, 

takich jak restrukturyzacja osobowa, plany rozwoju pracowników (szkoleń, ścieżki 
karier, itd.), wysokość wynagrodzeń i innych ich ekwiwalentów, przysługujących 
pracownikom, dane o bezpieczeństwie i warunkach pracy w przedsiębiorstwie, 
itp. Najczęściej informacje te przekazywane są w odniesieniu do aktualnej sytua-
cji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Częstotliwość, forma i zakres przekazywanych 
informacji przedstawicielom pracowników wynika ze wzajemnych uzgodnień po-
między przedstawicielami pracowników a organem zarządzającym; niezbędny za-
kres informacji określa Ustawa z 7 kwietnia 2006 r.1, która stanowi, że pracodawca 
jest zobowiązany do przekazywania pracownikom informacji dotyczących:

 działalności i sytuacji ekonomicznej fi rmy oraz przewidywanych w tym zakre-
sie zmian;

 stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających 
na celu utrzymanie jego poziomu;

 działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub zasad 
zatrudnienia.

1  Dz. U., 2006 r., nr 79, poz. 550, z późn. zm; ustawa jest konsekwencją Dyrektywy Unijnej 2002/14/EG.
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2) konsultacji w obszarze pracowniczym danej organizacji, uzyskiwania opinii przed-
stawicieli pracowników przy podejmowaniu określonych działań – głównie w za-
kresie restrukturyzacji osobowej.
Najczęściej opinie pracowników reprezentują wobec pracodawcy:
a) organizacje związkowe,
b) rady pracownicze.
W praktyce przepływ informacji na linii: pracownicy – zarząd/rada nadzorcza był, 

i w części fi rm jest, niewystarczający. Usprawnienie przepływu informacji oraz zwięk-
szenie roli pracowników w zarządzaniu organizacją odbywa się poprzez współuczest-
niczenie ich przedstawicieli w organach zarządzająco-nadzorujących. W Polsce obli-
gatoryjne powoływanie przedstawicieli pracowników w skład zarządów i rad nadzor-
czych dotyczy podmiotów powstałych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji i wyni-
ka z przepisów Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych2. 
Kodeks spółek handlowych nie reguluje uczestnictwa przedstawicieli pracowników 
w zarządach i radach nadzorczych spółek.

Pomimo powyższego, również w spółkach, które nie powstały w wyniku procesów 
komercjalizacji i prywatyzacji, w radach nadzorczych zasiadają przedstawiciele pra-
cowników. Z przeprowadzonych badań3 wynika, że na zbadanych 101 spółek (zarówno 
prywatnych, jak i należących do Skarbu Państwa) w Polsce, członkami w 66 radach byli 
przedstawiciele pracowników.

Praktyka uczestnictwa przedstawicieli pracowników w organach zarządzająco 
– nadzorczych występowała powszechnie w rozwiniętych krajach starej Unii Europej-
skiej. Największe doświadczenie w tej kwestii mają Niemcy. W krajach Unii Europej-
skiej, w których usankcjonowano prawnie uczestnictwo pracowników w organach nad-
zorczych ich udział stanowi zwykle od jednej trzeciej nawet do połowy członków rady. 

Poniższa tabela pokazuje, jak przedstawia się partycypacja pracownicza na pozio-
mie organów zarządzająco – nadzorczych przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii 
Europejskiej:

2  Dz. U., 1996, nr 118, poz. 561, z późn. zm.
3  S. Rudolf, Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, wyd. UŁ, 2004.
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Tabela. Porównanie reprezentacji pracowniczej w organach spółki 
w wybranych krajach Unii Europejskiej. 

Kraj Reprezentacja pracowni-
cza na poziomie zarządza-
nia przedsiębiorstwem

Reprezentacja pracownicza na poziomie nadzoru 
nad przedsiębiorstwem

Model zarządzania

Cypr W przedsiębiorstwach państwowych i przedsiębiorstwach z parytetycznym 
udziałem Skarbu Państwa rząd może przyznawać miejsca w radzie administru-
jącej przedstawicielom związkowym wyższego szczebla, głównie z konfederacji 
związków zawodowych. Praktyka ta nie jest usankcjonowana prawnie;

Krajowy system nad-
zoru korporacyjnego 
na Cyprze przewidu-
je powołanie organu 
administrującego 
(rady), łączącego 
funkcje zarządcze 
i nadzorcze w spół-
kach funkcjonujących 
według systemu mo-
nistycznego.

Czechy W przedsiębiorstwach 
państwowych reprezenta-
cja pracownicza na pozio-
mie zarządzania przedsię-
biorstwem jest obowiązko-
wa, niezależnie od liczby
pracowników. Podobnie 
Ustawa o bankach stano-
wi, że pracownicy muszą 
być także reprezentowani 
w zarządzie banku;

Pracownicy maja prawo do delegowania swo-
ich przedstawicieli do rad nadzorczych, zarówno 
w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywat-
nych. W sektorze prywatnym, w spółkach akcyj-
nych zatrudniających ponad
50 pracowników, jedna trzecia członków rady 
nadzorczej wybierana jest przez pracowników. Te-
oretycznie statut spółki może także przewidywać 
wyższą reprezentację (do 50 proc.) lub przyznać 
pracownikom prawo do reprezentacji w radzie 
spółek zatrudniających mniej niż pięćdziesiąt 
osób. W sektorze państwowym, bez względu na 
liczbę zatrudnionych pracownicy mają prawo do 
powołania jednej trzeciej składu rady;

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania.

Estonia Prawo nie nakazuje po-
wołania przedstawicieli 
pracowników do zarządu 
spółek;

Prawo nie nakazuje powołania przedstawicieli pra-
cowników do rad nadzorczych spółek;

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania. 

Litwa Prawo nie nakazuje po-
wołania przedstawicieli 
pracowników do zarządu 
spółek; 

Prawo nie nakazuje powołania przedstawicieli pra-
cowników do rad nadzorczych spółek; 

Prawo o spółkach, 
które aktualnie obo-
wiązuje na Litwie, 
pozostawia przed-
siębiorstwu wybór 
pomiędzy strukturą 
monistyczną (rada 
administrująca) a du-
alistyczną (zarząd 
i rada nadzorcza).

Łotwa Prawo nie nakazuje po-
wołania przedstawicieli 
pracowników do zarządu 
spółek; 

Prawo nie nakazuje powołania przedstawicieli pra-
cowników do rad nadzorczych spółek; 

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania.

Malta Prawo nie nakazuje powołania przedstawicieli pracowników do zarządu spółek, 
ale przewiduje taką możliwość;

System monistyczny 
(zarząd)
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Niemcy W spółkach zatrudniających 
powyżej 500 osób pracowni-
cy mają prawo do przedsta-
wiciela w zarządzie (dyrek-
tor ds. pracowniczych);

Spółki zatrudniające od 500 do 2 tys. pracow-
ników mają prawo do 1/3 części członków rady 
nadzorczej, a w wypadku spółek zatrudniających 
2 tys. i więcej osób, przedstawiciele załogi posia-
dają prawo do połowy miejsc w radach nadzor-
czych (przewodniczący rady nie może być przed-
stawicielem pracowników);

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania.

Polska Jeśli skomercjalizowane 
przedsiębiorstwo zatrudnia 
więcej niż 500 pracowników, 
przysługuje im prawo do 
1 członka Zarządu (dopóki 
Skarb Państwa ma udział 
w kapitale). Przedsiębior-
stwa państwowe obowią-
zuje ustawa o samorządzie 
pracowniczym z 25 wrześ-
nia 1981 r.4, w której rada 
pracownicza ma prawo do 
powołania dyrektora;

2/5 składu Rady Nadzorczej w spółkach akcyj-
nych po procesie komercjalizacji (byłych przed-
siębiorstwach państwowych) do momentu, gdy 
Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem (po 
przekroczeniu 50 proc. własności innych pod-
miotów, ilość członków z ramienia pracowników 
może się zmienić);

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania.

Słowacja Prawo nie nakazuje powoła-
nia przedstawicieli pracow-
ników do zarządu spółek; 

W radzie nadzorczej pracownicy mają prawo do 
dokonania wyboru połowy jej członków (z wyj. 
przewodniczącego). Jeśli spółka zatrudnia więcej 
niż pięćdziesięciu pracowników pełnoetatowych, 
jedna trzecia składu rady nadzorczej wybiera-
na jest przez pracowników. Statut spółki może 
jednak ustanawiać wyższą liczbę członków rady 
wybieranych przez pracowników (maksymalnie 
50 proc.), a także zadecydować o wprowadzeniu 
dobrowolnej reprezentacji pracowniczej w radzie 
nadzorczej w przypadku niespełnienia wymaga-
nego progu 50 pracowników;

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania.

Słowenia Pracownicy mają upraw-
nienia w zakresie zgłaszania 
kandydata na stanowisko 
pracowniczego członka 
zarządu w spółkach zatrud-
niających ponad 500 pra-
cowników;

Pracownikom przysługuje prawo do partycypa-
cji w radzie nadzorczej; ich liczbę określa statut 
spółki - nie może być ona jednak niższa niż jed-
na trzecia ani wyższa niż połowa całego składu 
rady nadzorczej;

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania.

Węgry Prawo nie nakazuje powoła-
nia w skład zarządu przed-
stawiciela pracowników;

W przedsiębiorstwach państwowych i prywat-
nych, zatrudniających powyżej 200 pełnoetato-
wych pracowników, przedstawiciele zatrudnio-
nych mają prawo do 1/3 składu rady nadzorczej;

Dualistyczna struktu-
ra zarządzania.

Opracowanie własne na podstawie: M. Stolot, N. Kluge, Partycypacja pracownicza na poziomie 
zarządzania przedsiębiorstwem w dziesięciu nowych państwach członkowskich UE. Krótkie rapor-
ty krajowe, przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach projektu PRESENS.    4

Reprezentacja pracownicza na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem (w zarzą-
dzie lub radzie nadzorczej) występuje w sześciu z dziesięciu krajów, które przystąpiły do 

4 Ust. z 1981 r. z późn. zm (Dz. U., 1981 r., nr 24, poz. 123, z późn. zm).
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UE w 2004 r. W Czechach, na Węgrzech, w Słowacji i w Słowenii prawa te są szeroko 
rozpowszechnione – występują zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i pań-
stwowych – podczas, gdy na Malcie i w Polsce doświadczenia związane z reprezenta-
cją pracowniczą na poziomie zarządzania ograniczają się do przedsiębiorstw państwo-
wych lub prywatyzowanych. Jedynie Cypr, Estonia, Łotwa i Litwa nie mają (prawie) 
żadnych doświadczeń w zakresie tej formy reprezentacji pracowniczej. Za pośredni-
ctwem swoich przedstawicieli w zarządzie lub radzie nadzorczej przedsiębiorstwa pra-
cownicy mają możliwość dostępu do aktualnych informacji i wywierania wpływu na 
decyzje o znaczeniu strategicznym na etapie ich podejmowania lub zatwierdzania. Taka 
reprezentacja na poziomie zarządzania może być zatem dodatkowym środkiem zapew-
niającym poszanowanie interesów siły roboczej, na przykład podczas realizacji proce-
sów restrukturyzacyjnych5.

S. Rudolf wskazuje, na podstawie przeprowadzonych badań, na pozytywne i nega-
tywne skutki partycypacji pracowniczej6 w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jako pozy-
tywne wskazuje następujące aspekty:
1) Poprawa wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa: partycypacja pracownicza ge-

neralnie, a poszczególne formy w szczególności, stanowić mogą istotną przesłankę 
do podniesienia efektywności przedsiębiorstwa i wzrostu jego przewagi konkuren-
cyjnej na rynku. Partycypacja prowadzi bowiem do wyzwalania przedsiębiorczości 
i kreatywności pracowniczej, do generowania innowacyjnych pomysłów (…),

2) Rosnąca integracja pracowników z przedsiębiorstwem: wzrostowi uprawnień pra-
cowniczych, prowadzącemu najogólniej do wzrostu ich udziału w podejmowaniu 
decyzji, towarzyszy zawsze wzrost odpowiedzialności pracowników za te decyzje. 
Odpowiedzialność ta sprawia, że pracownicy czują się bardziej związani z przed-
siębiorstwem, starają się lepiej wywiązać ze swoich obowiązków, wykorzystywać 
istniejące okazje i możliwości. Sprawia to, że sprawami zakładowymi żyją również 
poza pracą, szukają rozwiązań pojawiających się problemów (…),

3) Powstawanie partnerskich stosunków w zakładzie: partycypacja pracownicza 
może zaowocować stworzeniem partnerskich stosunków między pracownikami 
i kie rownictwem. Określone formy partycypacji prowadzą bowiem najogólniej do 
upodmiotowienia pracowników w miejscu pracy, przynosząc w ten sposób zamia-
nę istniejących stosunków podległości na rzecz stosunków partnerskich (…),

4) Tworzenie kanałów do artykulacji poglądów pracowniczych: tworzenie takich ka-
nałów jest szczególnie istotne w sytuacji braku związków zawodowych w zakładzie. 
Formy partycypacji pracowniczej dostarczać mogą skutecznych sposobów komu-
nikacji między partnerami społecznymi (…),

5  M. Stolot, N. Kluge, Partycypacja pracownicza na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem w dziesięciu no-
wych państwach członkowskich UE. Krótkie raporty krajowe, przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach 
projektu PRESENS.

6  S. Rudolf, Partycypacja pracownicza – Szanse dla przedsiębiorstw i pracodawców, [w:] Partycypacja w formie 
konsultacji i informacji: zagrożenia czy szanse?, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkow-
skiego, Warszawa 2006.
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5) Obecność form partycypacji pośredniej ułatwia wprowadzenie nowych form or-
ganizacji pracy opartych na poszerzonym zakresie autonomii. Chodzi tu głównie 
o tzw. zespołowe formy organizacji pracy i towarzyszący im efekt synergii, który 
stanowić może ważne źródło sukcesów fi rmy (…).
Negatywne rezultaty partycypacji występują stosunkowo rzadko, zaś ich konse-

kwencje nie są zbyt uciążliwe. Przytaczamy je tutaj, żeby wskazać na możliwość ich wy-
stępowania i wczesnego podejmowania prób ich uniknięcia. Rezultaty takie to m.in.:
1. Wydłużanie się procesu podejmowania decyzji (wynika to z konieczności ich kon-

sultacji z pracownikami, przygotowywania ich uzasadnienia bądź argumentacji, 
dostarczania informacji itp.).

2. Wzrost biurokracji.
3. Niebezpieczeństwo ujawnienia poufnych informacji.
4. Przedkładanie przez przedstawicieli pracowników interesu załogi nad interes za-

kładu (zatrudnienie, płace, restrukturyzacja itp.)7.
Wymienione powyżej skutki partycypacji pracowniczej dotyczą obowiązku infor-

mowania i konsultacji z przedstawicielami załogi – zwłaszcza rad pracowniczych, ale 
przekładają się również na uczestnictwo reprezentantów pracowników w organach za-
rządzająco-nadzorczych. Należy przy tym zaznaczyć, że obowiązek składania każdej in-
formacji pracowniczemu członkowi zarządu czy rady nadzorczej podlega rygorom ko-
deksowym.

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 30 podmiotów gospodarczych wo-
jewództwa dolnośląskiego wynika, że właśnie uczestnictwo przedstawicieli pracowni-
ków w organach podmiotów gwarantuje bieżącą informację o sprawach, nie tylko pra-
cowniczych, dotyczących przedsiębiorstwa (tak: odpowiedziało 28 spośród 30 respon-
dentów)8. Na kolejnym miejscu plasują się ustawowe zobowiązanie zarządu do infor-
mowania rad pracowniczych i/lub organizacji związkowych oraz publikacje zakładowe, 
wydawane przez komórki organizacyjne fi rmy. 

Kolejnym podejmowanym wątkiem, związanym z partycypacją pracowniczą w or-
ganach nadzorczych, są kompetencje przedstawicieli pracowników. W spółkach Skarbu 
Państwa istnieje obowiązek zdania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzor-
czych, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 września 2004 r. (Dz. U., nr 198, 
poz. 2038, z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 20 Ministra Skarbu Państwa z 30 czerwca 
2008 r. Zakres egzaminu obejmuje zagadnienia z dziedziny prawa, ekonomii i zarządza-
nia. Kompetencje członków rad nadzorczych-przedstawicieli pracowników w innych 
podmiotach niż powyższe nie są narzucone w prawie polskim. Mogą je określać uregu-
lowania wewnętrzne. Pracownicy mogą też bez ograniczeń dokonywać wyboru najlep-
szego swojego przedstawiciela.

7  J. w.
8  Na podstawie rozpoczętych badań organizacji województwa dolnośląskiego, dotyczących reprezentacji pra-

cowniczych w organach.
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Reasumując, należy przypuszczać, że tendencja uczestniczenia w organach zarzą-
dzająco nadzorczych przedstawicieli pracowników będzie utrzymana. Prawodawstwo 
unijne będzie narzucać poszczególnym krajom stosowne dyrektywy. I tak na przykład 
w ramach prac nad przepisami dotyczącymi spółki europejskiej (Dyrektywa 2001/86/
WE z 8 października 2001 r.9) zapewniono kontynuację partycypacji pracowników 
w radzie nadzorczej/administrującej. Na jej podstawie Sejm podjął ustawę z 4 marca 
2005 r.10, sankcjonując reprezentację pracowniczą w organach spółki.

9  Dziennik Urzędowy L 294, 10/11/2001 P. 0022-0032.
10  Dz. U., 2005 r., nr 62, poz. 551, z późn. zm.
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Od kartelu do wolnego rynku
Deregulacja sektora transportu lotniczego w USA

Funkcjonowanie amerykańskiego rynku wewnętrznego tradycyjnie już kojarzy 
się nam z pojęciem wolnej konkurencji i swobodą przepływu kapitału. Pojawiające się 
okresowo oznaki zakłóceń w działaniu tego mechanizmu, prowadzące do sytuacji kry-
zysowych w gospodarce USA jesteśmy skłonni składać, między innymi, na karb roz-
luźnienia procedur monitorowania i kontroli ze strony kompetentnych organów pań-
stwa. Trudno zatem zaakceptować myśl, że przez większą część XX w. szereg branż 
w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało pod ścisłym nadzorem administracji rządo-
wej, w sztywnym gorsecie narzuconych przez nią reguł i ograniczeń. Stopień ingeren-
cji w wielu przypadkach pozwala mówić nie tylko o sterowaniu całymi sektorami, ale 
wręcz o przeregulowaniu. Mimo wieloletniego procesu liberalizacji „ślady” tej działal-
ności niejednokrotnie pozostają widoczne i silnie odczuwalne aż do dnia dzisiejszego 
– przy czym (i dlatego umyka to naszej uwadze) mogą być jedynie skutkiem oddziały-
wania zewnętrznego otoczenia gospodarczego, a nie wewnętrznych uregulowań. Kla-
syczny przykład stanowi krajowy sektor lotniczych przewozów pasażerskich. 

Przepisy obowiązujące od 1938 r. organizowały komercyjny transport lotniczy Sta-
nów Zjednoczonych jak swojego rodzaju kartel, ściśle reglamentowany i nadzorowany 
przez państwo.1 Wprowadzono je w celu ograniczenia do minimum (a właściwie wyeli-
minowania) konkurencji i zapewnienia administracyjnie koncesjonowanym przewoź-
nikom niemal pełnej ochrony przed groźbą ewentualnego bankructwa2. Izba Lotnictwa 

1 Kongres w podobny sposób skartelizował m.in. transport kolejowy i ciężarowy (narzędziem była Międzysta-
nowa Komisja Handlu – Interstate Commerce Commission) oraz bankowość (poprzez Federalną Korporację 
Ubezpieczeń Wkładów – Federal Deposit Insurance Corporation). 

2 Akty prawne z tego okresu (bez względu na branżę, jakiej dotyczyły) odzwierciedlały obawy prawodawców 
i społeczeństwa przed powtórzeniem się Wielkiego Kryzysu z początku lat 30.
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Cywilnego (Civil Aeronautics Board – CAB), powołana do życia w 1937 r., regulowa-
ła zasady funkcjonowania krajowego transportu lotniczego w sposób przewidziany dla 
zakładów użyteczności publicznej. Decydowała, która linia lotnicza (z reguły jedna lub 
nie więcej niż dwie) uzyska prawo obsługi połączeń między dwoma miastami – i w ja-
kiej wysokości opłata3 ma być pobierana za przewóz. Ustalając w pełni arbitralnie obo-
wiązujące taryfy, CAB promowała przy tym przeloty na krótkich, krajowych trasach 
(short-haul), niejednokrotnie sztucznie zaniżając na nich poziom opłat pasażerskich, 
kosztem subsydiujących je tras długodystansowych (long-haul). 

Zbiurokratyzowana Izba postawiła sobie za cel zakonserwowanie istniejącego ukła-
du. Pod jej rządami żaden z już funkcjonujących przewoźników praktycznie nie od-
czuwał presji konkurencyjnej. Zgoda władz na utworzenie nowego towarzystwa lotni-
czego o zasięgu ponadstanowym była tożsama z przyznaniem quasi monopolistyczne-
go prawa do obsługi konkretnych połączeń. Nowych tras niemal nie uruchamiano, zaś 
uzyskanie koncesji na kolejną, już przez kogoś obsługiwaną, graniczyło z cudem. Po-
wszechnie przytaczany jest przypadek linii Continental Airlines, która uzyskała taką 
właśnie koncesję po 8 latach od złożenia wniosku – wyłącznie zresztą dzięki wyrokowi 
Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, który nakazał CAB zaaprobowanie aplika-
cji, uzasadniając swoją decyzję dopełnieniem przez towarzystwo wszelkich formalnych 
wymogów, a tym samym brakiem podstaw do odrzucenia wniosku.

Dopiero wydarzenia początku lat 70. ubiegłego wieku – na czele z kryzysem ener-
getycznym 1973 r. i stagfl acją – otworzyły temat urynkowienia sektora przewozów lą-
dowych i lotniczych4. Rada Doradców Ekonomicznych administracji Nixona, wspól-
nie z Departamentem Sprawiedliwości, zgłosiła w 1971 r. projekt rozwiązań prawnych 
rozluźniających gorset przepisów taryfowych i obniżających bariery wejścia w trans-
porcie kolejowym i drogowym. Silnym bodźcem do prorynkowego działania okazało 
się największe w historii kolejnictwa bankructwo w 1970 r. towarzystwa Penn Central 
Railroad. Obawiając się powtórzenia sytuacji, tym razem w lotnictwie, kolejna admini-
stracja (prezydenta Forda) doprowadziła do częściowej deregulacji przewozów towa-
rowych i zalegalizowała pojęcie cen zniżkowych (discount fares), stanowiących dotąd 
tematu tabu. Omijając niechętną zmianom senacką Komisję Handlu i jej Podkomisję 
Lotnictwa (Aviation Subcommittee of the Commerce Committee) administracja For-
da wsparła rozpoczęcie w 1975 r. przesłuchań przez bardziej liberalną senacką Komisję 
Ustawodawczą (Judiciary Committee), odpowiedzialną za prawo antytrustowe (w tym 
przepisy w zakresie konkurencji). 

3 Liczba pojedyncza („opłata”) została tu użyta nie bez powodu – na danej trasie obowiązywała wyłącznie jed-
na cena biletu, niezależnie od wyprzedzenia, z jakim została dokonana rezerwacja, momentu zakupu biletu, 
terminu przelotu (nie istniało pojęcie high season i low season, taryfy weekendowej itd.) oraz jakości oferty 
przewoźnika.

4 Tak jak w Europie dla określenia polityki rezygnacji z bezpośredniego regulowania danej dziedziny gospo-
darczej – a więc podjęcia kroków prawnych w kierunku jej urynkowienia – używa się określenia „liberaliza-
cja”, w Stanach Zjednoczonych jego odpowiednikiem jest termin „deregulacja”.
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Dodatkowymi argumentami na rzecz zmian były wyniki analiz funkcjonowania 
lotnictwa cywilnego na lokalnych (wewnątrzstanowych) rynkach nie poddanych jurys-
dykcji CAB. Panująca na nich relatywnie nieskrępowana konkurencja doprowadziła do 
drastycznej obniżki cen biletów już w latach 60. ubiegłego wieku.

Kiedy w 1977 r. prezydent Carter mianował Alfreda E. Kahna, profesora ekonomii 
Cornell University i zwolennika rozluźnienia przepisów, nowym szefem CAB, zmiany 
prawne były już właściwie przesądzone, trwały jedynie spory nad ich głębokością. Po-
pieranie deregulacji przewozów lotniczych stało się synonimem działalności prokonsu-
menckiej, za sprawą opinii publicznej spychając jej przeciwników na pozycje defensyw-
ne. 24 października 1978 r. prezydent podpisał historyczny pakiet przepisów Airline 
Deregulation Act (ADA)5. 

Deklarowanym celem całego pakietu prawnego było umożliwienie rozpoczęcia 
działalności operacyjnej kolejnym przewoźnikom, ułatwienie dostępu do nowych ryn-
ków dotychczasowym uczestnikom oraz wsparcie małych linii lotniczych. Miał on za-
pewnić zagęszczenie sieci połączeń w oparciu o porty lokalne i satelitarne, zapobie-
gając zarazem nadmiernej koncentracji skutkującej podwyżkami cen usług przewozo-
wych i wypychaniem z rynku słabszych konkurentów. Okres wdrażania ADA ustalono 
na 4 lata, z zakończeniem eliminowania ograniczeń na liniach krajowych przewidzia-
nym na 31 grudnia 1981 r. i likwidacją dotychczasowych regulacji taryfowych na tym-
że rynku do dnia 1 stycznia 1983 r.6. Izba Lotnictwa Cywilnego była stopniowo pozba-
wiana swoich uprawnień, m.in. w zakresie ustalania taryf, blokowania dostępu do tras 
(uzasadnianego nadużywanym pojęciem „interesu publicznego”) i wprowadzania no-
wych regulacji wobec przewoźników czarterowych – na koniec zaś rozwiązana z dniem 
1 stycznia 1985 r.

W swoich pierwotnych założeniach deregulacji miała towarzyszyć kontrola anty-
trustowa. Na mocy przepisów z 1938 r. została ona oddana w ręce CAB. Po jej likwidacji 
w 1985 r. przekazano ją w gestię Departamentu Transportu (U.S. Department of Trans-
portation – DOT), aby fi nalnie, od 1989 r., jurysdykcję w zakresie fuzji w lotnictwie do-
łączyć do pozostałej działalności antytrustowej7 prowadzonej przez Departament Spra-
wiedliwości (U.S. Department of Justice)8. 

Przepisy deregulacyjne nie zlikwidowały dokuczliwej bariery „amerykańskiego 
pochodzenia” przewoźnika krajowego. Linię lotniczą mógł nadal zarejestrować jedynie 
obywatel USA, stały rezydent lub spółka, której wszyscy partnerzy mieli krajowe oby-
watelstwo, względnie korporacja zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, której dy-
rektor generalny (Chief Executive Offi  cer – CEO) i 2/3 dyrektorów było Amerykanami, 

5 Public Law 95/504, October 24, 95th Congress, Washington D.C. 1978, 92 STAT, s. 1705-1754.
6 W praktyce czas trwania okresu dostosowawczego był krótszy.
7 Znajdującej źródła w Herman Antitrust Act (Ustawie Antymonopolowej Hermana) uchwalonej przez Kon-

gres w 1890 r.
8 Departament Transportu prezentował liberalne podejście do fuzji i przejęć. Polityka antytrustowa uległa za-

ostrzeniu po przekazaniu uprawnień Departamentowi Sprawiedliwości.
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zaś co najmniej 75 proc. kapitału akcyjnego znajdowało się w rękach obywateli USA. 
W pewnym sensie stanowiło to przeciwwagę wobec protekcjonistycznej polityki jedy-
nego realnie liczącego się globalnego konkurenta - europejskiej Wspólnoty - przy czym 
niektóre amerykańskie uregulowania prawne miały jeszcze bardziej restrykcyjny cha-
rakter (i, co więcej, uległy zaostrzeniu).

Szczelny parasol ochronny z czasów przedderegulacyjnych, nagle zwinięty przez 
Airline Deregulation Act, spowodował, że wielu amerykańskich przewoźników wkro-
czyło do świata wolnej konkurencji bez żadnego do tego przygotowania, z fl otami sa-
molotów o zbyt dużej pojemności w stosunku do na nowo zdefi niowanych potrzeb 
i nieefektywnymi pracownikami zrzeszonymi w roszczeniowych związkach zawodo-
wych. Przyzwyczajeni do przerzucania rosnących kosztów operacyjnych na pasażerów 
(zamiast szukania rezerw i oszczędności)9 nie zawsze odnajdywali się w nowej rzeczy-
wistości i podejmowali chybione, nerwowe próby restrukturyzacji. 

Ich konsekwencje nie ominęły największych towarzystw, kluczowych dla funkcjo-
nowania amerykańskiego sektora transportu lotniczego10. Dochodziło do katastrofal-
nych – z ekonomicznego punktu widzenia – błędów w zakresie polityki zakupów no-
wej fl oty (czego skutków doświadczyła chociażby linia Eastern11, do której w 1978 r. 
należało ok.11 proc. rynku przewozów pasażerskich). W ramach strategii „ucieczki do 
przodu” uruchamiano, bez odpowiedniego przygotowania, coraz to nowe połączenia 
(jak zrobiła to linia Braniff , ok. 4 proc. rynku) – licząc na cofnięcie przepisów deregula-
cyjnych i zachowanie zdobyczy pod przywróconym parasolem ochronnym CAB. Kla-
sycznym przykładem klinicznego wręcz braku zdolności adaptacyjnych okazała się li-
nia Pan Am12 (ok. 9 proc. rynku). „Przypisana” (pod rządami ustawy z 1938 r.) wyłącz-
nie do obsługi tras międzynarodowych z/do Stanów, usiłowała wypełnić krajową lukę 
w swoich połączeniach kupując wewnątrzamerykańskiego przewoźnika National Airli-
nes. Za wygórowaną kwotę 400 mln dolarów przejęta została linia, której zintegrowanie 

9 Koszt świadczenia usługi stanowiący punkt odniesienia przy kalkulacji cenowej nie był weryfi kowany pod 
kątem wysokości i racjonalności nakładów ponoszonych przez przewoźnika. Istotne było tylko, aby benefi -
cjent systemu uzyskał dla siebie nadwyżkę fi nansową ponad koszty (jakie by one nie były), określaną jako 
godziwą stopę zwrotu (reasonable rate of return).  

 Ciekawym, choć wymagającym osobnego omówienia, jest temat rentowności amerykańskich linii lotniczych 
przed i po deregulacji. Według danych DOT stopa zysku z działalności operacyjnej w latach 1940-50 wynio-
sła 9,09 proc. (stopa zysku netto 1,64 proc.), zaś w kolejnych 10-leciach odpowiednio: 6,93 proc. (3,63 proc.), 
7,35 proc. (2,97 proc.), 3,37 proc. (2,97 proc.), 1,80 proc. (-0,18 proc.), 3,99 proc. (0,90 proc.). W okresie 
2001-03 rentowność operacyjna spadła (na skutek ataków terrorystycznych z 11 września) do -6,28 proc. (netto 
do -6,95 proc.). Powyższe dane wyraźnie potwierdzają wyższą dochodowość sektora przed deregulacją. Źródło 
danych statystycznych: Form 41 Filings, 1940-2003, US Department of Transportation, Washington D.C.

10 Zarówno w literaturze, jak i w potocznym użyciu wymieniona grupa przewoźników określana jest często 
jako „legacy” carriers (lub „legacy” airlines – linie „dziedziczące”), bądź też incumbent carriers (lub incumbent 
airlines, w skrócie: incumbents -  benefi cjenci).

11 W momencie swojego upadku linia operowała 17 typami samolotów – każdy z nich wymagał oddzielnie 
szkolonych pilotów i mechaników oraz, w przypadku konieczności naprawy, innego zestawu części za-
miennych.

12 Pan American World Airways, jeden z pionierów i żywa historia lotnictwa pasażerskiego.
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z nabywcą było od początku praktycznie niemożliwe13. Mimo późniejszych zakupów 
następnych lokalnych przewoźników Pan Am’owi nigdy nie udało się stworzyć ogólno-
krajowej sprawnej sieci połączeń, tak samo, jak zmodyfi kować dotychczasowy system 
operacyjny.14 Efektem kolejnych chybionych posunięć była strata ponad dwóch miliar-
dów (ówczesnych) dolarów w ostatnim dziesięcioleciu istnienia linii. Po stopniowej wy-
przedaży wszystkich aktywów15, nie mogąc pokryć narastającego zadłużenia, Pan Am 
w końcu upadł16. W spiralę długów wpadły także towarzystwa TWA (Trans World Air-
ways, ponad 12 proc. rynku) oraz Continental (ponad 4 proc.). Oba musiały skorzystać 
z dobrodziejstw Chapter 1117.

Wbrew obawom, seria bankructw i przejęć nie pociągnęła za sobą załamania po-
daży (dostępności połączeń) na rynku pasażerskiego transportu lotniczego. Grupę tra-
dycyjnych przewoźników – tych, którzy wykazali się na tyle dużą elastycznością i zdol-
nością adaptacyjną, aby nie tylko przetrwać, ale nawet przejąć niektórych upadających 
konkurentów – uzupełniła szybko rosnąca liczba nowych uczestników rynku (tzw. new-
entrants, newcomers), zarówno współpracujących, jak i konkurujących z dotychczaso-
wymi. Z chwilowego chaosu stopniowo zaczął wyłaniać się nowy porządek funkcjono-
wania branży, zmuszając każdego przewoźnika do zdefi niowania (lub zredefi niowania) 
swoich aspiracji co do przyszłego pozycjonowania fi rmy. To z kolei narzucało koniecz-
ność wyboru określonej, spójnej z założonymi celami strategii działania.

Z reguły, wiodącą (stymulującą) rolę w przemianach rynkowych przypisuje się no-
wym graczom - równie innowacyjnym, co agresywnym, zdobywającym dla siebie prze-
strzeń kosztem dotychczasowych benefi cjentów. W tym jednak przypadku potencjał 
i pozycja wielkich towarzystw lotniczych dominujących w okresie przed deregulacją 
sprawiły, że w pierwszej fazie restrukturyzacji sektora to właśnie ich radykalne (uda-
ne lub chybione) zmiany organizacyjne były istotnym czynnikiem wymuszającym na 

13 Z powodu całkowicie niekompatybilnej fl oty (w Pan Am samoloty L-1011 z silnikami Rolls-Royce, w Natio-
nal DC-10 z silnikami General Electric), niekompatybilnych połączeń (National posiadał tylko jeden hub, 
o skrajnej lokalizacji, w Miami), odmiennej kultury korporacyjny itd. Jedynym zwycięzcą w przetargu była 
konkurująca o zakup National linia Texas International Airlines, która, pobijając cenę, fi nalnie zarobiła na 
odsprzedanym przez siebie mniejszościowym pakiecie akcji 45 mln. dolarów.

14 Na trasach długodystansowych (międzykontynentalnych) opóźnienia w przylocie rzędu jednej godziny były 
tolerowane przez znaczną część pasażerów, w przeciwieństwie do tras krajowych. Pan Am, operujący wcześ-
niej prawie wyłącznie na tych pierwszych, po przyłączeniu National nie potrafi ł m.in. utrzymać wymaganej 
dyscypliny czasowej na połączeniach wewnątrzamerykańskich. Rzecz jasna, nie był to jedyny problem orga-
nizacyjny tego przewoźnika, ale należał do uchybień najbardziej zauważanych przez pasażerów.

15 M.in. wieżowca PanAm Building na Manhattanie, sieci hoteli Intercontinental i fl oty cargo.
16 Faktem, który ostatecznie przesądził o bankructwie, były skutki ataku terrorystycznego na samolot tej linii 

w grudniu 1988 r. (katastrofa nad Lockerbie). Federalny Zarząd Lotnictwa nałożył na przewoźnika karę 630 
tys. dolarów za luki w systemie bezpieczeństwa na lotnisku we Frankfurcie, zaś rodziny ofi ar wytoczyły ok. 
300 spraw sądowych o odszkodowanie. 

17 Przepis zapewniający ochronę przed wierzycielami w celu umożliwienia restrukturyzacji. Postanowienia 
Charter 11 pozwalały między innymi na zerwanie wcześniejszych umów zbiorowych dotyczących planów 
emerytalnych i podjęcie z załogą nowych rokowań bez warunków wstępnych (uwzględniania wcześniejszych 
zobowiązań – opcja zero). W szeregu przypadkach Charter 11 w praktyce oznaczał jednak co najwyżej opóź-
nienie momentu ogłoszenia bankructwa.  
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nowych przewoźnikach wybór określonej strategii działania. Mniejsi i słabsi zazwyczaj 
szukali dla siebie niszy, wybierając drogę kohabitacji (w roli tzw. feeders - sprawnych, 
pozbawionych nadmiernych ambicji podwykonawców „starszych braci”)18, bardziej 
agresywni stawiali na konfrontację, licząc na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzię-
ki alternatywnym modelom biznesowym – dającym potencjalnemu klientowi wyraźny 
sygnał o ich, korzystnej dla niego, odmienności.

Tradycyjni przewoźnicy – boleśnie uświadamiając sobie fakt wejścia w życie no-
wych reguł gry premiujących przeżyciem i rozwojem jedynie najbardziej efektywne jed-
nostki – dość szybko podjęli próbę radykalnych zmian organizacyjnych. Pierwszą i jed-
ną z najważniejszych była rezygnacja przez nich z utrzymywania sieci połączeń w do-
tychczasowym klasycznym układzie liniowym typu point-to-point19, na korzyść syste-
mu hub-and-spoke20. Tworząc bazy (tzw. hubs), stanowiące centrum promieniście roz-
chodzących się tras komunikacyjnych do punktów docelowych i koncentrując w nich 
swoje operacje, przy okazji praktycznie zablokowali konkurentom dostęp do szeregu 
największych krajowych lotnisk, co zresztą było zamierzonym działaniem. Rekon-
fi guracji uległy fl oty – na długich trasach Boeingi 747 ustąpiły miejsca mniejszym 
DC-10, te zaś z kolei (z czasem) bardziej ekonomicznym B767 i B757. Ekwiwalentem 
jednego lub co najwyżej dwóch rejsów dziennie na krótszych, drugorzędnych odcin-
kach21 obsługiwanych dotąd przez odrzutowe B737 i DC-9 stawała się większa ich 
liczba wykonywana małymi, tańszymi w eksploatacji turbośmigłowcami. Cedowano 
je najczęściej na wcześniej wspomnianych podwykonawców (linie lokalne i regional-
ne), z niektórymi zawierając umowy, innych wykupując – co pozwoliło tradycyjnym 
przewoźnikom, z jednej strony, na zagęszczenie tras dolotowych do wspomnianych 
baz (hubs), z drugiej zaś na wydłużenie szeregu „szprych” (spokes) o dalsze odcinki 
dolotowe, których eksploatacja przez ich zbyt duże samoloty byłaby ekonomicznie 
nieopłacalna.

W przeciwieństwie do linii, które oparły swój byt na koegzystencji z tradycyjny-
mi przewoźnikami, towarzystwo Southwest Airlines – prowadzące działalność już na 
kilka lat przed uchwaleniem ADA – uznało deregulację za realną szansę na podjęcie 
(wreszcie) równorzędnej rywalizacji z tymi ostatnimi. Historia Southwest z okresu 

18 Z czasem zaczęto tworzyć całe grupy linii regionalnych wyspecjalizowanych w wypełnianiu luk w sieciach 
„legacy” airlines (na ich zlecenie).

19 Bezpośrednio łączących początkowy punkt podróży z punktem docelowym.
20 Model funkcjonowania na bazie sieci połączeń typu hub-and-spoke („piasta i szprycha”) jest typowy dla du-

żych przewoźników zapewniających sobie tą drogą silną pozycję w jednym lub kilku wielkich portach lotni-
czych ( jak w przypadku British Airways na lotnisku London Heathrow). Pasażer, chcąc dostać się z lotniska 
A na lotnisko B (z których żadne nie jest tzw. hub’em, tj. lotniskiem centralnym linii, którą podróżuje) musi 
najpierw dolecieć do hub’u, po czym przesiada się na samolot w kierunku lotniska B. Omawiana strategia, 
multiplikująca starty i lądowania w danym hub’ie zapewnia tam przewoźnikowi dominującą pozycję, ale 
jednocześnie wydłuża czas podróży i wymusza wyższe ceny biletów (w porównaniu do tanich przewoźników 
stosujących odmienną strategię, opisaną poniżej). 

21 Najczęściej były to tzw. cienkie linie (thin markets) – trasy o dość ograniczonym potencjale przewozowym 
z punktu widzenia zgłaszanego popytu.
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przed 1978 r. jest zresztą najlepszym przykładem reguł rządzących ówczesnym amery-
kańskim rynkiem przewozów lotniczych. Mała lokalna linia22, założona w 1967 r. w celu 
obsługi połączeń między trzema teksańskimi miastami, została - jeszcze przed rozpo-
częciem przewozów - uznana przez ówczesnych benefi cjentów rynku za „obce ciało” 
w systemie, intruza próbującego burzyć istniejące status quo w zakresie cen i standar-
dów usług23. Dyskredytował ją w oczach kartelu zarówno sam zamiar wejścia na trasy 
już przez niego obsługiwane, jak i głoszone przez nią hasło uczynienia podróży samo-
lotem tańszą od przejazdu samochodem24 - a konkretnie, prosty pomysł na tanie bilety 
przy jednoczesnym zachowaniu rentowności operacyjnej przez przewoźnika. Strategia 
oparta została na usunięciu z oferowanego pakietu wszystkiego, co wykraczało poza 
absolutne minimum (bezpłatnych posiłków, napojów i gazet na pokładzie, oddzielnych 
poczekalni dla uprzywilejowanych pasażerów, wreszcie samego uprzywilejowania, czy-
li podziału na klasę pierwszą, business i ekonomiczną – pozostać miała wyłącznie ta 
ostatnia)25, zarazem zaś na maksymalnym wykorzystaniu sprzętu (fl ota służy do prze-
wozu pasażerów, a nie parkowania na płycie lotniska)26. Dla Southwest samolot niczym 
nie różnił się od autobusu, tyle tylko, że był szybszy i potrafi ł latać. „Legacy” airlines sta-
nęły przed poważnym problemem: jak obronić swój stan posiadania?

Przepisy deregulacyjne odebrały benefi cjentom starego systemu większość instru-
mentów prawnych pozwalających dotąd na blokowanie latami procedur rejestracyj-
nych kolejnych przewoźników. Bezpardonowo wykorzystywanym atutem uczyniły one 
w tej sytuacji system hub-and-spoke, dający realną możliwość zamknięcia potencjalnym 
konkurentom swobodnego – w wymiarze niezbędnym do normalnego funkcjonowania 
i rozwoju - dostępu do największych portów amerykańskich. Kartel, „wygnany” przez 
ADA z przestrzeni powietrznej, przeniósł się na pasy startowe lotnisk.

Przewoźnik posiadający w danym porcie dominujący udział w dostępie do termi-
nali i przydziałów czasów przylotów i odlotów (slots) jest w stanie zniechęcić lub co naj-
mniej osłabić konkurencyjność linii zamierzającej uruchomić z niego swoje połączenia. 
Czynniki sprzyjające supremacji można przy tym podzielić na dwie grupy: istniejące 

22 W momencie rozpoczęcia operacji dysponowała zaledwie trzema samolotami Boeing 737 (któremu to mode-
lowi, w kolejnych jego wersjach, pozostała wierna do dnia dzisiejszego).

23 W celu uziemienia konkurenta (uzyskania sądowego zakazu lotów) towarzystwa Braniff , United Airlines, 
Continental Airlines, Aloha Airlines i Trans-Texas rozpoczęły trzyletnią batalię prawną zakończoną wygra-
ną Southwest Airlines w Sądzie Najwyższym Stanu Teksas (Texas Supreme Court) i, fi nalnie, odrzuceniem 
w dniu 7 grudnia 1970 r. apelacji pozywających przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (U.S. Supreme 
Court).

24 Pamiętajmy, że był to początek lat 70., okres szoku cenowego na rynku paliw w USA – a więc hasło padało na 
podatny grunt.

25 Stąd potocznie używane określenie tej kategorii przewoźników jako„no-frills” (bez fanaberii), stosowane wy-
miennie z „low-fare airlines” (LFA – tanie linie) lub „low-cost carriers” (LCC – niskokosztowi przewoźnicy). 

26 Już w 1972 r. Southwest wdrożył słynny na całym świecie standard  “20-minute turn” (20 min. na ziemi). Przy-
czyna była nader prozaiczna: początkowe fi nansowe trudności zmusiły linię do sprzedaży, w celu pokrycia 
bieżących wydatków, jednego z czterech posiadanych w tym czasie samolotów – pozostałe trzy musiały zatem 
od tej pory obsługiwać trasy przewidziane dla czterech maszyn.
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obiektywnie oraz wykreowane przez towarzystwo lotnicze27. Do pierwszych należy na-
turalne przeświadczenie potencjalnych pasażerów, że przewoźnik dysponujący rozbu-
dowaną siatką połączeń z danego lotniska jest w stanie zaoferować im przeloty lepiej 
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Druga z kolei grupa to środki bezpośred-
niej i pośredniej „perswazji” (zachęty) ze strony linii lotniczej. Do najbardziej skutecz-
nych należą programy lojalnościowe (FFP – frequent-fl yer programs)28, bezpośrednio 
zachęcające pasażerów do korzystania z usług danego przewoźnika i premiujące ich (po 
zebraniu odpowiedniej liczby punktów) bezpłatnymi przelotami. Linia dysponująca 
najszerszą ofertą połączeń z danego portu daje klientowi, rzecz jasna, największą szan-
sę uzyskania cennego bonusu. Pośrednio z kolei na wybór przewoźnika można wpły-
nąć premiując, w analogiczny sposób, agentów biur podróży (programy TACO – tra-
vel agent commission override programs).W ich przypadku przekierowanie klientów na 
„zaprzyjaźnioną” linię nagradzane jest zwiększoną prowizją (po przekroczeniu określo-
nego pułapu obrotów) lub bezpłatnymi biletami, które agent może sprzedać zachowu-
jąc cały przychód dla siebie29.

Funkcjonowanie bazy (hub) generuje znaczne koszty stałe, wyraźnie wyższe niż 
przy wcześniej stosowanym systemie point-to-point. Kompensuje je efekt ekonomii ska-
li – zarówno ich rozkład na dużą liczbę połączeń obsługiwanych z jednego portu, jak 
i możliwość wywarcia presji na zarząd lotniska przy negocjowaniu warunków korzysta-
nia z jego infrastruktury. W walce z konkurencją nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że 
o ile system hub-and-spoke wydłuża pasażerowi - w przypadku, gdy hub nie stanowi dla 
niego punktu docelowego - czas trwania podróży i naraża go na niewygodę przesiadki, 
jednocześnie jednak zapewnia mu ze strony danego przewoźnika bogatą ofertę skonfi -
gurowanych ze sobą połączeń, bez porównania szerszą, niż we wcześniej stosowanym 
układzie liniowym. System funkcjonujący w oparciu o centralną bazę może przy tym, 
zdaniem szeregu analityków, okazać się skuteczną strategią z góry zniechęcającą nowych 
konkurentów do wejścia na daną trasę, również w warunkach braku formalnych prze-
szkód, usuniętych przez proces deregulacji rynku. W ich ocenie30 (i zdaniem autora nie 
ulega to wątpliwości) przewoźnik działający w układzie hub-and-spoke analizuje efek-
tywność ekonomiczną połączenia między dowolnym lotniskiem A (na końcu „szpry-
chy”) i swoją bazą B uwzględniając w rachunku (obok uzyskiwanych na nim zysków lub 
ponoszonych strat) także jego wpływ na dochodowość innych, komplementarnych tras 

27 S. Borenstein, Hubs and high fares: dominance and market power in the U.S. airline industry, Th e Rand Journal 
of Economics, Autumn 1989; Vol. 20, No. 3, Santa Monica 1989, s. 344-356.

28 Funkcjonujące od 1980 r.
29 Na znaczny stopień skuteczności tego bodźca wskazują wyniki ankiety opublikowanej w 1988 roku w tygo-

dniku „Travel Weekly”. 24 proc. agentów podróży przyznało, że na dokonywany przez nich wybór przewoź-
nika zazwyczaj (usually) ma wpływ system TACO, dalsze 27 proc. - że dzieje się tak czasem (sometimes), 
13 proc. - rzadko (rarely), zaś 35 proc. - nigdy (never). Patrz: Travel Weekly, June 29, 1988, s. 94.

30 Patrz m.in.: K. Hendrics, M. Piccione, G. Tan, Entry and Exit in Hub-Spoke Networks, Th e Rand Journal 
of Economics, Vol. 28, 1997, s. 291-303; K. Hendrics, M. Piccione, G. Tan, Equilibria in Networks, Economet-
rica, Vol. 67, 1999, s. 1407-1434; T. Z. Oum, A. Zhang, Y. Zhang, Airline Network Rivarly, Canadian Journal 
of Economics, Vol. 28, 1995, s. 836-857.
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(z bazy B do portów C, D itd.), na których poziom tzw. load factor (współczynnika ob-
łożenia miejsc) zależy m.in. od liczby pasażerów rozpoczynających podróż już w punk-
cie A i, poprzez hub, dalej ją kontynuujących. Dla nowego konkurenta, nie dysponu-
jącego bazą na żadnym z tych lotnisk, połączenie między obu miastami funkcjonuje 
autonomicznie i samo w sobie musi być dochodowe (co tym bardziej może okazać się 
trudne do osiągnięcia przy zwiększonej liczbie współzawodniczących ze sobą operato-
rów). Przewoźnika silnie osadzonego sieciowo w porcie załadunku lub wyładunku stać 
na okresowe obniżenie cen poniżej progu opłacalności – z czego, co istotne, zdają sobie 
sprawę potencjalni kandydaci do wejścia. Przytaczana jest wypowiedź wiceprezesa ds. 
planowania linii Piedmont podczas przesłuchań w 1987 r. przed komisją kongresową, 
związanych z planowaną fuzją tego przewoźnika z USAir31. Richard James stwierdził, 
że nigdy nie przyszła im nawet na myśl próba wejścia na trasę Pittsburg-Washington, 
D.C. (National Airport) z powodu dominacji USAir na pierwszym z wymienionych 
lotnisk. Możliwości rywalizacji dawała za to, jego zdaniem, trasa do Pittsburga, tyle że 
z Baltimore, odległego od Washingtonu o niespełna godzinę jazdy samochodem. Rzecz 
w tym, że w Baltimore swoją bazę miał właśnie Piedmont – i wtedy „siła mogłaby się 
przeciwstawić sile” (w oryginale: „that is strength against strength”).

Southwest Airlines, mając zablokowane przez konkurencję niemal wszystkie głów-
ne lotniska amerykańskie, podjął decyzję o swoistej reaktywacji systemu point-to-point, 
porzuconego przez tradycyjnych przewoźników i, wydawało się, już powszechnie spi-
sanego na straty jako mniej efektywny. Sieć swoich liniowych połączeń oparł w pierw-
szym rzędzie na lotniskach drugorzędnych oraz satelitarnych - położonych w pobliżu 
największych portów i z tego też powodu wegetujących w ich cieniu. Southwest za-
proponował im transakcję wiązaną - setki uruchamianych nowych połączeń w zamian 
za preferencyjne warunki współpracy32. Szybki wzrost liczby rejsów był możliwy dzię-
ki strategii koncentrowania się na trasach krótkodystansowych, obsługiwanych każdego 
dnia w sposób niemal wahadłowy. Wybierając gęsto zaludnione obszary, linia wymuszała 
rywalizację na narzuconych przez siebie warunkach. Za każdym razem konkurujący „le-
gacy” carriers mieli do wyboru: drastycznie obniżyć ceny albo zlikwidować swoje połą-
czenie. W tym drugim przypadku w powstałą lukę z reguły natychmiast wchodzili nowi 
przewoźnicy (głównie regionalne linie niskokosztowe), utrwalając niższe taryfy cenowe.

Badania przeprowadzone przez Biuro Analiz Lotniczych Departamentu Transpor-
tu Stanów Zjednoczonych (Offi  ce of Aviation Analysis, U.S. Department of Transpor-

31 USDOT, Docket 44719, USAir-Piedmont Merger Case, transcript p.615, testimony of Richard T.James, July 
23, Washington D.C. 1987, s. 615.

32 Trzydzieści lat później (w 2009 r.) tych rejsów będzie już ok. 3,5 tys. dziennie, a sam przewoźnik stanie się 
trzecią linią na świecie pod względem liczebności fl oty (546 samolotów jednego modelu). Stanowi to od 
początku istnienia towarzystwa jeden z kluczowych elementów zapewniających mu przewagę konkurencyj-
ną. Bez dodatkowego szkolenia (a są one wyjątkowo drogie) każdy pilot jest w stanie siąść za stery każdego 
samolotu Southwest, każdy mechanik może naprawić usterkę w każdej maszynie (o ileż mniejszy jest przy 
tym magazyn części zamiennych). Warunki dostaw samolotów i podzespołów są negocjowane tylko z jednym 
producentem, co przy tej wielkości fl ocie – całkowicie przy tym jednorodnej - stawia nabywcę w wyjątkowo 
uprzywilejowanej pozycji.
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tation), oparte na danych za rok fi skalny 199133, potwierdzają skuteczność strategii 
Southwest koncentrującej prowadzone operacje głównie na krótkich trasach. Wynika 
z nich, że przewoźnik kontrolował w tym czasie lub co najmniej istotnie wpływał na 
ceny biletów zakupionych przez ponad 60 proc. pasażerów podróżujących na najsil-
niej eksploatowanych połączeniach krajowych o długości poniżej 500 mil34. Osiągniętą 
przez niego przewagę jeszcze lepiej ilustruje fakt zajmowania pozycji dominującej na 93 
ze 100 jego najbardziej aktywnych tras – przy czym w przypadku 80 z nich udział, jaki 
posiadał w rynku przekraczał 50 proc.

Nieustannie modyfi kowane taryfy przewozowe stały się – od momentu rozpoczę-
cia procesu deregulacji – jednym z głównych pól walki konkurencyjnej o zachowanie 
lub umocnienie pozycji rynkowej. Praktycznie w każdym opracowaniu omawiającym 
ten okres funkcjonowania sektora możemy bez trudu znaleźć dane statystyczne infor-
mujące o znaczącym spadku cen biletów i skali korzyści odniesionych przez amerykań-
skich pasażerów korzystających z przelotów na trasach krajowych. Według tzw. Rapor-
tu Skinner’a z 1989 r.35, w latach 1981-1988 ceny biletów lotniczych spadły średnio o 26 
proc. (z uwzględnieniem infl acji), zaś w okresie 1978-2000 – jak wynika ze statystyk 
Zrzeszenia Transportu Lotniczego (Air Transport Association, ATA) – aż o 44,9 proc. 
(również z poprawką na infl ację). W swoim opracowaniu z 2000 r. Cliff ord Winston 
i Steven Morrison z renomowanego Brookings Institution ocenili z kolei, że w tym cza-
sie ceny biletów były niższe o 22 proc., niż gdyby rynek był nadal regulowany przy uży-
ciu instrumentów prawnych sprzed 1978 r.36. Zdaniem Alfreda Kahna spadek ten, na 
poziomie (w sumie) 10-18 proc. za lata 1976-1990, przynosił amerykańskim pasażerom 
roczne oszczędności rzędu 5-10 mld dolarów37.

O ile trudno znaleźć jednoznaczne argumenty podważające generalnie pozytywny 
wpływ deregulacji na obniżanie kosztów podróży drogą powietrzną38, o tyle opieranie 

33 R.D. Bennett, J.M. Craun, Th e Airline Deregulation Evolution Continues. Th e Southwest Eff ect, Offi  ce of Avia-
tion Analysis, U.S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, s. 4. Dla linii Southwest Airlines 
rok fi skalny kończył się 30 września.

34 W opracowaniu Departamentu Transportu (DOT) są one określane jako “najbardziej gęste rynki” (the most 
dense markets), co oznacza połączenia, z których korzysta minimum 500 pasażerów dziennie.

35 1.440-stronicowy raport z czerwca 1989 r. opracowany przez grupę roboczą Departamentu Transportu po-
wołaną przez Sekretarza Transportu Samuela Skinnera w celu określenie poziomu konkurencji w sektorze 
transportu lotniczego na rynku wewnątrzamerykańskim (Secretary of Transportation’s Task Force on Com-
petition in the Domestic Airline Industry).

36 S.A. Morrison, C. Winston , Th e Remaining Role for Government Policy in the Deregulated Airline Industry, w: 
Deregulation of Network Industries: What’s Next?, pod red. S. Peltzmana i C. Winstona, AEI Brookings Joint 
Center for Regulatory Studies, Washington D.C. 2000.

37 A. E. Kahn, Airline Deregulation, Library of Economics and Liberty, Th e Concise Encyclopedia of Economics, 
Liberty Fund, Inc., Indianapolis 2002, s. 2. Bardziej precyzyjne wydają się dane DOT oceniające oszczędności 
uzyskane przez pasażerów dzięki pojawieniu się tanich linii (na trasach krajowych na obszarze kontynental-
nym) na, odpowiednio: 1,1 mld. dolarów w 1988 r., 2,6 mld w 1992r, 4,6 mld w 1994r. i 6,3 mld w 1995 r. 

38 Jednym z nielicznych autorów zdecydowanie kwestionujących tezę o korzyściach dla pasażerów uzyskanych 
dzięki deregulacji jest Dawid B. Richards. Jego zdaniem właśnie utrzymanie systemu kontroli cen obowiązu-
jącego bezpośrednio przed wprowadzeniem ADA zapewniłoby im oszczędności w całym okresie do 2001 r., 
kiedy to, po atakach terrorystycznych z użyciem samolotów, linie lotnicze gwałtownie obniżyły ceny biletów. 
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się wyłącznie na danych o tak wysokim stopniu ogólności, jak wymienione wyżej, nie-
sie za sobą kilka istotnych pułapek. Analiza bardziej szczegółowych statystyk wyraź-
nie wskazuje na wysoką dynamikę i różnokierunkowość zmian w zachowaniu sekto-
ra w trakcie omawianego okresu. Które zatem segmenty rynku przewozów lotniczych 
(grupowane według przyjętych strategii, dystansów połączeń itd.) i w jakim stopniu ak-
tywnie współuczestniczyły w odnotowanym trendzie spadkowym? Czy fakt pojawienia 
się licznej grupy tzw. tanich linii (kopiujących model Southwest)39 i wywieranej przez 
nich presji konkurencyjnej był - co przecież, wydawałoby się, nie podlega dyskusji - 
decydującym czynnikiem w wymuszonym procesie obniżania cen biletów lotniczych? 
Spróbujmy ocenić, na ile skuteczną barierą dla konkurentów stała się, z jednej strony, 
agresywna polityka cenowa (będąca podstawą strategii tanich przewoźników), z drugiej 
zaś „okopywanie się” w bazach (fundament polityki „legacy” carriers).

Istotnym wyróżnikiem okresu po 1978 r. okazuje się zróżnicowanie taryf zarówno 
w ujęciu strukturalnym (w poszczególnych segmentach rynku) jak i czasowym (w ko-
lejnych latach po uchwaleniu ADA). Użytecznym instrumentem analitycznym, którym 
warto się posłużyć jest standardowy wskaźnik poziomu cen, SIFL (Standard Industry 
Fare Level), oznaczający opłatę za 1 milę przelotu w pełnopłatnej klasie ekonomicznej 
(unrestricted coach fare) określoną dla danego rynku (rozumianego jako wszystkie trasy 
w wybranym przedziale odległości, np. 0-250 mil). Oparto ją na wyliczonej w powiąza-
niu z kosztami najniższej cenie biletów na dzień 1 lipca 1977 r., uaktualnianej następ-
nie co pół roku o procentowy wskaźnik zmian kosztów w sektorze40. Rok po rozpoczę-
ciu deregulacji średnie realne (faktycznie płacone przez klientów) ceny biletów były 
zbliżone do poziomu SIFL jedynie na trasach o długości do 750 mil. W miarę wzrostu 
dystansu przelotu nożyce cenowe stopniowo się otwierały, przy odległościach powy-
żej 2000 mil osiągając wartości o 25 proc. niższe od wskaźnika. Oznacza to, że ogni-

Trend ten utrzymał się do końca 2005 r., po czym uległ odwróceniu w kierunku struktury relacji między ce-
nami biletów i wskaźnikiem SIFL typowej dla lat bezpośrednio po rozpoczęciu deregulacji. Jeżeli ta ostatnia 
tendencja się utrzyma, w ocenie Richardsa zniweluje wszelkie korzyści uzyskane uprzednio przez pasażerów. 
Patrz: D. Richards, Did Passenger Fare Savings Occur Aft er Airline Deregulation?, Journal of the TRF, Vol-
ume 46, Number 1/Spring 2007, Transportation Research Forum, Fargo 2007, s. 8-11 (wersja internetowa 
artykułu).

39 Termin „tania linia” (inaczej „przewoźnik niskokosztowy”) w warunkach amerykańskich nie wydaje się 
aż tak jednoznaczny, jak sugeruje szereg istniejących opracowań. Do sprawy tej wrócimy w dalszej części 
tekstu.

40 SIFL wprowadzono pierwotnie jako wskaźnik bazowy do wyznaczania obligatoryjnych widełek cenowych 
dla taryf w pełnopłatnej klasie ekonomicznej. Z czasem ograniczenia te uległy rozluźnieniu, a od 1983 r. SIFL 
ma charakter czysto statystyczny. Należy wyraźnie podkreślić, że wskaźnik ten pokazuje średnią cen zawy-
żoną w stosunku do realiów, gdyż nie uwzględnia różnego typu dodatkowych rabatów (night coach, discount 
fares) oferowanych przez przewoźników walczących o rynek. Pamiętajmy również, że w pierwszym okresie 
notowań SIFL (1977-1978) ceny w klasie ekonomicznej miały jedynie „odniesienie” do kosztów (cost related), 
a nie były ustalane na ich bazie (cost based). W praktyce oznaczało to zaniżenie ceny na najkrótszych odle-
głościach o 22,5 proc. w stosunku do kosztów, stan równowagi na dystansie 400 mil i stopniowy wzrost do 
poziomu 2-4 proc. ponad ponoszone koszty w miarę dalszego zwiększania się długości przelotu. Patrz: R.D. 
Bennett, J.M. Craun, Th e Airline Deregulation Evolution Continues. Th e Southwest Eff ect, Offi  ce of Aviation 
Analysis, U.S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, s. 5.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

186

skiem walki cenowej stały się, dotąd bardzo dochodowe, połączenia długodystansowe - 
zaś jej uczestnikami w pierwszym rzędzie dominujący na nich tradycyjni przewoźnicy, 
w okresie przed deregulacją znacznie zawyżający swoje taryfy właśnie na trasach typu 
long-haul. 

Wejście na rynek grupy nowych przewoźników41, z ich zróżnicowanymi koncep-
cjami biznesowymi i agresywną polityką cenową, zostało wyraźnie odnotowane w po-
staci większych niż uprzednio rabatów przyznawanych pasażerom podróżującym za-
równo na krótkich odcinkach (0-500 mil) jak i na dystansach 1.001-2.000 mil42. Od-
zwierciedla to ówczesną strategię najbardziej dynamicznych tanich linii, koncentrują-
cych swoją uwagę nie tylko na lokalnych połączeniach, ale również wybranych, bardzo 
dochodowych trasach długodystansowych. Doskonałym przykładem mogą być działa-
nia niezwykle popularnego w tym okresie w Stanach Zjednoczonych towarzystwa PE-
OPLExpress Airlines, które zainaugurowało swoje operacje rejsami z lotniska Newark 
do Buff alo, Columbus i Norfolk, ale już dwa lata później zaczęło obsługiwać trasę do 
Londynu (Gatwick Airport), oferując tak niską cenę (149 dolarów), że w ciągu 24 godz. 
od rozpoczęcia rezerwacji zabrakło biletów na kilka miesięcy naprzód.

W ocenie Biura Analiz Lotniczych DOT pierwsza dramatyczna zmiana w struktu-
rze cenowej nastąpiła w trakcie kolejnych czterech lat (1984-1988). Dla ciągle potężnych 
tradycyjnych przewoźników był to szczytowy okres rozbudowy baz (hubs). W 1988 r. 
ich pozycja była już na tyle silna, że mogły skutecznie blokować dostęp do infrastruk-
tury „swoich” lotnisk innym konkurentom i kontrolować ceny połączeń z tych portów, 
szczególnie w promieniu 500 mil. W efekcie średni koszt biletu w połączeniu krajowym 
wzrósł do poziomu, odpowiednio, z górą 35 proc. powyżej SIFL w przypadku tras do 
250 mil i ponad 20 poc. dla przedziału 251-500 mil. Jednocześnie jeszcze bardziej po-
głębiło się już wcześniej istniejące odwrotne rozwarcie nożyc przy przelotach na odle-
głość ponad 2.000 mil (30 proc. poniżej SIFL). Zdaniem Bennetta i Crauna oba wymie-
nione trendy cenowe można uznać za zmianę we właściwym kierunku w porównaniu 
ze stanem z okresu przedderegulacyjnego – chociaż, prawdopodobnie, stanowiły one 
nadmierną korektę (overcorrection), pozostawiając ceny biletów na rynkach krótkody-
stansowych na zbyt wysokim poziomie, na długodystansowych zaś - na zbyt niskim 
(w stosunku do kosztu własnego świadczonej usługi)43.

Do kolejnego przełomu doszło w 1991 r. Za jego źródło uznaje się wojnę taryfo-
wą rozpoczętą przez towarzystwo Southwest Airlines, wsparte przez działania grupy 
mniejszych linii niskokosztowych. W efekcie nastąpił dramatyczny spadek cen biletów 

41 M.in. PEOPLExpress, Southwest, America West, Air Cal, New York Air, Pacifi c Southwest.
42 W 1984 r. w przedziale 0-250 mil średnie realne ceny biletów zeszły do poziomu ok. 5 proc. poniżej SIFL 

(w 1979 r. – 0 proc.), zaś przy odległościach 1.001-2.000 mil – aż 20 proc. poniżej SIFL (poprzednio minus 
12-15 proc.). Wyraźna zmiana in plus nastąpiła za to w przedziale 501-750 mil (ponad 15 proc. powyżej SIFL; 
w 1979 r. średnia realna cena była na poziomie nieco poniżej SIFL), co oznacza, że na tym rynku to nie ceny 
stanowiły wówczas podstawowy instrument walki konkurencyjnej.

43 R. D. Bennett, J. M. Craun, Th e Airline Deregulation Evolution Continues. Th e Southwest Eff ect, Offi  ce of Avia-
tion Analysis, U. S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, s. 5.
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na trasach obsługiwanych przez tego przewoźnika (do poziomu 20 proc. poniżej SIFL 
na rynkach 0-250 mil, około minus 42 proc. - dla  przedziału 251-500 mil, około minus 
36 proc. - dla rynków 501-750 mil i 1.001-1.500 mil oraz blisko minus 30 proc. - dla 
połączeń o długości 751-1.000).44 W tym samym czasie realne ceny biletów na rynkach 
nie obsługiwanych przez Southwest wręcz wzrosły w porównaniu z poziomem sprzed 
2-3 lat (do plus 65 proc. ponad SIFL na trasach do 250 mil i ok. plus 35 proc. w przedzia-
le 251-500 mil). Dualizm ten oznaczał, z jednej strony, podjęcie przez Southwest walki 
o pełną dominację na wszystkich rynkach, które uznał za żywotne dla siebie, z drugiej zaś 
utrzymanie przez „legacy” carriers kontroli nad połączeniami wychodzącymi z ich baz (co 
pozwalało na zachowanie wysokiego poziomu cen, także na krótkich odcinkach). 

Zakładając scenariusz ścisłego i konsekwentnego naśladowania przez kolejne tanie 
linie (low-cost carriers, LCC) niezwykle efektywnego modelu biznesowego Southwest, 
nieuchronne wydaje się doprowadzenie przez mechanizmy wolnorynkowe do stopnio-
wej marginalizacji lub konieczności zmiany modus operandi przez tradycyjnych prze-
woźników. Zejść do poziomu taryf przewoźników niskokosztowych  na dłuższą metę 
nie byli oni w stanie, z bardzo prostej zresztą przyczyny – ponoszonych kosztów funk-
cjonowania. Według danych Biura Analiz Lotniczych DOT jednostkowy koszt opera-
cyjny wielkich tradycyjnych towarzystw (w przeliczeniu na 1 dostępne miejsce pasażer-
skie / 1 milę) był w latach 1991-1992 o 50 do 70 proc. wyższy niż w Southwest Airlines 
(niespełna 6 dolarów w Southwest wobec ponad 9 dolarów w Delta, TWA, Northwest 
i American Airlines oraz blisko 10 dolarów w USAir i United Airlines). Jedyną linią 
typu „full service” o w miarę zbliżonej efektywności była America West, ale i jej koszty 
jednostkowe były wyższe o ponad 20 proc. (powyżej 7 dolarów)45. W efekcie cenowego 
konkurowania z Southwest dochody niektórych „legacy” carriers spadły o połowę. Obli-
czenia tegoż Biura z 1993 r. wskazują, że przy zachowaniu poziomu cen nie uwzględnia-
jącego obniżek wymuszonych przez wyżej wymienionego taniego przewoźnika docho-
dy całego sektora z tras krajowych byłyby w 1992 r. wyższe o 2,5-3,0 mld. dolarów46. 

Strategia niskich cen wymaga olbrzymiej dyscypliny fi nansowej oraz organizacyj-
nej – i dlatego największym przeciwnikiem low-cost carriers) okazywało się z reguły ich 
własne zachłyśnięcie się początkowym sukcesem, po czym przeinwestowanie. Za kla-
syczny przykład może posłużyć zaledwie sześcioletnia burzliwa kariera PEOPLExpress 
Airlines (zwanego potocznie People Express, PEx). Linia, założona w kwietniu 1981 r., 
tylko w początkowym stadium rozwijająca się organicznie, z czasem w znacznym stop-
niu oparła swoją strategię sztucznie przyspieszonego wzrostu na wchłanianiu innych, 
lokalnych (Britt Airways) i regionalnych (Provincetown-Boston Airlines, PBA) prze-
woźników. Po zakupie w 1985 r. linii Frontier Airlines, People Express stał się piątym co 

44 W 1992 roku w przypadku tras pozbawionych znaczącej obecności tego towarzystwa średnia cena biletu 
wynosiła 109,92 dolara dla przelotów na odległość do 250 mil oraz 130,32 dolara przy dystansie 251-500 mil. 
Na trasach zdominowanych przez niego było to odpowiednio 56,29 dolara i 57,61 dolara.

45 R.D. Bennett, J.M. Craun, Th e Airline Deregulation Evolution Continues. Th e Southwest Eff ect, Offi  ce of Avia-
tion Analysis, U.S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, wykres, s. 10.

46 J.w., str. 6.
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do wielkości amerykańskim towarzystwem lotniczym. Rzecz w tym, że nie był w stanie 
zintegrować wspomniane linie, z których żadna w momencie przejęcia nie należała do 
kategorii LCC. Narastające zadłużenie i presja konkurentów wymusiły na przewoźniku 
zmianę fi lozofi i funkcjonowania i odejście od dotychczasowych, ściśle przestrzeganych 
zasad low-cost – do kabin samolotów powróciła pierwsza klasa, wcześniejsza prosta 
struktura cen ustąpiła miejsca taryfom zbliżonym do klasycznych47. Próby wyjścia ze 
spirali zadłużenia nie przyniosły jednak rezultatu i w 1987 r. People Express ze swoimi 
81 Boeingami (i długami) został wykupiony przez korporację Texas Air Corp i wchło-
nięty przez należące do niego towarzystwo Continental Airlines – paradoksalnie, jed-
nego z największych w Stanach tradycyjnych przewoźników.

Błyskawiczny rozwój PEx dowodzi, że w okresie po rozpoczęciu deregulacji tzw. 
tanie linie stworzyły (w oczach wielu pasażerów) realną, atrakcyjną alternatywę wobec 
benefi cjentów starego systemu48. Większość z nich padała jednak ofi arą własnego suk-
cesu i, na skutek zbyt agresywnego inwestowania na kredyt – któremu nie towarzyszyły 
odpowiednio wysokie dochody z działalności operacyjnej – po zaledwie kilku latach 
znikała z rynku, bankrutując bądź stając się obiektem przejęć przez silniejsze fi nansowo 
towarzystwa. Walka na taryfy była, bez wątpienia, niezwykle wyczerpująca dla trady-
cyjnych przewoźników, ale też, o czym się często zapomina, miała dla nich szereg za-
let. Zmusiła ich ona do bez porównania większej niż uprzednio dyscypliny fi nansowej 
i przejścia z kalkulacji cenowej „cost related” do w pełni rynkowej „cost based” – a więc 
uznania cenotwórczej roli kosztów. Choć w mniejszym stopniu niż tanie linie, stały się 
też one benefi cjentami tzw. efektu Southwest („Southwest Eff ect”), oznaczającego nie-
spotykany w przeszłości wzrost liczby podróżujących w wyniku dramatycznego spadku 
cen biletów (co w pewnym stopniu zrekompensowało im spadek dochodów liczonych 
na jednego pasażera). 

Również system hub-and-spoke okazał się w miarę odporny na próby przełamania 
go przez tych uczestników rynku, którzy wybrali inną strategię rozwoju. Praktycznie 
jedynie największy z nich, Southwest Airlines, był w stanie skutecznie i długofalowo go 
zneutralizować. Innym konkurentom udawało się to na okres nie dłuższy niż kilka lat 
(albo w ogóle). Co więcej, nie będzie pomyłką stwierdzenie, że „legacy” carriers okaza-
li się daleko bardziej konsekwentni w rozwijaniu swoich sieci połączeń koncentrują-
cych się promieniście wokół kolejno uruchamianych baz (hubs),  niż low-cost carriers 
– w ortodoksyjnym utrzymywaniu klasycznego układu point-to-point. Wbrew nazwie, 

47 W tym samym 1985 r. bezpośredni konkurent PEx, tradycyjny przewoźnik American Airlines rozpoczął 
wdrażanie systemu zarządzania rentownością (tzw. yield management), opartego na bardzo agresywnej kon-
cepcji struktury cen, poprzez ich zróżnicowanie pozwalającej na lepsze wykorzystanie dostępnego potencjału 
przewozowego i maksymalizację zysku. Wysoka skuteczność tego systemu w znacznym stopniu zniwelowała 
efekty przewagi cenowej linii People Express, zmniejszyła jej dochodowość i zdolność do spłacania zaciągnię-
tych kredytów.

48 Oczywiście, nie wszystkim odpowiadały spartańskie warunki panujące w samolotach People Express i ko-
nieczność dopłacania praktycznie za wszystko – każdą sztukę odprawianego bagażu, napoje na pokładzie 
(z wodą włącznie), itd. Stąd do przewoźnika przylgnęło złośliwe określenie „People Distress” (ludzka nędza, 
rozpacz).
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ten ostatni nie wyklucza ogniskowania części obsługiwanych tras na lotniskach o pod-
stawowym znaczeniu dla operacji danego przewoźnika (tzw. focus city) – taki układ po-
łączeń sprawia jedynie, na mapie, wrażenie bardziej chaotycznego niż hub-and-spoke. 
Problem tkwi w proporcjach. W dwóch portach (Las Vegas i Phoenix) pełniących po-
wyższe zadanie Southwest skupiał w 2004 r. 18,2 proc. swoich tras49. Ale już w przypad-
ku taniej linii JetBlue (11. miejsce w USA w ówczesnym rankingu według liczby prze-
wiezionych pasażerów) określenie hub narzuca się samo – 77,3 proc. jej bezpośrednich 
połączeń zaczynało się lub kończyło w tym okresie w jednym z dwóch miast, Nowym 
Jorku lub Long Beach50. Procentowo udział ten był wyższy, niż przypadający na dwa do-
minujące porty u szeregu wielkich tradycyjnych przewoźników (przykładowo, lotniska 
Dallas/Fort Worth i Chicago O’Hare jako punkt docelowy obsługiwały znacznie mniej, 
bo 42 proc. tras American Airlines, największego z ówczesnych „legacy” carriers).51 

O żywotności amerykańskiego systemu hub-and-spoke może świadczyć zachowa-
na do dzisiaj dominacja grupy benefi cjentów z okresu przedderegulacyjnego w szeregu 
amerykańskich wielkich portów lotniczych. Trudno określić jako incydentalne te przy-
padki, w których ich udział w ogólnej liczbie startów i lądowań na danym lotnisku osią-
gał lub przekraczał poziom określany jako monopol (70 proc.). Dla tego typu sytuacji 
stworzono termin „baza-forteca” (fortress hub). Klasycznym przykładem mogą być linie 
US Airways52, które w 2005 r. były wyłącznym użytkownikiem 72 z 85 bramek (gates) 
działających na lotnisku Charlotte/Douglas International Airport i obsługiwały około 
90 proc. całego ruchu pasażerskiego w tym porcie. Podobne „fortece” (i to więcej niż 
jedną), pozwalające na skuteczne blokowanie konkurencji i dyktowanie wyższych cen 
posiadają wszyscy bez wyjątku wielcy tradycyjni przewoźnicy53.

49 W szeregu opracowaniach oba te lotniska określane są jako hubs (bazy) linii Southwest, a nie focus cities. 
Można to tłumaczyć skalą operacji prowadzonych przez tego przewoźnika – z Las Vegas obsługiwał on w tym 
czasie 35 bezpośrednich połączeń (non-stop) z innymi miastami, zaś z Phoenix – 34. Według danych z lipca 
2009 r. Southwest ma obecnie 7 focus cities z minimum 30 trasami non-stop z każdego nich (i szereg dalszych 
z mniejszą ilością połączeń). 

50 Paradoksalnie, możemy się tu spotkać z sytuacją odwrotną - część autorów opisujących działalność JetBlue 
używa dla wspomnianych portów terminu focus city. Do pewnego stopnia uzasadnione jest to skalą operacji 
tego przewoźnika – z Nowego Jorku JetBlue obsługiwał w omawianym okresie 13 tras non-stop, zaś z Long 
Beach – zaledwie 4. Określenie hub ma tu zatem tylko czysto systemowe uzasadnienie.

51 Oczywiście, obrazuje to jedynie stopień koncentracji siatek połączeń poszczególnych przewoźników. O ile 
w przypadku JetBlue przypisanie mu typowego dla tanich linii systemu połączeń „point-to-point” staje się 
w tej sytuacji mocno ryzykowne, powyższe dane nie podważają faktu stosowania przez American Airlines 
modelu „hub-and-spoke”. Dallas/Fort Worth i Chicago to najważniejsze dla tej linii, ale nie jedyne bazy (po-
zostałymi są Miami oraz New York Kennedy, plus dwie bazy regionalne – New York La Gwardia i St. Louis).

52 Do 1996 r. działające pod nazwą USAir.
53 Fakt istnienia znaczących różnic cenowych potwierdzają m.in. dane DOT za III kw. 1987 r. Przykładowo, 

średnia opłata za przelot liniami TWA z/do St.Louis (82 proc. udział w liczbie pasażerów na rejsach krajo-
wych odprawianych z tego portu) wynosiła w tym czasie 18,5 centa za milę, podczas gdy na trasach TWA nie 
zaczynających się lub kończących w tym mieście – zaledwie 10,86 centa. Przewoźnik był w stanie skutecznie 
kontrolować sytuację, mimo że operujący z tego portu konkurenci oferowali średnią cenę 14,41 centa za milę. 
W analogiczny sposób swoją przewagę eksploatował m.in. USAir na trasach z/do Pittsburga (udział 84 proc., 
średnia cena biletów odpowiednio 20,32 oraz 17,42 centa za milę, cena biletów konkurencji z/do Pittsburga 
– zaledwie 12,61 centa!). Patrz: Origin and Destination Survey, U.S. Department of Transportation, Research 
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Pakiet deregulacyjny ADA z 1978 r. otworzył dziesiątkom nowych towarzystw do-
stęp do amerykańskiego rynku przewozów lotniczych. Fakt ten jest powszechnie pod-
kreślany, tak samo jak oczywiste korzyści dla pasażerów, wynikające z rosnącej konku-
rencji między liniami. Podczas gdy w 1979 r. zaledwie 28 proc. miast dysponujących 
komercyjnymi lotniskami było obsługiwanych przez trzech lub więcej przewoźników, 
w 1988 roku odsetek ten wyniósł już 55 proc.54. 

Przedmiotem sporu może być natomiast kwestia, w jakim stopniu (jeżeli w ogó-
le) na deregulacji zyskali benefi cjenci systemu sprzed 1978 r. Zwykle eksponowane są 
wyłącznie straty, jakie ponieśli – utratę gwarancji braku konkurencji, godziwego zysku 
(reasonable profi t), zaś w przypadku pracowników – hojnych pakietów emerytalnych. 
Wydaje się jednak, że gorset kartelowych ograniczeń nie wszystkim z nich w pełni od-
powiadał. Wystarczyło jego usunięcie, aby American Airlines zwiększyły liczbę rynków 
(bezpośrednich połączeń między krajowymi portami) z 50 w 1979 r. do 173 w 1988 r., 
zaś United Airlines, analogicznie, z 80 do 16955. Mimo kilku głośnych bankructw, po-
zostali wielcy tradycyjni przewoźnicy byli w stanie przez szereg lat nader skutecznie 
kontrolować sytuację w sektorze. Doprowadzili do upadłości, zmarginalizowali, wchło-
nęli lub zwasalizowali niemal wszystkich konkurentów (około 150), którzy pojawili się 
w pierwszym dziesięcioleciu po wprowadzeniu ADA. Jedyną linią lotniczą wyznającą 
inną niż oni fi lozofi ę funkcjonowania, która przetrwała i skutecznie podważyła ich do-
minację, był Southwest. 

Mechanizm rynkowy uruchomiony przez deregulację umożliwił przewoźnikom 
elastyczny dobór taryf i bieżącą selekcję eksploatowanych rynków (bez administracyj-
nej ingerencji regulatora). Nie ulega oczywiście wątpliwości, że okres czasu niezbęd-
ny na opracowanie, wdrożenie lub zmodyfi kowanie nowej strategii w przypadku wiel-
kich tradycyjnych towarzystw jest bez porównania dłuższy, niż w lokalnej linii lotni-
czej (commuter airline) – dysponującej niewielką liczbą samolotów i personelu, nie ob-
ciążonej zarówno potężnym majątkiem trwałym, jak i równie dokuczliwym „garbem” 
w postaci utrwalonej kultury korporacyjnej, zobowiązań z tytułu zawartych układów 
zbiorowych itp. Przy wszystkich tych zastrzeżeniach warto jednak pamiętać, że „legacy” 
carriers również stali się benefi cjentami nowych rozwiązań prawnych i, po kilku latach 
swoistego szoku organizacyjnego, potrafi li je wykorzystać. Wymieniając najważniejsze 
wdrożone przez nich innowacyjne rozwiązania służące zrównoważeniu atutów, jaki-
mi dysponowały tanie linie, bardzo często ogranicza się ich listę jedynie do systemu 
hub-and-spoke. W rzeczywistości, począwszy od połowy lat 80., instrumentarium to 

and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Databank 1A, third quarter, 
1987, domestic fl ights only, College Park 1988, grupa zapisów 0467.

54 Status Report: Airline Competition and Concentration Since Deregulation, Secretary of Transportation’s Task 
Force on Competition in the Domestic Airline Industry, U.S. Department of Transportation, Washington 
1989 (dane statystyczne patrz:, S.A. Hodge, Skinner’s Mandate: To Complete Airline Deregulation, Updating 
Backgrounder No. 717, Th e Heritage Foundation, Washington D.C. 1990, s.2).

55 A.E. Kahn, Airline Deregulation, Library of Economics and Liberty, Th e Concise Encyclopedia of Economics, 
Liberty Fund, Inc., Indianapolis 2002, s. 3 (wersja internetowa hasła).
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było znacznie bogatsze i, przy tym, bardzo skutecznie pozwalało wykorzystać potencjał 
wielkich przewoźników. Nowatorski system tzw. zarządzania rentownością (yield ma-
nagement)56, wdrożony w 1985 r. przez wielkiego tradycyjnego przewoźnika American 
Airlines, opracowany został w celu powstrzymania ekspansji bezpośredniego konku-
renta, taniej linii People Express. Skonstruowano agresywną, doskonale przemyślaną 
taryfę cenową (program Ultimate Super Saver), której efekt najlepiej opisują słowa Do-
nalda Burr’a, ówczesnego prezesa PEx, cytowane w książce Boba Cross’a „Revenue ma-
nagement”: „Stanowiliśmy tętniącą (życiem – dop. JZ), dochodową spółkę od 1981 do 
1985 r., a następnie po prostu się przewróciliśmy, tracąc 50 mln dolarów miesięcznie... 
Byliśmy rentowni od dnia, w którym zaczęliśmy, aż American dotarł do nas z Ultimate 
Super Saver”. Oblicza się, że system yield management przyniósł towarzystwu American 
Airlines 1,3 mld. dolarów dodatkowego dochodu w ciągu trzech lat od jego wdrożenia 
(i cenioną nagrodę Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and 
the Management Sciences).57 

American Airlines była zarazem pierwszą na świecie linią, która w 1964 r. – a więc 
jeszcze przed ADA – wdrożyła efektywny system automatycznej rezerwacji miejsc (Air-
line Reservation System – ARS), zwany (od nazwy projektu uruchomionego wspólnie 
z IBM) Semi-Automatic Research Environment (SABRE). Koszty samej tylko fazy ekspe-
rymentalnej (do 1960 r.) przekroczyły gigantyczną kwotę 40 mln. ówczesnych dolarów 
(ok. 350 mln. w cenach z 2000 r.). Na taki wydatek mogły sobie pozwolić wyłącznie „le-
gacy” carriers – w efekcie, w momencie rozpoczęcia deregulacji58 jedynie one były właś-
cicielami systemów automatycznych, z czasem przekształconych we współczesne sy-
stemy komputerowe (computer reservations systems – CRS). Udostępnienie ich biurom 
podróży zapewniło właścicielom ARS i (potem) CRS  tak wielką przewagę w tym zakre-
sie nad konkurentami, że zmusiło Departament Transportu do wprowadzenia w 1984 r. 
rygorystycznych regulacji umożliwiających niedyskryminacyjny (choć oczywiście od-
płatny) dostęp do tych systemów59. Uchylono je dopiero w 2004 r., w erze powszechne-
go dostępu do Internetu.

56 Zarządzanie rentownością jest koncepcją opartą na zrozumieniu, przewidywaniu i wpływaniu na zachowania 
konsumentów w celu maksymalizacji dochodów (zysków) czerpanych przy wykorzystaniu określonej puli za-
sobów. Ich dostępność musi być ograniczona w czasie, nie wykorzystane całkowicie tracą wartość (stąd termin 
„perishable”, „psujące się”) – w rzeczy samej, puste miejsca w samolocie po jego starcie nie są już w stanie wyge-
nerować żadnego dochodu. Klient musi być gotów zapłacić różną cenę za ten sam towar (tu: przelot). Prostym 
przykładem yield management jest taryfa lotnicza uwzględniająca tańsze bilety weekendowe lub pozasezonowe 
(off -peak), co zwiększa obłożenie miejsc w okresach dotąd rzadziej wybieranych przez pasażerów.

 Termin yield management używany jest wymiennie z revenue management, zaś w języku polskim „zarządza-
nie rentownością” -  z „zarządzaniem dochodowością” lub „zarządzaniem zyskiem”.

57 Przyznawaną przez Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS).
58 Delta Air Lines  uruchomiła swój system DATAS (Delta Automated Travel Account System) w 1968 roku, 

United Airlines – APOLLO (Apollo Reservation System) w 1971 r., w tym samym roku Trans World Airlines 
(TWA) – system Programmed Airline Reservation System (PARS).

59 Reakcją wielkich towarzystw było zawieranie porozumień typu code sharing ze współpracującymi z nimi 
przewoźnikami, w ramach których rejs samolotem należącym do jednego z uczestników umowy (tzw. opera-
ting carrier) był przez pozostałych (tzw. marketing carriers) sprzedawany jako ich własny (pod ich numerem 
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Southwest, ze swej strony, odpowiedział uruchomieniem w marcu 1995 r. (jako 
jeden z pierwszych przewoźników) własnej strony (web site) nazwanej „Southwest Air-
lines Home Gate”, która z czasem uczyniła go światowym liderem pod względem wyso-
kości dochodów ze sprzedaży biletów w systemie online.

Analizy przekształceń amerykańskiego rynku przewozów pasażerskich, zarów-
no wcześniejsze jak i obecne, często przeciwstawiają sobie dwie grupy przewoźników 
– z jednej strony tradycyjne towarzystwa („legacy” carriers) i ich system hub-and-spo-
ke, z drugiej zaś tanie linie (low-cost carriers) z sieciami połączeń point-to-point. We 
wcześniejszym fragmencie tego opracowania w pewnym sensie podążaliśmy tropem 
powyższego, dominującego w literaturze sposobu rozumowania. Podział ten wydaje się 
jednak anachroniczny i już od wielu lat nie oddający obrazu rzeczywistych procesów 
zachodzących w sektorze.

Zgodnie z przyjętą powszechnie metodologią biznesową przewoźnik klasyfi kowa-
ny jako low-cost carrier (no-frills, discount carrier, budget airline) powinien maksymal-
nie „ciąć” koszty operacyjne. Niskie ceny przelotu oferowane w ramach uproszczonej 
taryfy pasażer okupić musi spartańskimi warunkami tak podczas odprawy w porcie, jak 
i w trakcie lotu (komfort ograniczony do minimum, włącznie z węższymi fotelami lot-
niczymi i zmniejszeniem odstępu między rzędami). Tani przewoźnik stara się uniknąć 
nawet korzystania z tzw. rękawa w terminalu, wybierając tańsze rozwiązanie w postaci 
samojezdnych schodów przystawionych do samolotu stojącego na płycie lotniska.60

Ilość amerykańskich linii lotniczych określanych mianem low-cost carrier w rzeczy-
wistości nigdy nie była zbyt duża, rzadko kiedy przekraczając liczbę dziesięciu działa-
jących jednocześnie. Dość łatwo zatem ocenić stopień ich kompatybilności z rozwiąza-
niem modelowym. Przyjmując, że w pierwszej połowie 2009 r. funkcjonowało na rynku 
dziewięciu niskokosztowych przewoźników61, okazuje się, że co najmniej w przypadku 
czterech z nich trudno raczej mówić o systemie point-to-point. Najlepszym przykładem 
odejścia od tego modelu jest linia Frontier Airlines, z ponad 90 proc. operacji skupiony-
mi w jednej bazie w Denver. Zaledwie trzech przewoźników ma obecnie w pełni zunifi -
kowaną fl otę – przy czym liczy się wśród nich tylko jeden, Southwest Airlines  (544 Bo-
eingi, wyłącznie model 737, chapeau bas). Pozostali dwaj dysponują zaledwie 28 (Spirit 
Airlines) i 16 maszynami (Sun Country Airlines). 116 Boeingów 737 (i żadnego innego 

rejsowym). W efekcie, na monitorze komputera systemu rezerwacyjnego pojawiał się (tyle że pod różnymi 
numerami i zajmując kolejne linijki na ekranie) ten sam rejs – wypychając konkurentów.

60 Niższe koszty funkcjonowania zapewnić ma m.in. zunifi kowana fl ota oparta na jednym modelu samolotu 
(bez podziału na klasy na pokładzie), trasy w układzie point-to-point między drugorzędnymi, mniej zatłoczo-
nymi portami, minimalny czas postoju w porcie, zminimalizowanie liczby personelu (pracownicy przygoto-
wani do wykonywania różnych zadań). Z punktu widzenia pasażera LCC oznacza to odpłatność za posiłki, 
napoje i rozrywkę, minimalną ilość bagażu bez dodatkowych opłat (najczęściej tylko torba pokładowa) i bez-
pośrednią sprzedaż biletów (głównie przez Internet). 

61 W różnych źródłach ich liczba waha się od ośmiu do dziesięciu. W powszechnej ocenie „pewniakami” wydają 
się: AirTran Airways, Allegiant Air, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines, 
Sun Country Airlines i Virgin America. W niektórych opracowaniach na liście pojawiają się również Horizon 
Air i USA3000 Airlines.
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typu samolotu) latających w barwach tradycyjnego przewoźnika Alaska Airlines wyglą-
da, na tle tych ostatnich, nader imponująco.

Wbrew modelowi LCC trzy linie niskokosztowe wydzieliły na pokładach swoich 
samolotów dwie lub trzy klasy - w Virgin America i Sun Country Airlines ich obecna 
wersja First Class z bezpłatnymi posiłkami i napojami (także alkoholowymi), skórza-
nymi rozkładanymi fotelami oraz oddzielnymi stanowiskami odprawy na lotniskach 
niemal niczym nie różni się od standardów „legacy” carriers. Z wyjątkiem Allegiant 
Air cała wymieniona grupa oferuje pasażerom własne programy lojalnościowe (FFP), 
kalkę autorskiego wynalazku wielkich przewoźników z pierwszych lat po rozpoczęciu 
deregulacji62. Frequent-fl yer programs są sprzeczne z modelem LCC – zakładającym, 
że jedynie wczesne wykupienie biletu może być źródłem bonusu – okazało się jednak, 
że nawet tak potężny przewoźnik jak Southwest nie może sobie pozwolić na zignoro-
wanie tej idei. Przyznał to wprost ówczesny szef tej linii, Herb Kelleher,  stwierdzając 
w swoich wspomnieniach: „Nie chcieliśmy programów lojalnościowych. Dotarło jed-
nak do mnie, że FFP zasysają biznes z dala od nas. Zadziałaliśmy defensywnie i myślę, 
że gdybyśmy tego nie zrobili, ponieślibyśmy straszne straty”63.

Deregulacja i zmieniające się warunki gry rynkowej spowodowały, że w modelu 
biznesowym amerykańskiego low-cost carrier doszło, na przestrzeni lat, do znacznego 
rozmycia reguł jego funkcjonowania, w efekcie czego wyraźnie odszedł on – w róż-
nych zresztą kierunkach – od swojego pierwowzoru. Zgodne z istniejącymi realiami 
bardziej prawidłowe wydaje się zatem użycie określenia „odmienne (niszowe) mode-
le biznesowe”. 

Przeciwstawianie sobie amerykańskich tradycyjnych towarzystw i tanich linii – 
z założenia, wręcz automatycznie traktowanych jako zwalczający się antagoniści - nie 
ma sensu również z innego fundamentalnego powodu. Nie jesteśmy w stanie odseparo-
wać ich od siebie, wyznaczyć linię podziału. Odpowiedzią „legacy” carriers na agresyw-
ną strategię low-cost carriers nie była bowiem, w żadnym okresie, jedynie przysłowio-
wa obrona „oblężonej twierdzy”, jaką szybko stałby się każdy hub. Równolegle prowa-
dzonymi działaniami (choć z różnym skutkiem) były operacje „zaczepne”. W okresach 
szczególnego zagrożenia tradycyjne towarzystwa tworzyły tzw. „airline within an air-
line” („linia w linii”) – wydzielone struktury organizacyjne64, których głównym zada-
niem było zneutralizowanie, przy użyciu własnej broni przeciwnika, skutków działań 
niskokosztowych przewoźników bezpośrednio z nimi konkurujących. W 1996 r. Del-
ta wyodrębniła w tym celu ze swojej fl oty 20 wąskokadłubowych Boeingów 737. Pod 
marką Delta Express wiernie kopiowały one ówczesny model biznesowy tanich linii. 

62 Pomysłodawcami byli Neal J.Robinson i Jaff  Krida, wiceprezesi linii Braniff  Airways (1980 r.). American 
Airlines rozpoczęło swój program bonusowy AAdvantage w maju 1981 r., zaledwie kilka miesięcy przed ko-
lejnymi: Mileage Plus (United Airlines) i SkyMiles (Delta).

63 History of Frequent Flier Programs, Frequent Flier.com.
64 Dość powszechne nazywanie ich liniami lotniczymi od strony formalnej (prawnej) nie ma żadnego uzasad-

nienia. Mimo wyodrębnionej organizacyjnie fl oty i personelu stanowiły one jedynie marki (brands), stąd 
prawidłowe jest określenie ich jako „low-cost airline brand”, „airline divisional brand” lub „no-frills brand”.
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Dwa lata później US Airways - naciskane od zachodu przez Southwest, od południa 
zaś przez tanie AirTran Airways (ale i Delta Express), uruchomiły swój niskokosztowy 
MetroJet. Posunięcie nie okazało się zbyt udane. Wystąpiło zjawisko kanibalizacji – za-
miast od konkurencji MetroJet  zaczął przejmować pełnopłatnych pasażerów od linii 
macierzystej.

W 2003 r. Delta powtórzyła swój manewr, tym razem pod marką Song. Na iden-
tyczne posunięcie (w tym samym roku) zdecydowało się towarzystwo United Airlines, 
desygnując, pod nazwą Ted, 57 Airbusów A-320. Trudno wręcz uwierzyć, ale na siedem 
ówczesnych amerykańskich tzw. tanich linii operujących w pełni zunifi kowanymi fl o-
tami (jedno z podstawowych założeń tego modelu biznesowego), czterema (Delta Ex-
press, MetroJet,  Song i Ted) były tak naprawdę tzw. brands, bynajmniej nie konkurują-
ce z „legacy” carriers, ale ich własność.

Większość opracowań, skupiając się wyłącznie na nośnym temacie rywalizacji tra-
dycyjnych i tanich przewoźników, pomija w ten sposób trzeci, równie istotny segment 
amerykańskiego komercyjnego lotnictwa pasażerskiego – linie regionalne. Pewnego ro-
dzaju wyróżnikiem tej grupy przewoźników jest ograniczony zasięg rynków, na jakich 
działają oraz fakt eksploatowania tzw. regionalnych samolotów, o ograniczonej liczbie 
miejsc (do 99 pasażerów). Linie regionalne w Stanach Zjednoczonych pełnią z reguły 
(w sposób bardziej lub mniej sformalizowany) funkcje feeder carriers – uzupełniają sie-
ci połączeń wielkich towarzystw o trasy, które byłyby nierentowne dla tych ostatnich65. 
Pociąga to za sobą określone konsekwencje. Jednorodny model biznesowy w przypad-
ku linii regionalnych właściwie nie istnieje – zależnie od specyfi ki rynku, stopnia praw-
nej i organizacyjnej samodzielności bądź narzuconych wymagań kontraktowych upo-
dabniają się one (w miniaturze) do „legacy” carriers albo też, z równym powodzeniem, 
przejmują dużą część rozwiązań typowych dla modelu LCC66. Deregulacja zdecydowa-
nie ułatwiła im dostęp do rynku, zarazem jednak, w większości przypadków, pozosta-
wiła rolę podwykonawców.

Równo ćwierć wieku po podpisaniu przez prezydenta Cartera pakietu Airline De-
regulation Act (ADA) na czele rankingu największych amerykańskich przewoźników 
(klasyfi kowanych pod względem liczby pasażerów) znajdował się Southwest, linia, która 
wdrożyła i przez cały czas przestrzegała reguł modelu low-cost carriers. Nadal jednak ko-
lejne sześć pozycji zajmowali wielcy tradycyjni przewoźnicy. Właściciel ostatniego z nich, 
US Airways Group, już rok później (2005) doprowadził do fuzji z holdingiem America 
West Holdings Corporation, do którego należała w tym czasie ósma w rankingu Ameri-
ca West Airlines, druga co do wielkości amerykańska tania linia67. Wynik operacji okazał 

65 Tylko nieliczne z nich obsługują trasy point-to-point, w których oba miasta pozostają poza zasięgiem sieci 
wielkich tradycyjnych towarzystw lub linii Southwest Airlines. 

66 Do tego stopnia, że w niektórych opracowaniach linie Horizon Air i USA3000 Arlines identyfi kowane są jako 
tanie linie, w innych zaś – jako linie regionalne.

67 Umowa przewidywała, żę America West Holdings Corporation zostanie przejęta przez Barbell Acquisition 
Corporation należącą do US Airways Group. Dla celów księgowych America West Holding został określony 
jako fi rma przejmująca, stąd też pojawiające się w literaturze sprzeczne informacje.
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się na swój sposób zaskakujący - kierownictwo US Airways straciło pracę, ale to bardziej 
znany „legacy” carrier stał się podmiotem dominującym68. Reklamując fuzję Doug Parker, 
dyrektor generalny America West, stwierdził, że stworzy ona „pierwszą w kraju tradycyj-
ną linię z przyjazną dla klientów strukturą cen taniego przewoźnika”.

W 2004 r. Southwest przewiózł na liniach krajowych ponad 81 mln pasażerów, 
America West – 20 mln. Tak więc, w sumie, na tanie linie sklasyfi kowane w pierwszej 
dziesiątce amerykańskich przewoźników przypadło 101 mln pasażerów. Wspomniane 
sześć wielkich tradycyjnych towarzystw (plus 10. w rankingu Alaska Airlines, także be-
nefi cjent poprzedniego systemu) – ponad 342 mln. Pozostaje jeszcze dziewiąty na li-
ście American Eagle Airlines, największy ówczesny przewoźnik regionalny na świecie 
(z górą 14 mln. pasażerów). Model biznesowy American Eagle to niskie ceny biletów, 
brak podziału na klasy i odpłatne posiłki, a więc cechy typowe dla low-cost carriers. Fakt 
operowania wyłącznie fl otą niewielkich samolotów regionalnych (37-70 miejsc), o ma-
łym stopniu unifi kacji, oddala z kolei tego przewoźnika od powyższego modelu. 

Casus American Eagle stanowi doskonały wstęp do próby zrozumienia wpływu de-
regulacji na przekształcenia kapitałowe w sektorze. Z reguły, nie zagłębiając się w skom-
plikowane struktury właścicielskie, na jednej szali kładziemy Southwest Airlines (i kil-
ka innych, mniejszych tanich linii), na drugiej zaś potężne tradycyjne towarzystwa: US 
Airways, Delta Air Lines, United Airlines, Continental Airlines, American Airlines. 
Przewoźników, a nie grupy kapitałowe, do których należą! Przy okazji giną nam gdzieś 
pozostałe segmenty sektora (bądź też fakt ich istnienia sygnalizowany jest marginal-
nie). W rzeczywistości stanowią one integralny i zarazem istotny element układanki 
zwanej przemysłem lotniczym69.

Okazuje się, że organizacyjnie i kapitałowo sektor komercyjnych przewozów lot-
niczych w Stanach Zjednoczonych jest daleko bardziej skonsolidowany, niż wynika to 
z powyższych statystyk70. Towarzystwo American Airlines stanowi tylko element (to 
prawda, że spory) grupy kapitałowej AMR Corporation. Ta zaś jest zarazem właścicie-
lem wspomnianych już American Eagle Airlines. A zatem, analizując istniejące relacje 
w sektorze, powinniśmy raczej wziąć pod uwagę siłę konkurencyjną i potencjał sieci 
połączeń obsługiwanych nie przez fl otę 602 samolotów American Airlines, a 869 ma-
szyn obu tych linii, nawzajem uzupełniających się w ramach grupy71.

Potężne samo w sobie towarzystwo US Airways należy do holdingu US Airways 
Group, obejmującego również PSA Airlines oraz Piemont Airlines. Ten z kolei, jak pa-

68 W momencie fuzji ów tradycyjny model biznesowy US Airways był już nieco zachwiany – w 2003 r. linia 
zaprzestała wydawania darmowych posiłków na trasach krajowych.

69 W Stanach Zjednoczonych termin „przemysł lotniczy” jest znacznie szerszym pojęciem obejmującym zarów-
no producentów samolotów jak i ich komercyjnych użytkowników.

70 Dla których warunkiem wyodrębnienia podmiotu w rankingach jest posiadanie przez niego osobowości 
prawnej. Stosunki właścicielskie i powiązania kapitałowe (a tym bardziej organizacyjne) nie są analizowane.

71 American Airlines operuje znacznie większymi samolotami (136-247 miejsc) niż American Eagle Airlines, 
w związku z czym zadaniem drugiej z wymienionych linii jest tzw. feeder service (dowóz pasażerów do połą-
czeń AA).
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miętamy, od 2005 r. związany jest z America West Holding Corporation, właścicielem 
America West Airlines. Znaczącym udziałowcem US Airways Group jest ACE Aviation 
Holdings, posiadające kontrolny pakiet akcji linii Air Canada.

Sieć połączeń towarzystwa Delta Airlines zagęszczają należący do niego regional-
ni przewoźnicy Comair i Compass ze swoimi 192 maszynami. Oferowane przez nie 10 
tysięcy miejsc pasażerskich to w sumie niezbyt dużo porównując z potencjałem Del-
ty – ale też niemal dwukrotnie więcej niż możliwości całego PLL LOT (59 samolotów 
i niecałe 6 tysięcy miejsc).

Rozwikłanie wszystkich powiązań i zależności wystarczyłoby jako temat na spo-
rą książkę. Tym bardziej, że wszyscy „legacy” carriers w szerokim zakresie korzystają 
na swoich trasach dowozowych z outsourcingu72. Feeder service dla US Airways wy-
konuje – w barwach tej linii, pod marką US Airways Express - ponad 200 samolotów 
należących do sześciu zewnętrznych przewoźników regionalnych73. Analogiczny brand 
w przypadku Delta Air Lines i American Airlines to, odpowiednio, Delta Connection 
i American Connection, zaś dla United Airlines i Continental Airlines – odpowiednio 
United Express i Continental Express.

Dopiero uwzględnienie powyższych współzależności pozwala zorientować się, jak 
wysoki stopień konsolidacji panuje w tym sektorze. W okresie po uchwaleniu ADA 
przez amerykański rynek komercyjnego transportu lotniczego przewinęły się dziesiąt-
ki przewoźników. Większość, po krótkim okresie funkcjonowania, przestała istnieć 
– zbankrutowała lub została wchłonięta kapitałowo lub organizacyjnie. Tak, jak przed 
1978 r., sektorem rządzi zaledwie kilka towarzystw, tyle że obecnie są one znacznie po-
tężniejsze, a ich powiązania strukturalne bardziej skomplikowane.

Kartel z okresu przed deregulacją stworzyło i kontrolowało państwo. Ten współ-
czesny jest dziełem samych przewoźników, chociaż administracja federalna ma swój 
znaczący udział w jego podtrzymywaniu.

Waszyngton, mamy problem74

Transport lotniczy jest przemysłem sieciowym o decydującym znaczeniu dla no-
woczesnej gospodarki – tak samo jak transport kolejowy, przesył energii i telekomu-
nikacja. Składają się na niego dwa elementy: dynamiczny, jakim jest przepływ (ruch), 

72 W USA funkcjonuje kilka holdingów skupiających linie regionalne wyspecjalizowane w feeder service (m.in. 
Republic Airways Holding, Pinnacle Airlines Corp. i Mesa Air Group). Poszczególni przewoźnicy często 
dzielą swoje fl oty realizując usługi równolegle na rzecz kilku konkurujących ze sobą wielkich „legacy” carriers. 
Przykładem może być linia Chautauqua Airlines, której 95 samolotów (w sumie) lata w barwach American 
Connection, Continental Express, Delta Connecion, United Express i US Airways Express.

73 Według danych statystycznych z maja 2008 r. liczba samolotów obsługujących trasy w barwach US Airways 
Express – licząc zarówno linie należące do holdingu jak i outsourcing - była niewiele mniejsza niż cała fl ota 
właściwego US Airways.

74 Śródtytuł pochodzi z tzw. raportu Minety, z grudnia 1997 r., o którym mowa w dalszej części tekstu. Orygi-
nalny podtytuł wstępu do tego raportu brzmi: Washington, we have a problem. Patrz: Avoiding Aviation Grid-
lock and Reducing the Accident Rate, A Consensus for Change, National Civil Aviation Review Commission, 
Washington D.C. 1997.
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oraz statyczny – czyli tzw. siatka75. Samoloty stanowią mobilny składnik systemu. Kry-
tyczne dla funkcjonowania statycznej jego części (siatki) są lotniska i kontrola ruchu 
powietrznego.

Uchwalony przez Kongres pakiet deregulacyjny z 1978 r. odniósł się wyłącznie do 
sfery funkcjonowania przewoźników powietrznych, ignorując kwestię urynkowienia 
obsługi naziemnej i usuwania wąskich gardeł w zakresie działania portów lotniczych 
i służb kontroli ruchu (Air Traffi  c Control – ATC). Ograniczając lub znosząc wcześniej 
istniejące sztuczne bariery wejścia deregulacja otworzyła rynek dla dziesiątków nowych 
linii lotniczych. W tym samym czasie, tworząc i rozwijając swoje bazy w i tak najbar-
dziej ruchliwych portach lotniczych (major hub airports), wielcy tradycyjni przewoźni-
cy zablokowali je nie tylko dla konkurencji (o czym była już wcześniej mowa), ale – co 
gorsza – w ogóle. W efekcie już w 1993 r. 23 porty określane były jako „nękane proble-
mem opóźnień” (tzw. Delay-Problem Airports)76. 

Southwest i nowi przewoźnicy (new entrants), chcąc ominąć „zatkane” lotniska 
(congested airports), przesunęli swoje operacje do portów drugorzędnych i satelitar-
nych, tańszych i zarazem żywotnie zainteresowanych pozyskaniem kolejnych użytkow-
ników i, co za tym idzie, wpływów fi nansowych. Wspomniane porty były nie tylko za-
interesowane, ale – w wielu przypadkach, co wkrótce wyszło na jaw – także niewydolne 
infrastrukturalnie. Problem przeciążenia struktury naziemnej lotnictwa stał się jeszcze 
bardziej powszechny.

Okazało się, że amerykański system ATC – zbiurokratyzowany i opłacany z limito-
wanej puli środków budżetowych przyznawanych corocznie przez Kongres, a nie bez-
pośrednio z opłat wnoszonych przez rosnącą liczbę usługobiorców – nie jest w stanie 
technicznie i organizacyjnie sprostać nowym wyzwaniom. Uzmysłowił to szczególnie 
największy w historii strajk generalny kontrolerów ruchu powietrznego w 1981 r.77, 
w efekcie którego wprowadzono system swoistego racjonowania ruchu lotniczego (tzw. 
fl ow control), dostosowującego jego wielkość do ograniczonej wydolności przestarzałe-

75 Fred L.Smith Jr. i Braden Cox określając wymienione elementy przemysłu sieciowego (network industry) 
używają, odpowiednio, terminów fl ow i grid. Patrz: Smith F.L.Jr., Cox B., Airline Deregulation, Library of 
Economics and Liberty, Th e Concise Encyclopedia of Economics, Liberty Fund, Inc., Indianapolis 2008, s. 1 
(wersja internetowa hasła).

76 Dane z raportu Federalnego Zarządu Lotnictwa. Patrz: FAA Preliminary Listing of Airports Located Near 23 
Delay-Problem Airports, 1993, Airports, March 22, Washington D.C. 1994, s. 114. 

77 3 sierpnia 1981 r. blisko 13 tys. kontrolerów ruchu lotniczego (członków związku zawodowego PATCO – Pro-
fessional Air Traffi  c Controller Organization) odeszło od stanowisk pracy łamiąc klauzulę „no-strike” (zakazu 
strajku - obowiązującą ich jako pracowników federalnych), z nadzieją na sparaliżowanie ruchu powietrznego 
w całym kraju. Strajk, nie poparty przez inne grupy zawodowe, trwał zaledwie dwa dni, w czasie których 
FAA udało się opanować sytuację. 5 sierpnia prezydent Reagan nakazał zwolnienie w trybie dyscyplinarnym 
11.359 strajkujących kontrolerów, którzy odmówili przerwania strajku i powrotu na stanowiska pracy. Z tej 
liczby przywrócono zaledwie około 1,2 tys. „skruszonych” strajkujących.

 Raport komisji kongresowej ogłoszony w dwa miesiące po strajku zwrócił uwagę na fakt braków kadrowych 
w nadzorze ruchu powietrznego sięgających 1/3 personelu niezbędnego do pełnego i bezpiecznego funkcjo-
nowania systemu – i zalecił przywrócenie do pracy części wyrzuconych kontrolerów. Administracja jedno-
znacznie odmówiła. Braki stopniowo uzupełniano nowymi pracownikami, jednak jeszcze rok później były 
one na poziomie 20 proc.
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go wyposażenia systemu kontroli ATC i braków kadrowych. Trudno o lepszy przykład 
skrajnie złego posunięcia – nakazowego, koncesyjnego oddziaływania na element dy-
namiczny przemysłu sieciowego (przepływ - fl ow), zamiast usuwania ograniczeń w jego 
elemencie statycznym (siatce - grid). 

Współczesny system regulowania ruchu powietrznego w Stanach Zjednoczonych 
pochodzi z 1969 r., a więc powstał jeszcze w okresie przed deregulacją – kiedy to Fe-
deralny Zarząd Lotnictwa (FAA) określił dla każdego lotniska maksymalną bezpiecz-
ną ilość operacji na godzinę, przydzielając je jako tzw. time slots. Jedyna bodaj istotna 
zmiana w okresie liberalizowania sektora78 miała miejsce w 1985 r. i wiązała się z przy-
znaniem liniom lotniczym prawa do kupowania i odsprzedawania czasów operacji 
w poszczególnych portach („buy-sell” rule)79. Zezwalając na to Departament Transpor-
tu jeszcze raz przypomniał wszystkim uczestnikom rynku, że to on jest właścicielem 
owych „slots” i w każdej chwili może każdego przewoźnika ich pozbawić. 

Przepustowość portu lotniczego zależy od liczby i układu pasów startowych oraz 
sprawności systemu naprowadzania. W przypadku Stanów Zjednoczonych jego utrzy-
manie wymaga olbrzymich inwestycji (wystarczy uświadomić sobie fakt lokalizacji na 
ich terytorium około 3,4 tys. komercyjnych lądowisk różnej wielkości). Jak i ile inwesto-
wać – wiedzą najlepiej władze lotnisk. Część portów lotniczych - szczególnie te wielkie, 
najbardziej zatłoczone - ma na to, de facto, wystarczające środki fi nansowe ze specjal-
nych lotniczych podatków akcyzowych płaconych przez przewoźników i pasażerów80. 
Rzecz w tym, że porty są państwowe, a ich fi nansami rządzi FAA. Ta zaś jest elementem 
administracji federalnej, a więc podlega regułom budżetowym – co oznacza koniecz-
ność uzyskania zgody Kongresu i podpisu prezydenta na wydatkowanie każdego dola-
ra. Będące ich źródłem wspomniane podatki i opłaty lotnicze deponowane są na koncie 
założonego w 1970 r. funduszu Airport and Airway Trust Fund. Służyć mają fi nansowa-
niu wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę portów i systemu kontroli lotów. Sta-
tutowa zasada funduszu limituje środki przeznaczane na cele operacyjne, utrzymując 
je w odpowiedniej proporcji do wydatków inwestycyjnych. W warunkach defi cytu bu-
dżetowego te ostatnie są jednak ograniczane z powodu konieczności „zatykania” dziury 
budżetowej, zaś zadania operacyjne uzyskują priorytet81. Co gorsza, uchwalanie w Kon-

78 Przy analizowaniu procesu wdrażania działań deregulacyjnych konieczne jest przyjęcie pewnych ram czaso-
wych, z których tylko moment formalnego ich rozpoczęcia (1978) nie podlega dyskusji. Niniejsze opracowa-
nie, z powodu jego ograniczonej objętości, generalnie nie wykracza poza horyzont czasowy połowy lat 90. XX 
w. Pewnego rodzaju podsumowaniem osiągnięć administracji federalnej jest zatem raport Minety. Zmiany, 
jakie zaczęto wprowadzać w późniejszym okresie wymagają osobnej prezentacji.

79 Punktem wyjścia był stan „posiadania” czasów operacji przez poszczególne linie na dzień 16 grudnia 1985 r. 
(tzw. grandfather’s rights).

80 Takich jak podatek od biletów lotniczych (aviation ticket tax), tzw. podatek od przelotu odcinka trasy (fl ight 
segment tax), podatek przewozowy od ładunków (cargo waybill tax), opłaty z tytułu międzynarodowych star-
tów i lądowań (international departure and arrival fees), podatki paliwowe (fuel taxes) itd.

81 W roku fi skalnym 1995 nadwyżka na koncie funduszu wyniosła 5 mld. dolarów, tymczasem decyzją Kon-
gresu wydatki ograniczono o 4 proc. (w stosunku do roku poprzedniego). Istniejący system nie dawał przy 
tym gwarancji, że część nadwyżki nie zostanie przeznaczona na inne cele, np. edukacyjne. Od 2001 r. sytuacja 
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gresie zmian w strukturze podatków trafi ających do funduszu jest nader czasochłonne. 
W połowie lat 90., podczas kolejnej okresowej próby modyfi kacji, debata trwała blisko 
dwa lata, zanim ustalono nowe ich poziomy (tzw. reauthorization of the tax structure). 
W czasie, kiedy Kongres dyskutował, stare przepisy podatkowe wygasły, co kosztowało 
system lotniczy blisko 5 mld dolarów, których nigdy nie odzyskano.

Okres wdrażania mechanizmów deregulacyjnych przyniósł nie tylko nowy ład 
w powietrzu, ale też utrwalił stan niedoinwestowania w przestarzałej infrastrukturze 
portów. Jako że nadzorujący ich fi nanse Federalny Zarząd Lotnictwa nie pozwalał na 
regulowanie wielkości popytu na usługi lotnicze przy pomocy wysokości opłat lotni-
skowych82, jako rozwiązanie problemu „zatykania się” lotnisk pozostał jedynie arbi-
tralny przydział czasów startów i lądowań (slots) w czterech najbardziej zatłoczonych 
portach83 i ich racjonowanie w pozostałych. Z punktu widzenia wolnego rynku trudno 
o działanie bardziej absurdalne. Logiczna, wydawałoby się, koncepcja częściowego roz-
ładowania tłoku w godzinach szczytu poprzez zniechęcająco wyższe opłaty dla prze-
woźników (tzw. peak-prices, inaczej congestion prices) spotkała się jednak z odmową 
administracji federalnej84. O ile w przypadku dużych samolotów nie byłby to zapewne 
element wystarczający do przesunięcia czasu przylotu lub odlotu, dla części ruchu lo-
kalnego i niekomercyjnego (commuter and general aviation fl ights) nowe ceny mogłyby 
się okazać skuteczną barierą. Z punktu widzenia służb kontroli lotów naprowadzenie 
tak Boeinga 747 (Jumbo Jet’a), jak i jednoosobowej awionetki zabiera tyle samo czasu.

Krytyczna sytuacja, w jakiej od szeregu lat znajdują się amerykańskie porty i sy-
stem kontroli ruchu, znalazła potwierdzenie w co najmniej kilku kluczowych raportach 
opracowanych przez wyłonione w tym celu komisje. Jednym z najbardziej dramatycz-
nych wezwań do zmian jest tzw. Raport Minety z 1997 r., przygotowany dla Departa-
mentu Transportu (DOT) i Federalnego Zarządu Lotnictwa (FAA)85. Raport wskazuje, 
że już w 1995 r. spóźnienia w odlotach i przylotach spowodowane niewydolnością sy-
stemu kosztowały cały sektor około 2,5 mld dolarów (i z każdym rokiem rosły). Musiały 
rosnąć, gdyż na przestrzeni lat 1992-1997 wartość inwestycji infrastrukturalnych zma-

uległa odwróceniu – wydatki FAA osiągnęły poziom znacząco wyższy niż dochody z podatków. Fundusz 
zaczął „zjadać” zapasy, które w okresie 2001-2005 zmniejszyły się z poziomu 7,345 mld dolarów do zaledwie 
1,940 mld (i dalej malały).

82 Prawo federalne ogranicza wysokość pobieranych opłat za starty i lądowania do poziomu określanego jako 
„fair and reasonable” (uczciwy i uzasadniony). Mimo, że zasada ta ma charakter niedyskryminacyjny, w prak-
tyce nie zapewnia odpowiednich środków na remonty i inwestycje w portach lotniczych.

83 Chicago O’Hare (ORD), New York Kennedy (JFK), New York LaGuardia (LGA) i Ronald Reagan Washington 
National (DCA).

84 Także zdaniem szeregu przewoźników wpływ zróżnicowania opłat na nierównomierne wykorzystanie poten-
cjału lotnisk byłby znikomy. 

85 Komisja została powołana w 1996 r. decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych (na mocy Federal Aviation 
Reauthorisation Act). Powodem był brak konsensusu co do kierunku przyszłych działań w zakresie moder-
nizacji sektora lotniczego. Dwuczęściowy raport dotyczył niewydolności systemu i spraw bezpieczeństwa 
lotów (w kontekście wpływu na gospodarkę narodową). Patrz: Avoiding Aviation Gridlock and Reducing the 
Accident Rate, A Consensus for Change, National Civil Aviation Review Commission, December 11, 1997, 
Washington 1997. 
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lała o około 20 proc., podczas gdy środki na działalność operacyjną wzrosły o 10 proc. 
Upraszczając, oznaczało to, że zapewniono fundusze na drogie naprawy coraz bardziej 
antycznego sprzętu, ale zabrakło pieniędzy na jego wymianę na nowoczesny. 

Raport Minety (podobnie jak inne, wcześniejsze86) nie spowodował rewolucji, choć 
zmusił zainteresowane strony do podjęcia pewnych działań. Problem w tym, że gdy 
szereg krajów dysponowało już skomercjalizowanym systemem ATC funkcjonującym 
w oparciu o prawa popytu i podaży (a więc rzetelną wycenę świadczonych usług ATC), 
Kongres Stanów Zjednoczonych przyznawał dopiero Federalnemu Zarządowi Lotni-
ctwa87 mandat do wprowadzenia efektywnego, wiarygodnego i wszechstronnego syste-
mu księgowania kosztów (eff ective, reliable and comprehensive cost accounting system), 
pozwalającego, między innymi, na ową wycenę – w miejsce wcześniejszych, całkowicie 
arbitralnych zasad ustalania wysokości opłat. W czasie, gdy wyspy Fidżi kończyły wdra-
żanie systemu nawigacji satelitarnej dla celów lotnictwa cywilnego, Międzynarodowa Or-
ganizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) czuła 
się zmuszona rozważać na swoim forum kwestię ewentualnego odebrania Stanom Zjed-
noczonym - z powodu braku dostatecznie nowoczesnego sprzętu - odpowiedzialności za 
system ATC na obszarze oceanicznym i delegowania tych obowiązków na inny kraj.

Trudno doprawdy nie przyznać racji autorom jednego z bardziej znanych opraco-
wań na temat deregulacji amerykańskiego sektora lotniczego, że wybrali dla niego pod-
tytuł „Niedokończona rewolucja” (Unfi nished revolution)88. Amerykańskim decyden-
tom zabrakło wyobraźni, konsekwencji i rewolucyjnego zapału, aby sprawnie i kom-
pleksowo doprowadzić dzieło do końca – a może dokładnie wiedzieli, co robią i jaki to 
przyniesie skutek.

86 M.in. raporty National Commission for a Strong Competitive Airline Industry (1993), Air Trafi c Control 
Corporation Study (1994), Th e White House Commision on Safety and Security (1997), Coopers & Lybrand 
FAA-Independent Financial Assessment (1997).

87 Na mocy Federal Aviation Reauthorisation Act z 1996 r.
88 R.W. Poole, Jr., V. Butler, Airline Deregulation: Th e Unfi nished Revolution, Reason Public Policy Institute (Rea-

son Foundation), Los Angeles 1998.
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Wyzwania demografi czne z perspektywy problemu
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki

Wprowadzenie
Jednym z najszybciej narastających problemów, które coraz silniej dotykają spo-

łeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych1 jest kwestia demografi czna. Kilkadziesiąt lat 
pokoju, które upłynęły od zakończenia II wojny światowej, wraz z towarzyszącą im ko-
rzystną sytuacją gospodarczą (którą można syntetycznie opisać niespotykanym wcześ-
niej tempem wzrostu, głównie wskutek intensyfi kacji powiązań handlowych), przemia-
nami w sferze społeczno-kulturowej (wzrost aktywności społecznej kobiet, westerniza-
cja) oraz obyczajowej (rewolucja seksualna, zwrot ku materializmowi/konsumpcjoni-
zmowi, postępująca sekularyzacja), było okresem, w którym zaistniały korzystne wa-
runki dla eksplozji demografi cznej (wyż lat 50.2 i jego „odbicie” na przełomie lat 70. 
i 80.). Możliwość zaspokojenia nieosiągalnych wcześniej potrzeb oraz dążenie do sa-
morealizacji doprowadziły jednak do szeregu zjawisk negatywnych w dziedzinie demo-
grafi i, gdyż dziecko w zestawieniu z nimi zaczęło być traktowane jako „dobro konku-
rencyjne”.

Oczywistym jest, że poprawę wskaźników charakteryzujących poprawę kondycji 
zdrowotnej czy warunków życia społeczeństw należy traktować w kategoriach istot-
nego osiągnięcia, jednak zasadniczym błędem byłoby także abstrahowanie od bardzo 
prawdopodobnych konsekwencji, z którymi w przeciągu kilkunastu/kilkudziesięciu 
najbliższych lat przyjdzie się zmierzyć. Jest to problem o charakterze strategicznym, bo-
wiem brak rozwiązania w tym zakresie może oznaczać powstanie istotnych barier dla 
utrzymania tempa wzrostu gospodarczego, poziomu fi nansowania dóbr publicznych 

1 Precyzyjniej należałoby się tutaj raczej posłużyć pojęciem zachodniego kręgu cywilizacyjnego, uwzględniając 
przy tym także sytuację Japonii.

2 Ten wyż traktować należy bardziej jednak jako naturalną konsekwencję zakończonej wojny.
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oraz wszystkich innych wydatków determinujących zdolność gospodarki do dalszego 
rozwoju.

Problem ten wydaje się być szczególnie istotny dla takiego kraju jak Polska. Przy-
należność do bloku sojuszników Związku Sowieckiego w latach 1945-1989 oznaczała 
pogłębianie się luki cywilizacyjnej w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, nato-
miast 20 lat transformacji ustrojowej było zbyt krótkim czasem, by nadrobić istnieją-
ce zaległości3. Dysproporcje rozwojowe analizowane z perspektywy ekonomicznej nie 
oznaczały jednak, że w całym społeczeństwie nie dokonały się zmiany charakterystycz-
ne dla Europy Zachodniej. Mimo obiektywnie gorszej sytuacji wyjściowej (choć może 
właśnie z jej powodu) w bardzo krótkim czasie polskie społeczeństwo uległo gruntow-
nym przeobrażeniom4, by wspomnieć, iż m.in. nie ominęła go rewolucja rosnących, na-
cechowanym nierzadko brakiem umiaru aspiracji zawodowych, materialnych, kopio-
wanie wzorców konsumpcyjnych krajów zachodnich (łącznie z najbardziej ostentacyj-
nymi formami konsumpcji)5, liberalizacja norm obyczajowych i kulturowych, a w efek-
cie także kluczowe z perspektywy rozważań przeprowadzonych w tym artykule proble-
my demografi czne.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy dyskusja na ten temat dopiero teraz zaczyna 
przybierać na sile. Problem jest jednakowoż znany demografom od wielu lat6. Można 
tutaj przyjąć założenie, że spowodowane jest to utrwalaną powszechnie opinią o wiel-
kim sukcesie gospodarczym i politycznym Polski ostatnich 20 lat. Jego fundamentami 
są zwłaszcza prozachodnia reorientacja polityki zagranicznej, uzyskanie członkostwa 
w NATO czy Wspólnotach Europejskich. Z tej perspektywy za zasadniczy błąd należy 
uznać bezkrytyczną propagandę sukcesu polskiej transformacji, w której nie było wiele 
miejsca na merytoryczną analizę tych zagadnień, które zadecydowały o jej charakterze 
i przebiegu, zarówno w sferze gospodarki, jak i polityki7. Z tego powodu (choć nie jest 
on zapewne jedyny8) zaniedbano także refl eksję nad pesymistycznymi scenariuszami 
rozwoju sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej czy demografi cznej i opracowanie pla-

3 Popularnym i często wykorzystywanym w tym kontekście wskaźnikiem jest PKB per capita, który w przy-
padku Polski jest na poziomie ok. 50 proc. wartości analogicznego wskaźnika obliczonego dla krajów UE 
to 15 proc.

4 Przeobrażenia, o których jest tutaj mowa, oznaczają także, że nastąpiło przejście od społeczeństwa robotni-
czo-chłopskiego do społeczeństwa, którego aktywność życiowa koncentruje się głównie w ośrodkach miej-
skich.

5 Pewnym wycinkowym studium tego złożonego problemu jest np. pozycja Konsumpcja elit ekonomicznych 
w Polsce – ujęcie empiryczne, T. Słaby (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

6 Od lat 50. XX w. istnieje nawet nowa dziedzina wiedzy – gerontologia – zajmująca się problemami wieku 
starczego. Jej częścią jest gerontologia społeczna jako nauka o społecznych przyczynach i skutkach starzenia 
się społeczeństwa, cechach, sytuacjach i uwarunkowaniach życia osób starszych, będąca odpowiedzią na spo-
łeczną potrzebę utrzymania starań o przedłużenie aktywności życiowej ludzi starych. Za: http://www.inp.uni.
opole.pl/geronto/cotogero.html (pobrano 07. 09. 2009 r.).

7 Intelektualna nieuczciwość tej dyskusji wyrażała się przez długie lata tym, iż jakimkolwiek próbom zaprezen-
towania odmiennego stanowiska czy oceny przypisywano różne inwektywy odnoszące się (często ad perso-
nam) do ich autorów.

8 Można tu generalnie wskazać na systemowe, polityczne i intelektualne zacofanie.
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nów zaradczych. Wskazuje to niestety na problem braku realnego politycznego przy-
wództwa (rozumianego w kategoriach pewnej długofalowej wizji rozwoju kraju), elit 
intelektualnych, postępującą tabloidyzację polityki oraz paraliż mechanizmów podej-
mowania decyzji w obawie przed utratą poparcia społecznego9.

Przechodząc do rozważenia tytułowego problemu, niedostateczną ilość komplek-
sowych rozwiązań w sferze demografi i można w polskiej rzeczywistości wyjaśnić na 
wiele sposobów. Zamiarem Autora jest zweryfi kowanie prawdziwości hipotezy, zgodnie 
z którą wyzwania demografi czne stanowią istotną przeszkodę dla poprawy konkuren-
cyjności gospodarki. W stosunkowo niedalekiej przyszłości będą one skutkować nara-
staniem napięć społeczno-politycznych oraz niemożnością poprawy jakości życia, gdyż 
skala obciążeń fi skalnych, z których fi nansowane są dobra publiczne, będzie zbyt trud-
na do utrzymania przez osoby pracujące. Podstawowe zależności w tej sferze przedsta-
wia poniższy rysunek.

Rys. 1. Konsekwencje kryzysu demografi cznego

Źródło: K. Szewior, materiały do wykładu „Międzynarodowa polityka społeczna”.

9 Autor świadomie zrezygnował w tym miejscu z użycia terminu „zaufanie do rządzących”. Tego swoistego 
kapitału brakuje bowiem niemal od wieków, co można uzasadniać skomplikowanymi losami historycznymi 
Polski, od epoki złotej wolności szlacheckiej poczynając (przywileje będące ceną za objęcie tronu królew-
skiego), poprzez rozbiory, na przynależności do bloku sowieckiego kończąc. Godną polecenia pozycją jest 
monografi a J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Scholar, Warszawa 2004. 
Inni autorzy wskazują przykładowo na problem tzw. tyranii status quo. Zob. A. Sadowski, Nie kradnij – rzecz 
o ideach mających konsekwencje, wstęp do M. Wojciechowski, Moralna wyższość wolnej gospodarki. Etyka 
chrześcijańska a ekonomia, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2008, s. 8.
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Mimo niejednoznaczności pojęcia, jakim jest konkurencyjność, wraz z towarzy-
szącą mu szeroką dyskusją nad tym problemem w literaturze przedmiotu10, Autor przy-
jął tutaj takie rozumienie tego terminu, zgodnie z którym konkurencyjna gospodarka 
(defi niowana jako złożony system powiązań instytucjonalnych między podmiotami go-
spodarczymi) jest zdolna do sprostania konkurencji i utrzymania wzrostu gospodar-
czego (ang. ability to sell, ability to earn) poprzez elastyczne i szybkie dostosowywanie 
się do zmiennych warunków zewnętrznych i wewnętrznych (ang. ability to adjust) oraz 
przyciąganie mobilnych czynników produkcji (ang. ability to attract) w postaci bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych oraz wykwalifi kowanych kadr. Tylko konkurencyjna 
gospodarka jest w stanie utrzymywać w długim okresie satysfakcjonujące tempo roz-
woju, generować nowe miejsca pracy i umożliwiać poprawę jakości życia. Podejście to 
obrazuje poniższy rysunek.

Rysunek 2. Piramida konkurencyjności

Źródło: Forfás, National Competitiveness Council, Annual Competitiveness Report 2004, 
October 2004, s. 4.

Powyższa koncepcja ma jednak pewne ograniczenia. Zaznaczyć trzeba, że próba 
zidentyfi kowania wpływu wyzwań demografi cznych na konkurencyjność wyłącznie 

10 Zob. m.in. P. Krugman, Competitiveness: A dangerous obsession, ”Foreign Aff airs”, Vol. 73, No. 2, March/
April 1994 oraz por. m.in. W. Bieńkowski, Studies on national competitiveness at the time of globalization and 
economic integration; some critical remarks on the issues, „Optimum – Studia Ekonomiczne” nr 1(33)/2007, 
s. 13-31; A. Lipowski, Some fallacies in the interpretation of competitiveness, „Optimum – Studia Ekonom-
iczne” nr 3 (35)/2007, s. 3-18; Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, N. Daszkiewicz (red.), PWN, 
Warszawa 2008, s. 13-17.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

205

w oparciu o przedstawiony wyżej schemat jest w zasadzie niemożliwa. Należy zatem 
przyjąć, iż istnieją pewne zjawiska (czynniki) wpływające przekrojowo na analizowany 
tu problem. Ich miejsce jest w tzw. sferze metaekonomicznej, niepoddającej się jedno-
znacznemu skwantyfi kowaniu i mającej przez to wyraźnie jakościowy charakter. Dlate-
go też taka jest specyfi ka niniejszego opracowania.

Wśród najważniejszych wyzwań demografi cznych determinujących refl eksję nad 
koniecznymi dostosowaniami Autor identyfi kuje przede wszystkim obniżający się (czę-
sto nawet ujemny) przyrost naturalny, spadającą dzietność kobiet, odkładanie decy-
zji o małżeństwie i posiadaniu dzieci wraz z tendencją szybkiego starzenia się społe-
czeństw. Ten trend jest z kolei konsekwencją lepszych warunków życia (postępu go-
spodarczego), poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa, stanu wiedzy medycznej, 
większej (w porównaniu z sytuacją sprzed kilkudziesięciu lat) dostępności usług w tym 
zakresie oraz zmian kulturowych. W takich warunkach narasta problem niedostatecz-
nej ilości ludzi w wieku produkcyjnym (zob. rys. 3. i 4.)11, chcących i zdolnych podjąć 
pracę, z której zarówno dochody, jak i fi nansowana z tych dochodów konsumpcja oraz 
oszczędności, podlegałyby określonemu prawem szeroko rozumianemu opodatkowa-
niu (uiszczaniu różnych, obowiązkowych danin publicznych) oraz redystrybucji. W ten 
sposób stanowiłyby źródło dochodów rosnącej liczby benefi cjentów systemu fi nansów 
publicznych w wieku poprodukcyjnym oraz umożliwiałyby wytwarzanie dóbr, z któ-
rych ta populacja powszechnie korzysta (zwłaszcza system emerytalno-rentowy, opieka 
zdrowotna, opieka społeczna, ubezpieczenia pielęgnacyjne, programy aktywizacji spo-
łecznej).

Kryzys demografi czny w polskich realiach jest tak szczególnym wyzwaniem dla-
tego, że, jak już zostało wspomniane, wciąż nie został osiągnięty poziom życia porów-
nywalny z tym Europie Zachodniej. Długotrwała zapaść w tej sferze może w zasadzie 
oznaczać, że cel ten nigdy nie zostanie zrealizowany. Rosnąca skala obciążeń fi skalnych 
oraz związane z nimi regulacje prawne mogą skutecznie zniechęcić potencjalnych in-
westorów do lokowania swojej działalności w Polsce, jak również wpłynąć na decy-
zję młodszych pokoleń o wyjeździe z kraju na stałe, w poszukiwaniu bardziej przyja-
znych warunków dla kariery zawodowej i życia rodzinnego. Fenomen ten jest znany 
od lat pod pojęciem „głosowania nogami” (ang. voting by feet). Nawet jeśliby przyjąć, 
że pomysł budowy gospodarki opartej na wiedzy (utożsamianej obecnie z gospodarką 
konkurencyjną) poprzez wzrost fi nansowania nauki oraz sfery B+R uzyska status rze-
czywistego priorytetu w ramach polityki społeczno-gospodarczej, to jego powodzenie 
w dużej mierze zależeć będzie od powstrzymania odpływu coraz mniej licznych wy-
kształconych elit. Faktem jest bowiem, że nawet gospodarka nasycona i funkcjonująca 
w oparciu o wysokie technologie wciąż potrzebuje rąk i umysłów do pracy.

11 W roku 2005 ludność powyżej 60. roku życia stanowiła 17,2 proc. w polskim społeczeństwie, w roku 2015 
będzie to wg prognoz ok. 23,3 proc., w roku 2030 już niemalże proc., natomiast w roku 2050 aż 39 proc. (!).
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Rysunek 3. Piramida wieku i płci ludności Polski w roku 2008

Źródło: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Wyzwania demografi czne (elementy 
diagnozy, przesłanki rekomendacji), Warszawa, 19. 06. 2008 r., s. 5.

Rysunek 4. Piramida wieku i płci ludności Polski w roku 2030 (prognoza)

Źródło: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Wyzwania demografi czne (elementy 
diagnozy, przesłanki rekomendacji), Warszawa, 19. 06. 2008 r., s. 5.
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Problematyka demografi czna w rankingach międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarek

Z uwagi na sygnalizowany wyżej jakościowy wymiar analizowanego problemu, 
wśród wskaźników determinujących międzynarodową konkurencyjność gospodarek, 
bra nych pod uwagę w najpopularniejszych rankingach, raczej trudno jest doszukać się 
tych o charakterze metaekonomicznym. Dowodem tego jest metodologiczna konstruk-
cja tych zestawień, ponieważ zmienne jakościowe, nawet jeśli się w nich pojawiają, są 
stosunkowo nieliczne. Sytuacja taka w zasadzie nie powinna dziwić, gdyż naturalnym 
dążeniem twórców tychże badań jest zaprezentowanie syntetycznej liczbowej miary, 
która pozwoliłaby uporządkować badaną populację wedle jednego, wyrażonego liczbo-
wo kryterium.

Jeśli chodzi o problemy pośrednio i bezpośrednio związane z sytuacją demogra-
fi czną, rankingi międzynarodowej konkurencyjności gospodarek odnoszą się do nich 
w następujący sposób.

Raport Doing Business sporządzany przez Bank Światowy koncentruje swoją uwagę 
w zasadzie wyłącznie na jakości środowiska prawno-insytucjonalnego, w którym inwe-
storzy (przedsiębiorstwa) prowadzą bądź zamierzają prowadzić swoją działalność. Jeśli-
by przyjąć założenie, zgodnie z którym sytuacja demografi czna jest jednym z czynni-
ków pośrednio determinujących kształt regulacji w sferze zatrudnienia (ang. employing 
workers)12, to analizowany ranking koncentruje się na kwestii trudności zatrudniania 
(m.in. minimalnego wynagrodzenia) i zwolnienia pracownika (m.in. obligatoryjnych 
wymogów, których spełnienie uzasadnia redukcję z przyczyn ekonomicznych), sztyw-
ności (ang. rigidity) indeksu godzinowego (niestandardowy harmonogram pracy, dni 
płatnego urlopu) oraz kosztów zwolnienia13.

Opiniotwórcze zestawienie opracowywane przez Heritage Foundation analizuje 
z kolei kategorię wolności ekonomicznej, która jako pewien myślowy konstrukt jest po-
chodną różnego rodzaju ograniczeń zapisanych w systemie prawnym, celem ochrony 
i utrzymania tejże wolności. Wpływ sytuacji demografi cznej kraju na poszczególne ka-
tegorie wolności gospodarczej może być wobec tego czynnikiem pośrednio decydują-
cym o zakresie wolności podatkowej (ang. fi scal freedom), rozmiarów rządu (ang. go-
vernment size), praw własności (ang. property rights) oraz swobody pracy (ang. labor 
freedom)14.

Większą uwagę problemom związanymi z kwestiami demografi cznymi poświęci-
li eksperci Światowego Forum Ekonomicznego (ang. World Economic Forum, WEF), 
konstruując Indeks Wzrostu Konkurencyjności (ang. Growth Competitiveness Index, 
GCI). Jako jeden z 12 fi larów konkurencyjności została tam zidentyfi kowana kondycja 

12 Wpływając dla przykładu na poziom prawnej ochrony pracowników przed zwolnieniem lub skali przyzna-
nych im przywilejów socjalnych.

13 Zob. Th e World Bank, Doing Business 2009, Washington DC 2008, s. 19.
14 Zob. W.W. Beach, T. Kane, Methodology. Measuring the 10 Economic Freedoms, [w:] 2008 Index of Economic 

Freedom, Th e Heritage Foundation, Washington DC 2008.
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zdrowotna oraz edukacja na poziomie podstawowym (ang. health and primary educa-
tion). Zgodnie z takim podejściem pracownicy, którzy są chorzy, nie mogą wykorzystać 
swojego potencjału i będą w ten sposób mniej produktywni, natomiast słaba kondycja 
zdrowotna generuje istotne koszty dla biznesu, gdyż pracownicy częściej przebywają na 
zwolnieniach i pracują w ten sposób mniej efektywnie15. Ponadto wobec przyjęcia za 
słuszne założenia, że sytuacja demografi czna wpływa na rynek pracy, analizowany tu 
raport uznaje także jego efektywność za inny fi lar konkurencyjności mierząc jego ela-
styczność oraz wykorzystanie talentów.

Ostatnim, szeroko znanym rankingiem międzynarodowej konkurencyjności gospo-
darek jest propozycja szwajcarskiego Instytutu Zarządzania Rozwojem (ang. Institute for 
Management Development, IMD). W raporcie za rok 2009 wśród 329 wskaźników cząst-
kowych składających się na cztery grupy – wyniki gospodarcze (ang. economic performan-
ce), efektywność rządu (ang. government effi  ciency), efektywność biznesu (ang. business 
effi  ciency), infrastruktura (ang. infrastructure), kwestie związane z analizowanymi w tym 
artykule problemami znalazły się w tej ostatniej. Złożyły się nań takie oto elementy:

 wydatki ogółem na zdrowie (jako proc. PKB oraz w USD per capita),
 wydatki publiczne na zdrowie (jako proc. wydatków ogółem),
 jakość infrastruktury zdrowotnej (kryterium jakościowe – czy spełnia potrzeby 

społeczeństwa),
 oczekiwana długość życia w momencie urodzenia,
 oczekiwania liczba lat życia w dobrym zdrowiu,
 śmiertelność niemowląt,
 dostępność pomocy medycznej,
 wielkość populacji miejskiej,
 wartość wskaźnika HDI (ang. Human Develolment Index),
 problemy zdrowotne (kryterium jakościowe – czy mają istotny wpływ na funkcjo-

nowanie przedsiębiorstw).

Nadal jednak uprawnione wydaje się założenie, iż metaekonomiczny charakter za-
gadnień związanych z wyzwaniami demografi cznymi wpłynął pośrednio na regulacje 
prawne oddziałujące na sprawność działań rządu (w zakresie fi nansów publicznych, 
polityki fi skalnej, prawa gospodarczego, ram społecznych) oraz sektora biznesowego 

15 World Economic Forum, Th e Global Competitiveness Report 2007-2008, s. 4-5. Wskazać należy, iż na synte-
tyczną ocenę kondycji zdrowotnej składają się następujące elementy: wpływ na sektor biznesowy zachoro-
wań na malarię, występowanie malarii (Polska wg WEF jest pod tymi dwoma względami najlepsza na świe-
cie), wpływ na sektor biznesowy zachorowań na gruźlicę (miejsce 49.), występowanie gruźlicy (miejsce 46.), 
wpływ na sektor biznesowy zachorowań na HIV/AIDS (miejsce 38.), występowanie HIV/AIDS (miejsce 15.), 
śmiertelność noworodków (miejsce 34.) oraz oczekiwana długość życia (miejsce 45.). W przypadku Polski 
wszystkie wymienione wskaźniki z wyj. dwóch odnoszących się do gruźlicy oceniane są jako korzystne. Ge-
neralnie w rankingu GCI Polska znajduje się na miejscu 46. na 133 kraje (na 120 poszczególnych czynników 
składających się na wspomniane fi lary konkurencyjności w przypadku Polski tylko 1/3 uznana została za ko-
rzystne dla konkurencyjności naszego kraju). Zob. Th e Global Competitiveness Index Analyzer 2009-2010, 
Country Profi les: Poland, http://gcr.weforum.org/gcr09/ (pobrano 10. 09. 2009 r.).
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(jego produktywność, funkcjonowanie rynku pracy, postawy i wartości). Niejako po-
twierdzeniem dla zasadności przyjęcia takiego stanowiska jest, iż właśnie w grupie opi-
sującej ramy społeczne (ang. Societal Framework), będącej składową oceny efektywno-
ści rządu, znalazł się czynnik pod nazwą „Starzenie się społeczeństwa” (ang. Ageing of 
society), który jako zmienna jakościowa w rankingu IMD ma dawać odpowiedź na py-
tanie, czy ten proces nie stanowi bariery dla rozwoju gospodarczego.

Z przeglądu międzynarodowych publikacji organizacji międzynarodowych i insty-
tucji badawczych poświęconych problemowi konkurencyjności wyłania się wniosek, iż 
zagadnienie regresu demografi cznego jest z natury rzeczy wielowymiarowe. Wobec po-
wyższego Autor przyjął, iż wskazana byłaby dezagregacja problemu w wymiarze spo-
łecznym, politycznym i gospodarczym. Ma ona jednakże charakter wysoce umowny, 
gdyż granice między nimi są płynne, sfery te wzajemnie się przenikają i na siebie od-
działują. Wspólnym mianownikiem przeprowadzonej poniżej analizy pozostaje wciąż 
jednak badanie ekonomicznych konsekwencji zjawiska, w tym jego wpływu na konku-
rencyjność gospodarki i perspektywy jej rozwoju.

Kwestia demografi czna jako problem społeczny
Analizując zjawisko regresu demografi cznego i starzenia się społeczeństwa na 

przykładzie Polski, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że świadomość 
społeczna powagi problemu i jego możliwych konsekwencji wciąż pozostaje nadal na 
niskim poziomie. Być może powodem takiej sytuacji jest chęć poprawy warunków ży-
cia poprzez wspomniane wyżej dążenie do zaspokojenia rosnących aspiracji material-
nych, wobec których posiadanie dzieci jawi się jako istotna bariera. Traktując prob-
lem wybitnie indywidualistycznie, oznacza to ograniczoną możliwość wydatkowania 
dochodu na dobra związane z podnoszeniem własnej pozycji zawodowej i społecznej 
(kursy, szkolenia, wakacje za granicą, dom, mieszkanie, samochód, luksusowy sprzęt 
AGD)16. Nie mniej istotnym elementem są także inne uwarunkowania systemowo-kul-
turowe proponujące alternatywę dla rodziny.

Starość w takiej sytuacji traktowana jest w sposób stereotypowy i kosztochłonny, 
ponieważ kojarzy się ją najczęściej z biernością, słabością fi zyczną, uzależnieniem od 
pomocy, samotnością, bezbronnością, zniechęceniem oraz trudnymi relacjami w kon-
taktach z młodszym pokoleniem, dla którego taka sytuacja stanowi równocześnie źród-
ło psychicznego dyskomfortu. Istnienie takiej zależności wynika z faktu, iż ludzie do-
rośli jako dzieci, czują się odpowiedzialni za sytuację swoich rodziców, wobec tego naj-
chętniej redukują swoje poczucie winy (wynikające z niedostatecznej troski o rodziców 
i dziadków) poprzez pomoc fi nansową; ponadto każdy w większym, bądź mniejszym 
stopniu zdaje sobie sprawę z faktu, że sam kiedyś również zestarzeje się, więc to, co robi 

16 Wynika to także z faktu, że kobiety już podczas ciąży przebywają na zwolnieniu lekarskim, po porodzie na 
urlopie macierzyńskim, by potem stanąć przed dylematem powrotu do pracy lub wykorzystania urlopu wy-
chowawczego, co wiążę się z brakiem wynagrodzenia i ryzykiem utraty pracy po powrocie.
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dla ludzi starych, robi w jakimś sensie dla siebie17. Jednocześnie młode pokolenie ocze-
kuje, że instytucje publiczne utrzymywane z podatków przejmą na siebie ciężar utrzy-
mania coraz liczniejszej starszej generacji (zob. tab. 1)18 i pozwolą młodym skoncentro-
wać swoją aktywność życiową na innych sprawach19. Z perspektywy budowy konku-
rencyjnej gospodarki istnieje zatem zagrożenie (które rokrocznie przybiera na sile), że 
transfery socjalne zostaną ukierunkowane na starszą część społeczeństwa i że w gruncie 
rzeczy będą one miały charakter wegetatywny, na czym ucierpi fi nansowanie przedsię-
wzięć kluczowych dla podtrzymywania tempa wzrostu i rozwoju gospodarczego (infra-
struktury, edukacji, sfery B+R)20.

Tabela 1. Prawdopodobieństwo posiadania żyjącego rodzica przez kobietę 
w wieku wczesnej i późnej dorosłości

Wiek 1931/1932 2035
30 lat 93,4% 99,6%
40 lat 78,4% 97,9%
50 lat 43,0% 90,5%
60 lat 7,6% 58,4%
70 lat 0,001% 7,8%

Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demografi czna Polski. Raport 2007-2008, 
Warszawa 2008, s. 215.

Analizując zmiany postaw społecznych odnośnie starości należy zauważyć, 
iż istotnemu wydłużeniu uległ wiek, w którym osoba jest uznawana za starą. Oprócz 
oczywistego wpływu generalnie lepszego dostępu do usług medycznych przyczyną 

17 http://www.inp.uni.opole.pl/geronto/postawy.html (pobrano 10. 09. 2009 r.).
18 Jeszcze inne prognozy sugerują, że w okresie 2005-2050 liczba osób, które przekroczyły 80. rok życia wzrośnie 

niemal dwukrotnie. Wskazuje się tutaj na fakt, iż przekroczenie tej granicy wieku jest niejako zastrzeżone 
dla pewnej grupy osób, która z uwagi na swoje naturalne predyspozycje (kod genetyczny) skutecznie unika 
powszechnych chorób. Fenomen ten otwiera perspektywy dla badań naukowych nad zagadnieniem długo-
wieczności.

19 Taka postawa jest jednym z przejawów postępującego kryzysu rodziny jako komórki społecznej, w której 
siła związków uczuciowych słabnie. Ponadto samo oczekiwanie młodego pokolenia, by instytucje publiczne 
wykazały się większą sprawnością działania w kompleksowej opiece nad seniorami, jest wyrazem dokonu-
jących się zmian postaw odnośnie rozumienia istoty podatków. Nie są już one traktowane jako przymuso-
we, bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa, lecz stanowią źródło roszczeń wobec niego, przejawiających 
się w żądaniach poprawy ilości i jakości dóbr publicznych. Państwo (rozumiane jako aparat biurokratyczny 
i polityczny) jako ich w zasadzie jedyny dostawca pobiera za nie cenę monopolową (podatki), lecz społeczeń-
stwo nie pozostaje wobec takiego monopolisty całkowicie bezbronne, gdyż może dokonać stosownych zmian 
w procesie wyborczym (abstrahując w tym momencie od tego, czy będą to zmiany realne).

20 Warto w tym miejscu także zaznaczyć, ze sam pomysł wprowadzenia zinstytucjonalizowanych form opieki 
(renty, zasiłki, emerytury) wynikał z efektów społecznych będących konsekwencją industrializacji, urbaniza-
cji, rozpadu wielopokoleniowej rodziny oraz niemożności utrzymania starszych pokoleń przez warstwę ro-
botniczą. Konieczność reformy tego systemu na przełomie XX/XXI w. może sugerować, iż polityka społeczna 
przynosząc sukces w sferze jakości życia i demografi i, wygenerowała jednocześnie trudne do udźwignięcia 
koszty (a wraz z nimi konfl ikty), których gospodarka nie jest w stanie dłużej ponosić.
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tego może być również promocja kultu młodości, aktywności sportowej, wdzięku 
i seksualnej atrakcyjności prowadzona w mediach przy pomocy instrumentów mar-
ketingowych. Populacja, która w młodzieńczym wieku stanowiła najliczniejszą gru-
pę, kilkanaście lat później nadal taką pozostaje i to na nią głównie ukierunkowa-
ny jest przekaz reklamowy21. Naturalnie taka kampania oddziałuje także na kształto-
wanie świadomości generacji starszych. Obawa przed niedołęstwem, czy poczuciem 
społecznej nieprzydatności sprawia, że coraz liczniejsze grono osób w wieku powyżej 
50.-60. roku życia chce w pełni korzystać z życia i podtrzymać swoją sprawność psy-
chiczną i fi zyczną.

Symbolicznym momentem zdaje się być tutaj przejście na emeryturę, choć i w tej 
sferze widać, że coraz większa grupa wydłuża swoją aktywność zawodową podejmując 
się dodatkowych zajęć (choć w Polsce w sytuacji niskich świadczeń emerytalnych jest 
to zapewne spowodowane dążeniem do utrzymania standardu życia). Ponadto subiek-
tywne odczuwanie starości i związanych z tym ograniczeń szybciej dotyka kobiety22, co 
w wymiarze społecznym może się przekładać na obniżoną samoocenę i poczucie bycia 
niepotrzebną, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma sposobności zajęcia się wnukami, gdyż 
albo się one jeszcze nie urodziły, albo dzieci wyprowadziły się z rodzinnej miejscowości 
i mieszkają zbyt daleko.

Niebezpiecznym fenomenem, z którym polskiemu budżetowi i gospodarce przy-
szło się w okresie transformacji zmierzyć, są zmiany społeczne będące efektem prze-
kształceń na rynku pracy (tzw. restrukturyzacji zatrudnienia). Ich smutnym wyrazem 
jest utrata pracy przez osoby w średnim i starszym wieku (tzw. generacja 50+). Nie dość 
że taka sytuacja pogarsza i tak już niski wskaźnik zatrudnienia, to dodatkowo powięk-
sza ona grono benefi cjentów systemu pomocy społecznej (renty chorobowe, zasiłki dla 
bezrobotnych, wcześniejsze emerytury, programy aktywizacji zawodowej23). Ponadto 
takie świadczenia budżetowe siłą rzeczy stanowią dla generacji 50+ alternatywne źród-
ło dochodu (są ratunkiem przed utratą jakichkolwiek środków do życia), bowiem ich 
niedostateczne kwalifi kacje, a także bierność (czy szerzej ujmując, specyfi czne postawy 
odziedziczone po epoce gospodarki centralnie planowanej) uniemożliwiają znalezie-
nie nowego, trwałego zatrudnienia. Postawy te przenoszą się niestety także na młodsze 
pokolenia. Jest to więc dowód, iż polski rynek pracy nie jest w stanie sam z siebie roz-
wiązać problemu bezrobocia strukturalnego, generując przedwcześnie emerytów i ren-
cistów, tworząc obraz społeczeństwa pozornie schorowanego, którego niezadowolenie 
pogłębia niedostateczna jakość systemu opieki zdrowotnej. To z kolei jeszcze bardziej 
wzmacnia społeczną frustrację, utrwala negatywne postawy w stosunku do instytucji 

21 Dowodem na to może być chociażby powrót do reklam modelek i aktorek, których pierwszy szczyt kariery 
przypadł na przełom lat 80. i 90. XX w.

22 Mężczyźni skuteczniej „zagłuszają” to poprzez zainteresowanie nowymi dobrami (np. posiadaniem lepszego 
samochodu), co poniekąd podnosi w ich ocenie ich atrakcyjność w oczach młodszych kobiet i własnych żon. 
Taka „druga młodość” nie spotyka się jednak ze społeczną akceptacją.

23 Skuteczność tych ostatnich trudno jest jednak ocenić. Można nawet przyjąć, iż stanowią one (podobnie jak 
cały system opieki społecznej) instrument, przy pomocy którego uspokaja się społeczne niezadowolenie.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

212

publicznych i powszechnie pogłębia (choć to spostrzeżenie może wydać się dość kon-
trowersyjną hipotezą) poziom przewrażliwienia na punkcie własnej kondycji zdrowot-
nej wraz z wątpliwościami, czy ewentualne dolegliwości chorobowe w warunkach tak 
działającego systemu uda się skutecznie wyleczyć24.

Wobec pogłębiającego się konfl iktu celów odnoszącego się do ewentualnych kie-
runków interwencji państwa przy wykorzystaniu ograniczonych środków z budże-
tu istnieje realna obawa, iż kryzys demografi czny stanowi poważne wyzwanie także 
dla systemu edukacyjnego i jakości kształcenia. Mniejsza liczba dzieci uzasadnia bo-
wiem w krótkim okresie redukcję przeszkoli i szkół oraz ograniczenie funduszy na 
utrzymanie tych, które pozostały. Te czynniki mogą się z kolei przekładać na opinie 
i postawy pokolenia zdolnego do prokreacji, które nadal będzie się powstrzymywało 
z decyzją o posiadaniu dziecka/dzieci, gdyż będzie ono posługiwać się argumentem 
braku możliwości zapewnienia dziecku „godnego” startu. Ponadto sam koszt opieki 
nad dzieckiem (opiekunka, żłobek, przedszkole) zestawiony z wysokością wynagro-
dzenia jest także powodem wstrzymywania powrotu na rynek pracy przez kobiety 
z uboższych i średnio sytuowanych rodzin25. Problem może zatem przybrać charak-
ter „błędnego koła”. Co więcej, rosnąca skala niedogodności życiowych oraz trudne 
do jednoznacznego zdefi niowania poczucie krzywdy, wedle którego państwo więk-
szą uwagę skupia na starszych generacjach, może przyczynić się do podjęcia decyzji 
o wyjeździe z kraju na stałe.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że polski system edukacyjny hołduje niestety 
wartościom czysto utylitarnym, zgodnie z którymi należy kształcić wysoko wykwali-
fi kowanych specjalistów, potrzebnych do budowy gospodarki opartej na wiedzy, za-
niedbując (choć to nie jest wyłączna wina systemu oświaty i szkolnictwa) zadania 
w sferze kultury i kształtowania postaw życiowych26. Zasadniczy błąd takiego podej-
ścia może skutkować tym, iż proces „produkcji wykwalifi kowanych kadr” wydatnie 
wzmocni społeczny potencjał emigracyjny rozumiany jako gotowość do wyjazdu za 
granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej i bardziej satysfakcjonującej pracy oraz warun-
ków życia.

24 Taki stan rzeczy umożliwia jednak dynamicznie rozwój prywatnego sektora usług medycznych.
25 Jeszcze inną kwestią, zyskującą popularność wśród ludzi młodych i w średnim wieku, jest pogląd, iż samo-

dzielne inwestowanie odprowadzanych obecnie składek emerytalnych przyniosłoby im większą korzyść na 
starość w porównaniu z emeryturą zapewnianą przez system, który sam z siebie także generuje określone 
koszty (vide np. problem siedzib Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

26 Przypomnieć tu można doniesienia medialne (wrzesień 2009), według których reforma (?!) systemu szkol-
nictwa autorstwa minister Katarzyny Hall, wprowadzona przez koalicję rządową PO-PSL polegająca na ob-
jęciu obowiązkiem szkolnym sześciolatków wiąże się ze zmianą podstawy programowej nauczania dzieci 
na poziomie zerówki, w której nie przewidziano nauki czytania i pisania, a przedszkolom mimo to ją reali-
zującym zagrożono poważnymi sankcjami. Polityczny instynkt nakazywałby jednak takich wpadek unikać, 
by ewentualnie nie sugerować rzeczywistych zamiarów i rozdźwięku między ofi cjalnymi zapewnieniami na 
temat troski o kształcenie młodego pokolenia a faktami. Zob. A. Radwan, Rodzice i nauczyciele chcą na-
uki w przedszkolu, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/349975,nauczyciele_i_rodzice_chca_nauki_w_
przedszkolu.html (pobrano 10.09.2009). Jednocześnie na uwagę zasługuje spontaniczna kampania społeczna 
pod nazwą „Ratuj maluchy” (http://www.ratujmaluchy.pl).
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Potwierdzeniem słuszności takiego poglądu mogą być cząstkowe dane charaktery-
zujące strukturę polskiej emigracji zarobkowej w latach 2002-2007. Wyjeżdżają głównie 
ludzie młodzi (do 34. roku życia)27 — stanowią oni 67 proc. ogółu emigrujących oraz le-
gitymujący się wykształceniem średnim i wyższym (odpowiednio 44 proc. i 16 proc.)28. 
Już teraz analizowany jest problem drenażu mózgów. Koszt (także w wymiarze spo-
łecznym) tej inwestycji ponosiło i ponosi całe społeczeństwo, płacąc podatki – ale liczy 
ono na zwrot poniesionych kosztów w postaci lepszej i sprawniejszej służby zdrowia, 
administracji czy systemu edukacji, bo tam głównie mają trafi ć absolwenci publicznych 
uczelni29. Ponadto szczególnie dotkliwa społecznie jest emigracja kobiet, które przeby-
wając za granicą celem uzyskania lepszego dochodu, nie decydują się na dzieci30.

Jednym z rozwiązań na gruncie polityki imigracyjnej mogłoby być stosowanie ana-
logicznego modelu względem wschodnich sąsiadów. Praktyka pokazuje jednak, że ska-
la napływu cudzoziemców do Polski jest niska, co z kolei nie sprzyja głębokim przemia-
nom postaw społecznych wobec imigrantów. W sytuacji rosnących napięć międzypo-
koleniowych na rynku pracy, ograniczonej mobilności przestrzennej i zawodowej czy 
też niemożności znalezienia preferowanego zatrudnienia należy się raczej liczyć (po-
dobnie jak w krajach zachodnich, do których Polacy licznie emigrują) z rosnącą nie-
chęcią wobec tych grup. Mogą być one wcześniej czy później postrzegane jako nowa 
konkurencja gotowa pracować za niższe, „urągające ludzkiej godności” stawki, nawet 
jeśli osoby te miałyby wykonywać zajęcia niecieszące się społecznym prestiżem. (tzw. 
3 D jobs – diffi  cult, dirty and dangerous)31.

Kwestia demografi czna jako problem polityczny
Liczebny wzrost starszych pokoleń znajdzie swoje przełożenie także na wybory po-

lityczne. Z perspektywy interesów młodszych generacji, jak i budowy konkurencyjnej 
gospodarki tendencja ta może być interpretowana w kategoriach niedoskonałości me-
chanizmów demokratycznych, pomimo politycznie poprawnego zapewniania, iż de-
cyzje te podejmowane będą z poszanowaniem interesów różnych mniejszości. Geria-
tryzacja życia politycznego, daleka jednak od modelowej gerontokracji, w której po-

27 Młodość jest z kolei czynnikiem determinującym większą mobilność i odwagę w stosunku do dalekich wy-
jazdów.

28 Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demografi czna Polski. Raport 2007-2008, Warszawa 2008, s. 136.
29 J. Brzozowski, Zjawisko marnotrawstwa mózgów i jego skutki gospodarcze, [w:] Zeszyt nr 18/2008, Sekcji Ana-

liz Demografi cznych, E. Frątczak, J. Kurkiewicz (red.), Komitet Nauk Demografi cznych PAN, s. 76.
30 Z kolei sytuacja, kiedy to mężczyzna wyjeżdża w celach zarobkowych za granicę przynosi koszty społeczne 

w postaci frustracji zdanych na same siebie kobiet, wychowywania samotnie dzieci (tzw. eurosierot), rozwo-
dów, o medycznych efektach („importowane” choroby weneryczne) nie wspominając.

31 Traktując problem szerzej, eskalacja tych społecznych napięć może generalnie w przyszłości stać się zarze-
wiem nowych konfl iktów etnicznych i religijnych. Przyjąć można bowiem, że boom demografi czny będzie 
miał miejsce w krajach tzw. biednego Południa, co wraz ze skutecznym wykorzystaniem napływających tam 
dziś bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozwalających w niektórych państwach skutecznie nadrabiać 
zapóźnienia rozwojowe doprowadzić może do wzrostu wydatków zbrojeniowych i poszukiwania nowej prze-
strzeni życiowej. Polityczne znaczenie Europy wedle powszechnych opinii będzie się więc zmniejszać, a po-
wstałą próżnię wypełnić mogą nowe azjatyckie mocarstwa, z Chinami na czele.
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dejmująca decyzje starszyzna identyfi kowana była nie tylko na podstawie kryterium 
wieku, ale także dojrzałości życiowej i intelektualnej, to problem bardzo realny. Star-
si wyborcy, popierając w wyborach polityków obiecujących im szereg udogodnień, 
mogą dążyć do poprawy jakości swojego życia kosztem młodszych i przyszłych po-
koleń. Rozstrzygnięcia te będą się jednak cechować raczej niskim potencjałem ryzy-
ka gospodarczego, co może się negatywnie przełożyć na perspektywy wzrostu, a tym 
samym spotęgować frustrację młodszych wyborców. Realnym wydaje się zatem, że 
luka w budżecie będzie kompensowana kosztem rosnącego długu publicznego32, któ-
rego spłata przypadnie na lata późniejsze. Ten pesymistyczny scenariusz oznaczać 
może, iż rządzącym w obawie przed utratą władzy zabraknie elementarnej uczciwo-
ści i odwagi, by takiej sytuacji zapobiec. Wcale niewykluczone jest, że starzejące się 
społeczeństwo zacznie coraz bardziej sceptycznie oceniać instytucje wolnego rynku 
oraz kluczowy dla gospodarki mechanizm konkurencji, co może tym samym stano-
wić przyzwolenie na coraz większą ingerencję państwa. Może to z kolei stanowić do-
datkowy czynnik ograniczający konkurencyjność takiej gospodarki i „wypychający 
na zawsze” kreatywne jednostki na emigrację33.

Rozwiązaniem, któremu w polskim dyskursie politycznym poświęca się coraz wię-
cej miejsca, jest konieczność wydłużenia ustawowego wieku przejścia na emeryturę, 
wraz ze zrównaniem tej wielkości dla kobiet i mężczyzn. Krok ten uzasadnia zarów-
no lepsza kondycja zdrowotna społeczeństwa, jak i dążenie do zbilansowania budżetu 
państwa. Im ludzie będą zmuszeni dłużej pracować, tym statystycznie więcej środków 
odłożą, zarówno w postaci obowiązkowych transferów do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (ZUS), jak i składek w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) oraz krócej 
będą z nich korzystać, gdyż średnia długość życia rośnie stosunkowo wolno34. Przyję-

32 Obecne dążenie do równoważenia budżetu należy zatem interpretować w kategoriach tymczasowego konsen-
susu politycznego.

33 Wizja społeczeństwa postindustrialnego przewiduje jednakowoż, że nie wszyscy będą musieli pracować, po-
nieważ gospodarka zapewni każdemu, jak można sadzić w oparciu o polityczno-społeczny konsensus, środki 
do życia. Zdaniem Autora taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, gdyż człowiek jako jednostka 
gospodarująca będzie zawsze analizował stan własnego posiadania przez pryzmat tego, co mają inne, znane 
mu osoby i nie będzie się łatwo godził na uzależnienie od politycznej (nie)łaski politycznego decydenta doko-
nującego redystrybucji środków. Taki system ponadto, analizując go z pozycji klasycznego liberalizmu, byłby 
kompletnym zaprzeczeniem wolności osobistej oraz własności prywatnej.

34 Przy tej okazji konieczne jest także wskazać, iż bulwersującym i przemilczanym w mediach skutkiem innej 
reformy (?!) wprowadzonej przez rząd Donalda Tuska jest brak możliwości dziedziczenia środków zgroma-
dzonych w OFE w wypadku śmierci jednego z współmałżonków, a niewykorzystany kapitał pozostanie w sy-
stemie. Zob. art. 22 pkt 2 Ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz. U. 2008, nr 228, 
poz. 1507. Zgodnie z art. 20 pkt 1 tejże ustawy emeryt ma jedynie możliwość wskazania imiennie jednej lub 
kilku osób fi zycznych jako osób uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po śmierci emeryta wypłata 
jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej „wypłatą gwarantowaną”. Art. 20 pkt 2 wprowadza 
jednak istotne ograniczenie, gdyż osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości 
albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od dnia przekazania 
składki do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych. Żeby tego było mało, ten sam rząd konstruując 
projekt budżetu na rok 2010, posługując się przy tej okazji argumentem koniecznej walki z defi cytem budże-
towym w warunkach kryzysu, zgłosił zamiar sięgnięcia po środki w kwocie 7,5 mld zł zgromadzone w Fun-
duszu Rezerwy Demografi cznej, mającego za zadanie gromadzenie rezerw fi nansowych przeznaczonych na 
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cie takich rozwiązań może w pewien sposób wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzi 
w średnim wieku, ponieważ stanowią oni pokolenie przejściowe w całej reformie eme-
rytalnej i mogą się obawiać o fi nansową wydolność tegoż systemu, który ma dla nich 
stanowić zabezpieczenie spokojnej starości.

W tym kontekście być może nie bez powodu podnoszona jest także coraz częściej 
dyskusja na temat tzw. godnej śmierci, jakości życia itp., której wynikiem jest rosnące 
przyzwolenie społeczne na zawoalowane formy selekcji z eutanazją nieuleczalnie cho-
rych włącznie. Z pewnym przerażeniem należy odnotować, że usankcjonowanie praw-
ne tego problemu w Polsce, choć obecnie wydaje się mało prawdopodobne (jednak sy-
tuacja prawna w Belgii, Holandii, Luksemburgu czy Szwajcarii pokazuje zupełnie od-
mienny stan rzeczy), mogłoby być rozumiane jako rozwiązanie problemu „nadmiernej 
ilości ludzi starych”, stanowiących obciążenie dla budżetu (np. poprzez stosowanie tzw. 
uporczywej terapii w leczeniu) oraz ograniczenie dla realizacji materialnych aspiracji 
młodszych pokoleń. Dylematy takie będą się niewątpliwie nasilać.

Podobne motywy natury budżetowej i wypłacalności systemu ubezpieczeń społecz-
nych wpłynęły na podjęcie decyzji o objęciu obowiązkiem szkolnym sześciolatków, co 
potwierdził Michał Boni, minister w rządzie Donalda Tuska, stwierdzając: „Sześciolatki 
muszą iść do szkół. Bo chodzi również o to, żeby wcześniej kończyły edukację. To element 
polityki rynku pracy, bez tego nie będzie miał kto zarabiać na nasze emerytury”35.

Warto przy tym pamiętać także o zjawisku świadomej bezdzietności, wynikającej 
z dążenia do materialnej i osobistej samorealizacji (tzw. inwestowania w siebie). Z per-
spektywy systemu fi nansów publicznych oznacza to jednak, że ludzie konsekwentnie 
unikający posiadania dzieci utworzą być może wpływową (dzięki zdobytemu wykształ-
ceniu i zamożności) grupę „jeźdźców na gapę” (ang. free riders), ponieważ świadczenia 
na ich rzecz będą sfi nansowane przez potomków innych rodzin. Ma to zatem niewiele 
wspólnego z międzypokoleniową odpowiedzialnością i sprawiedliwością.

Niezwykle trudnym wyborem o charakterze politycznym jest ponadto zmiana 
kształtu polityki imigracyjnej, z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki naj-
lepiej w kierunku większej selekcji i asymilacji cudzoziemców z polskim społeczeń-
stwem. Pracując w ramach polskiego systemu, przyczynialiby się oni do jego większej 
stabilności. Doświadczenia krajów zachodnich pokazują jednak, jak niebezpiecznym 
może się ten problem okazać. Nie sposób bowiem skutecznie zapobiec alienowaniu się 
i gettoizacji takich społeczności, ponieważ przebywając w obcym kraju chcą one chro-
nić swoją odrębność narodową, kulturową, obyczajową czy religijną i pozostają niezwy-
kle wrażliwe na punkcie swojej inności. Z czasem mogą także stać się istotną, pełniącą 
rolę „języczka u wagi”, siłą w krajowej polityce.

Podjęcie zasygnalizowanych tu decyzji będzie rzecz jasna oznaczać wzrost społecz-
nego niezadowolenia, lecz przez wzgląd na polityczne kalkulacje część z nich wprowa-

uzupełnianie niedoborów funduszu emerytalnego po 2008 roku, wynikających z przyczyn demografi cznych. 
Zob. A. Fandrejewska, Środki zostaną w funduszu, „Rzeczpospolita” z dn. 11 września 2009 r., s. B2.

35 Z nauczycielami możemy się dogadać, „Gazeta Wyborcza” z dn. 24 listopada 2008 r., s. 24.
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dza się już teraz, wykorzystując przy tym poparcie mediów oraz kreując za ich pośred-
nictwem odpowiedni PR-owski wizerunek.

Kwestia demografi czna jako problem gospodarczy i fi nansowy
Proces starzenia się społeczeństwa oraz dążenie do poprawy materialnego komfor-

tu życia charakterystyczne dla społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, w tym tak-
że Polski, może być w pewnym aspekcie czynnikiem pobudzającym postęp naukowy 
i techniczny, w wielu dziedzinach wiedzy (medycyna, wypoczynek wakacyjny, posze-
rzenie gamy codziennych usług). Z pewnością nastąpi z tego powodu rynkowa eks-
pansja produktów i usług ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb ludzi starszych 
i emerytów. W ten sposób swoista „kuracja odmładzająca”, którą zafunduje sobie gene-
racja 50+ z perspektywy ich dzieci będzie stanowić nic innego jak tylko zbędną bieżącą 
konsumpcję (czy wręcz marnotrawienie) zgromadzonego w postaci oszczędności ka-
pitału celem utrzymania osiągniętego poziomu życia i dotrzymania kroku młodszym. 
Oznacza to zatem ograniczenie ekonomicznego znaczenia instytucji dziedziczenia36. 
Od pokoleń bowiem środki otrzymane po zmarłych przodkach stanowią unikatowy 
kapitał startowy. W sytuacji, gdy go zabraknie oraz gdy samo państwo zacznie po niego 
chętniej i częściej sięgać (vide np. omówiony wyżej przypadek środków gromadzonych 
w OFE), pozostanie jedynie ufać, że system prawny konstruowany przez przyszłych po-
lityków, wsłuchujących się w oczekiwania starszego wiekiem elektoratu, nie będzie ka-
rał wyższymi podatkami za konieczną życiową zaradność i podejmowanie dodatkowej 
aktywności oraz że będzie potrafi ł efektywnie wykorzystać te środki, które z mocy pra-
wa zostaną przetransferowane na rzecz państwa. Chodzi tu nie tylko o wydatki budże-
towe o charakterze prorozwojowym, lecz także bieżące fi nansowanie instytucji rynku 
pracy, sprawny system emerytalny oraz te wszystkie dobra i usługi publiczne, na które 
starzejące się społeczeństwo zgłasza swoje zapotrzebowanie.

By system polityczno-społeczno-gospodarczy mógł przetrwać w takim kształcie, 
niezbędne jest podjęcie działań, które oprócz wydłużania wieku przejścia na emery-
turę spowodują, iż starsze pokolenie zacznie być postrzegane i faktycznie traktowane 
jako pełnowartościowi pracownicy. Obecnie widać pewne zaczątki kampanii społecz-
nych, które mają zmienić stereotypowe postrzeganie problemu starości (o czym była 
mowa wyżej). Stanowią one ważny krok, lecz powinny być zarazem jednak tylko uzu-
pełnieniem działań podejmowanych w sferze realnej, polegających na stymulowaniu 
(z pewnością nie tworzeniu przez samo państwo) nowych miejsc pracy, które dadzą 
zarówno samym zainteresowanym, jak i samemu państwu źródło tak potrzebnych 
dochodów. Ważne przy tym jest, by udało się minimalizować napięcia międzypoko-
leniowe powstające w środowisku pracy, w którym młodzi chcą koncentrować się na 
rozwoju, dynamice, są gotowi stawić czoła konkurencji, natomiast starsi w pierwszej 
kolejności cenią sobie stabilność i pewność zatrudnienia. Nie trudno zauważyć, iż 
w takiej sytuacji kompetencje menedżerów nie będą się mogły ograniczać do wą-

36 Jej kolejnym ograniczeniem jest podatek spadkowy.
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skich dyscyplin. Akcent z pewnością zostanie postawiony na tzw. kwalifi kacje mięk-
kie, interpersonalne, których zastosowanie zależeć będzie od rozległej wiedzy z za-
kresu nauk społecznych.

Pewne, choć na dziś raczej wciąż przesadne, nadzieje w kontekście rozwiązań funk-
cjonujących na rynku pracy pokłada się coraz częściej w programach aktywizacji zawo-
dowej generacji 50+ przy jednoczesnym upowszechnianiu telepracy jako formy zatrud-
nienia. Warunkiem koniecznym jest tutaj zwiększenie dostępności, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów korzystania z sieci internetowej, jak również ogólne podniesienie 
poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługiwania technologicznie bardziej 
zaawansowanych urządzeń. Szkolenia, w których biorą udział ludzie starsi, realizo-
wane np. w ramach kursów Uniwersytetów Trzeciego Wieku wydają się być niedo-
stateczną formą transferu wiedzy, bowiem docierają do tych grup, które i tak są po-
nadprzeciętnie aktywne, zachowując tym samym ich elitarny charakter. Prawdziwym 
wyzwaniem staje się zatem w polskich warunkach dotarcie do mniejszych ośrodków, 
ponieważ to tam właśnie, niezależnie od wieku, koncentruje się zasadnicza grupa lu-
dzi nieaktywnych zawodowo i społecznie. Z tego powodu realizacja tej koncepcji wy-
daje się być ograniczona.

W modelowym ujęciu obawy przed niewypłacalnością systemu emerytalnego po-
winny skłaniać do podjęcia działań o charakterze długofalowym. Oznacza to, że w okre-
sie wciąż stosunkowo sprzyjającym ich podjęciu należy gromadzić kapitał stanowiący 
rodzaj fi nansowej „poduszki bezpieczeństwa” dla przyszłych pokoleń. Takie zadanie 
w warunkach polskiego systemu ubezpieczeń społecznych ma spełniać wspomniany 
Fundusz Rezerwy Demografi cznej (FRD) powołany Ustawą z dn. 13 listopada 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887), którego funkcjo-
nowanie regulują art. 58-65. Główne źródło dochodów FRD stanowią część składki na 
ubezpieczenie emerytalne (w roku 2008 było to 0,35 proc.) oraz środki przekazane mu 
z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Widać więc, że dochody te są silnie uzależnione 
od koniunktury gospodarczej, jak i woli politycznej, szczególnie w zakresie prywatyza-
cji, której prowadzenie, jak pokazuje praktyka ostatnich lat, służyło głównie pokrywa-
niu bieżących zobowiązań budżetu.

W ustawie przewidziano ponadto (art. 63 pkt. 1), że FRD lokuje swoje środki w celu 
osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności, co jak widać stawia przed 
nim istotne ograniczenia, szczególnie odnośnie drugiego celu. FRD, zgodnie z art. 65 
pkt 2 może lokować swoje środki jedynie w instrumentach uznawanych na rynku kapi-
tałowym za obciążone minimalnym ryzykiem, przez to niegwarantujące wysokich zy-
sków, a więc są to tylko:

 bony, obligacje skarbowe i inne papiery wartościowe Skarbu Państwa,
 papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne 

Warszawa,
 dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa,
 akcje i obligacje dopuszczone do publicznego obrotu.
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Taka konstrukcja oraz zasady działania FRD nie pozwalają na przyjęcie poglądu, 
iż jest on instrumentem, który zagwarantuje stabilność fi nansową systemu ubezpieczeń 
społecznych w przyszłości, wraz z nadejściem niżu demografi cznego. Ponadto wciąż 
istnieje pokusa, by sięgnąć do jego zasobów w obliczu kryzysu, przy jednoczesnej de-
klaracji zwrotu tych środków w bliżej nieokreślonej przyszłości. Niestety, z obiektyw-
nych względów FRD nie stanie się nawet mało doskonałą kopią norweskiego Funduszu 
Ropy Naft owej (norw. Statens Petroleumsfond, ang. the Petroleum Fund), od roku 2005 
działającego pod ofi cjalną nazwą Rządowego Funduszu Emerytalnego – Global (ang. 
Government Fund Pension – Global), zarządzanego przez norweski bank centralny 
(norw. Norges Bank) zgodnie ze strategią opracowywaną przez tamtejsze Ministerstwo 
Finansów. Jego dochód stanowi część przychodów ze sprzedaży ropy naft owej, trans-
ferowanych na jego rzecz z norweskiego budżetu, a zgromadzone w ten sposób środki 
inwestuje w zagraniczne (nienorweskie) instrumenty fi nansowe37. Mają one stanowić 
zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń38.

Wobec takiej złożoności problemów demografi cznych wraz z istniejącymi i bę-
dącymi się kształtować w nieodległej przyszłości nowymi ograniczeniami natury spo-
łecznej, politycznej i ekonomicznej, jednym z niewielu rozsądnych i kompleksowych 
rozwiązań wydaje się przyznanie priorytetowego znaczenia kwestii polityki prorodzin-
nej. Takie podejście może co prawda generować nowe konfl ikty polityczne (zwłaszcza 
ze środowiskiem tzw. nowej lewicy i zwolennikami alternatywnych stylów życia), lecz 
na dziś żadna ze stron publicznego dyskursu nie jest w stanie zaproponować innej ca-
łościowej, spójnej koncepcji. Ostatnia część niniejszego opracowania odnosi się do tej 
właśnie kwestii.

Polityka prorodzinna jako narzędzie przełamywania impasu demografi cznego
Prawidłowo funkcjonująca rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest naj-

skuteczniejszym mechanizmem redystrybucji dochodu, nie potrzebuje ona zatem po-
mocy ze strony „kosztochłonnych” instytucji publicznych, które są niezdolne przyjąć 
tak elastycznego modelu funkcjonowania, który obejmowałoby złożoność codziennych 
problemów. Pozostaje więc działać w tym kierunku, aby umożliwić rodzinom bogace-
nie się, osiągnięcie pewnego standardu życia, a z perspektywy struktury społecznej bu-
dowę tzw. klasy średniej, niezbędnej dla stabilności rozwoju gospodarczego i poprawy 
konkurencyjności gospodarki.

Niski wskaźnik dzietności kobiet w Polsce (średnio ok. 1,3 zamiast pożądanego po-
ziomu 2,2 pozwalającego zachować prostą zastępowalność pokoleń; zob. także rys. 539) 

37 Zob. więcej http://www.regjeringen.no/en/dep/fi n/Selected-topics/Th e-Government-Pension-Fund.
html?id=1441 (pobrano 11. 09. 2009 r.).

38 Wartość zgromadzonych środków wynosi aktualnie ok. 2400 mld NOK, co w przeliczeniu na PLN (wg kursu 
1 NOK = 0,48 PLN) daje kwotę ok. 1200 mld PLN, przy czym pamiętać należy, że liczba ludności w Norwegii 
stanowi jedynie 4,77 mln, co odpowiada 12,5 proc. ludność Polski.

39 Z analizy tego rysunku wynika, że najniższa dzietność jest charakterystycznym zjawiskiem w najlepiej rozwi-
niętych regionach Polski (pas południowy – Dolny i Górny Śląsk, Małopolska, Podkarpacie oraz duże ośrodki 
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stanowi niepokojący znak czasów, którego negatywna ocena uzasadniona jest zarówno 
z ekonomicznego, jak i czysto biologicznego punku widzenia. Rozpatrując z kolei prob-
lem w kategoriach geopolitycznych, tak znaczne zachwianie prawidłowej struktury de-
mografi cznej społeczeństwa jest wręcz jednym z największych zagrożeń40. W takiej sy-
tuacji właściwa polityka prorodzinna stanowi wiązkę działań, które stwarzając warunki 
dla pomyślnej egzystencji rodzin, stanowią z ekonomicznego punktu widzenia rodzaj 
inwestycji w przyszłość. Jej pozytywne efekty pozwoliłyby w kolejnych latach stopnio-
wo łagodzić negatywne konsekwencje regresu demografi cznego w zasadzie w każdej 
z omówionych wcześniej sfer.

Rysunek 5. Dzietność ludności Polski wg powiatów (dane za rok 2006)

Źródło: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Wyzwania demografi czne 
(elementy diagnozy, przesłanki rekomendacji), Warszawa, 19.06.2008 r., s. 14.

Ocena szans powodzenia realizacji tej wizji politycznej w Polsce wypada korzyst-
nie. Mimo sygnalizowanego kryzysu wartości, religia wciąż odgrywa w polskim sy-

miejskie). Natomiast stosunkowo najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmuje w regionach położonych w pa-
sie od Pomorza Gdańskiego, przez Ziemię Chełmińsko-Dobrzyńską, dawne województwa ciechanowskie 
i ostrołęckie, po południowe Podlasie (dawne województwo siedleckie i bialsko-podlaskie).

40 Problem ten trapi nie tylko zachodni krąg cywilizacyjny. Także Rosji przyjdzie się zmierzyć z istotnym spad-
kiem liczby ludności. Wg istniejących na dziś prognoz może on do roku 2050 osiągnąć nawet 30 proc. (popu-
lacja w wieku 20-29 lat zmniejszyć się może w tym czasie z obecnych 25 mln do niecałych 10). Uznaje się to 
obecnie za jeden z powodów aktywności Rosji na arenie międzynarodowej, która wobec tych zagrożeń dąży do 
zabezpieczenia swojej pozycji przy wykorzystaniu instrumentów ekonomicznych i potencjału surowcowego.
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stemie istotne znaczenie. Nawet jeśli jej wyznawanie nie przekłada się na powszechne 
uczestnictwo w praktykach, to pełni ona rolę głęboko zakorzenionego, silnie zinterna-
lizowanego społecznie zespołu norm, których łamanie czy negowanie spotyka się za-
zwyczaj z negatywnymi reakcjami41. Miejsce i znaczenie rodziny jest więc zasadniczo 
spójne z wizją reprezentowaną przez Kościół katolicki, co w wysoce homogenicznym 
polskim społeczeństwie jest czynnikiem trudnym do przecenienia i stanowić może 
swoisty kapitał polityczny. Dowodem na siłę oddziaływania chrześcijaństwa (katolicy-
zmu) jest choćby to, iż tylko co piąte dziecko w Polsce (wg danych za rok 2007) rodziło 
się w związkach pozamałżeńskich (w miastach udział ten stanowił 22,4 proc., na wsi 
15,5 proc.)42. Trend ten jest co prawda od wielu lat rosnący (dla przykładu analizowany 
wskaźnik w roku 1990 wynosił zaledwie 6,2 proc.), lecz na tle innych krajów UE Polska 
charakteryzuje się jedną z najniższych wartości – mniej notują tylko Grecja oraz Cypr 
(poniżej 6 proc., natomiast drugi biegun w takim zestawieniu (udział bliski i większy 
od 50 proc. urodzeń w tego typu związkach) stanowią Szwecja, Estonia, Bułgaria, Fran-
cja, Dania, Słowenia, Łotwa43, czyli kraje w których wpływy polityczne oraz świato-
poglądowe kościołów chrześcijańskich zostały przez lata skutecznie zmarginalizowane. 
Wiarygodnym czynnikiem determinującym taki stan rzeczy może być także konstruk-
cja systemu opieki społecznej, obejmującego szczególną ochroną matki samotnie wy-
chowujące dzieci, choć de facto często zamieszkują i wspólnie wychowują one dzieci 
z ich biologicznym ojcem, lecz z uwagi na skalę fi nansowych korzyści pozostają nadal 
w związku nieformalnym.

W dyskusji nad systemem i kierunkami wsparcia przekonująco prezentują się wy-
niki badań, według których wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 
burzące w ten sposób stereotypowy podział ról (ang. attitude trap) przypisujący ko-
biecie zajmowanie się domem i wychowywaniem dzieci, sprzyja dzietności44. Anali-
za celów przypisywanych polityce prorodzinnej potwierdza jednak tę prawidłowość, 
ponieważ ta dziedzina aktywności państwa koncentruje się właśnie na tworzeniu lep-
szych warunków wychowywania dzieci (m.in. opieka pozaszkolna, programy dożywa-
nia), umożliwianiu łączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych (systemy ela-
stycznego zatrudnienia) czy też sprzyjaniu pełnemu wykorzystywaniu urlopów macie-
rzyńskich i wychowawczych (ich wydłużanie, uzależnianie wypłaty „becikowego” od 
regularnych wizyt ginekologicznych oraz prowadzenie działań wizerunkowych celem 
zmiany postaw wśród pracodawców, traktujących młodych rodziców jako pracowni-
ków niepełnowartościowych, bo niezdolnych i mało skłonnych do poświęcania się dla 
dobra fi rmy).

41 Dzieje się tak wręcz wbrew oczekiwaniom aktywistów i popierających je środowisk medialnych promujących 
tzw. alternatywne modele życia.

42 Rządowa Rada Ludnościowa, op. cit., s. 69.
43 Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Wyzwania demografi czne (elementy diagnozy, 

przesłanki rekomendacji), Warszawa, 19. 06. 2008 r., s. 18.
44 Zob. ibidem, s. 21.
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Polityka prorodzinna może też w pewnym zakresie stanowić instrument zapobiega-
jący rozpadowi rodzin w wyniku rozwodów45. Badania pokazują, że czwartą pod wzglę-
dem znaczenia przyczynę rozwodów stanowią nieporozumienia na tle fi nansowym; 
ich udział staje się coraz bardziej wyraźny (trzy pierwsze to niewierność, alkoholizm 
oraz tzw. niezgodność charakterów); z kolei gdyby głębiej przyjrzeć się ekonomiczne-
mu wymiarowi problemu rozwodów, wskazać można by tu było rozbudzone aspiracje 
zawodowe, podporządkowanie życia rodzinnego osobistemu rozwojowi, stres związany 
z rosnącymi wymaganiami rynku pracy, czy emigrację za granicę46. Podkreślić tu tak-
że należy, że „istotny wpływ na formalny rozpad związku może mieć polityka państwa, 
preferująca rodziny niepełne w systemie świadczeń na rzecz rodziny. […] dane o roz-
wodach z 2005 r. wyraźnie wskazują, że może to być przyczyna wiarygodna”47. Autorzy 
cytowanego raportu zastrzegają jednak, że poznanie związku między wprowadzonymi 
zmianami legislacyjnymi oraz ewentualnymi zmianami liczby orzekanych rozwodów 
i innymi czynnikami wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań empirycznych.

Podsumowując, realizacja celu, jakim jest poprawa konkurencyjności gospodar-
ki i utrzymanie wzrostu gospodarczego w dużej mierze uwarunkowana jest sukcesem 
w sferze działań składających się na politykę prorodzinną w postaci osiągnięcia do-
datniego przyrostu naturalnego. Spełnia ona kryterium logicznej spójności, ponieważ 
pierwszym krokiem musi być zapewnienie zastępowalności pokoleń i umożliwienie 
tym samym, by gospodarka i utrzymujące się dzięki generowanym przez nią dochodom 
instytucje państwowe działały sprawnie. Warunkiem niezbędnym jest jednak istnienie 
świadomości społecznej i woli politycznej, by takie rozwiązania wprowadzić. Warto tu 
po raz kolejny podkreślić, iż gospodarka pełni jedynie funkcję służebnego instrumentu, 
z którego korzystanie wiąże się z posiadaniem niezbędnych kompetencji w tym zakre-
sie. Im dłużej analizowana kwestia pozostanie nierozwiązana, tym gorsza powinna być 
ocena podmiotów politycznych władnych w tej materii coś zmienić.

Uwagi końcowe
Kończąc rozważania, nie sposób nie zauważyć, iż zaprezentowano w niniejszym 

artykule wyraźnie pesymistyczny scenariusz, zgodnie z którym wyzwania demografi cz-
ne mogą stać się hamulcem rozwoju i poprawy konkurencyjności gospodarki. Jest on 
realny, gdyż podjęcie jakiejkolwiek decyzji będzie oznaczało także konieczność rozdys-

45 Osłabienie instytucji małżeństwa uznaje się za jedną z cech tzw. przejścia demografi cznego. Trudno jednak 
obiektywnie wskazać, co jest rzeczywistą przyczyną, a co skutkiem. Wobec tego powyższe twierdzenie bę-
dzie prawdziwe wówczas, gdy środki pochodzące z budżetu państwa nie będą przydzielane wnioskującym 
o niezbyt łatwo. Jeśliby oprzeć politykę prorodzinną głównie na świadczeniach niepieniężnych (wysokie ulgi 
podatkowe dla małżeństw posiadających dzieci, dostęp do współfi nansowanych przez państwo dóbr publicz-
nych), to istnieje szansa, że utrzyma to stabilność małżeństw. Ponadto Autor świadomy jest istnienia nurtów 
światopoglądowych, związanych z lewicowym nurtem feministycznym, który kwestionuje potrzebę istnienia 
takiej komórki społecznej jak rodzina i postuluje ją zastąpić związkami mniej sformalizowanym, zarówno na 
gruncie prawnym, jak i obyczajowym.

46 Zob. szerzej Rządowa Rada Ludnościowa, op. cit., s. 51-57.
47 Ibidem, s. 52.
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ponowania rzadkich środków budżetowych na konkurencyjne cele (dylemat kosztow-
na, państwowa opieka społeczna czy polityka prorodzinna).

Postawioną we wstępie hipotezę można uznać za prawdziwą. Aktywizacja zawo-
dowa ludzi starszych poprzez zaoferowanie im możliwości uzyskania dodatkowego do-
chodu, utrzymania określonego poziomu życia i fi skalnego odciążenia całego społe-
czeństwa (zwłaszcza jednak ludzi młodych) jest generalnie obiecującym kierunkiem 
działań, lecz jej skuteczność pozostaje niestety ograniczona utrwalanymi przez długie 
lata wzorcami zachowań i postaw wobec najważniejszego w tym kontekście proble-
mu szeroko rozumianej bierności. Obecni polscy seniorzy z uwagi na doświadczenia 
wojenne oraz specyfi kę systemu społeczno-gospodarczego lat 1945-1989 nie koncen-
trowali, gdyż wystarczająco nie mogli, swoich wysiłków życiowych na długoletniej na-
uce i formalnie charakteryzują się raczej przeciętnym wykształceniem48, a lata ich naj-
większej aktywności przypadły na okres realnego socjalizmu, w którym o zatrudnienie 
szczególnie nie zabiegano, co w większości przypadków (z wyjątkiem wąskiej grupy 
niepokornych oraz partyjnej nomenklatury) eliminowało jakiekolwiek zachowania po-
legające na własnej inicjatywnie i przedsiębiorczości.

Niedostatki w sferze powszechnej edukacji przekładają się ponadto na problem 
tzw. luki informacyjnej i ograniczonego dostępu ludzi starszych do nowoczesnych tech-
nologii.

Z pewnością szersza partycypacja starszych pokoleń, nawet bez specjalnych dzia-
łań w tym zakresie, stanie się faktem. Pozostaje wobec tego żywić nadzieję, że decydują-
cy głos w dyskursie będą mieć ludzie świadomi wyzwań, zdolni osłabić, a przynajmniej 
równoważyć wpływy dominujących, krótkowzrocznych koniunkturalistów. Liderzy spo-
łecz ni i ekonomiczni jednak nie biorą się znikąd. Są oni bowiem niejako produktem 
gromadzonego przez lata kapitału społecznego oraz sprawnie funkcjonującego systemu 
edukacyjnego, a w tych dwóch obszarach Polska rozumiana jako wspólnota obywatel-
ska działająca w określonym systemie instytucjonalnych powiązań ma wciąż sporo do 
nadrobienia.

48 Wg danych z roku 2002 (Narodowy Spis Powszechny) w grupie ludzi w wieku 50-59 lat wyższe wykształcenie 
posiadało 11,42 proc., w wieku 60-69 lat było to 9,1 proc., natomiast pow. 70. roku życia już tylko 5,21 proc. 
Dla porównania w grupie wiekowej 25-29 lat oraz 30-39 lat było to odpowiednio 20,64 proc. oraz 14,93 proc. 
Obliczenia własne na podst: GUS, Rocznik Demografi czny 2008, Warszawa, październik 2008, s. 174.
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