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Przedmowa
Niniejszy, 9. tom „Studiów z Nauk Społecznych” jest wydawany już po zmianie nazwy naszej Uczelni. Po połączeniu Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach z Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało
nazwę „Uczelnia Jana Wyżykowskiego”. Dlatego też ten numer określamy jako:
„Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego”. Zmianie uległa także struktura wewnętrzna „Zeszytów…”. Doszedł czwarty segment – „Zarządzanie”. Tom
9. zawiera dziewiętnaście studiów, dwa sprawozdania z konferencji naukowych
oraz dwie recenzje. Są to prace z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, zagadnień prawnoustrojowych oraz zarządzania.
Nie jest to przypadek, bowiem wymienione grupy tematyczne odpowiadają
aktualnym kierunkom kształcenia realizowanego w UJW. W rozdziale „Międzynarodowe stosunki polityczne” znalazły się m.in. prace: Mariana S. Wolańskiego i Agnieszki Węglińskiej, traktująca o wpływie świata cyfrowego na nowy ład
w stosunkach międzynarodowych, Jolanty Rubiś-Kulczyckiej o problemie handlu ludźmi, Rafała Czachora o paradygmacie governance, Miłosza Czopka, poświęcona mediom i Renaty Kunert-Milcarz o stosunkach polsko-mołdawskich.
W części drugiej – „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” – zamieszczone
zostały dwa studia: Miłosza Czopka i Ewy Żołnierczyk, dotyczące skutków pracy
w przedsiębiorstwach międzynarodowych dla zdrowia pracowników i Miłosza
Czopka o realizacji koncepcji marketingu personalnego. W części trzeciej m.in.
Tadeusz Kierzyk pisze o zamówieniach publicznych, Paweł Kuczma o aktywizmie sędziowskim i Rafał Mikowski o bezpieczeństwie informacji niejawnych.
W nowym rozdziale o zarządzaniu m.in. Bronisław Bombała omawia formy
organizacji pracy, Janina Jędrzejczak-Gas – działalność małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, Agnieszka Pawlak-Wolanin i Janusz Gudowski piszą o kreowaniu wizerunku uczelni niepublicznej, Wiesław Danielak i Dariusz
Stankiewicz o konkurencyjności przedsiębiorstw, zaś Sławomir Kotylak i Mariola
Michałowska o relacjach z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych.
Nowością w tym tomie są dwa opracowania przygotowane przez Miłosza Czopka
we współpracy ze studentami.
Marian S. Wolański
Polkowice, grudzień 2016 r.
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Dolnośląska Szkoła Wyższa

Świat cyfrowy w kształtowaniu nowego ładu
w stosunkach międzynarodowych
Wprowadzenie
W niniejszym artykule szukamy odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie
transgraniczne, globalne sieci przetwarzania i obiegu informacji tworzą wyzwania dla tradycyjnych instytucji i mechanizmów funkcjonowania społeczności międzynarodowej. Były minister i marszałek Sejmu RP, Radosław Sikorski
w jednej ze swoich wypowiedzi, dotyczącej roli Internetu w polityce międzynarodowej, tak oto określił zadania, jakie stoją przed politykami, w związku z rozwojem technik informacyjno-komunikacyjnych: „Musimy znaleźć równowagę
między anonimowością i wolnością w sieci z jednej strony, a poszanowaniem
ludzkiej godności i praworządności z drugiej. Musimy też nauczyć się, jak dalej
rozwijać i w jaki sposób stosować prawo międzynarodowe w cyberprzestrzeni”.
W podobny sposób odnoszą się do tej kwestii badacze i eksperci zajmujący się
zawodowo stosunkami międzynarodowymi.
Konstatują oni, że od swego powstania w 1969 roku Internet przeszedł ewolucję – od projektu technicznego dla wąskiej grupy użytkowników do zjawiska
społeczno-gospodarczego i politycznego o zasięgu globalnym. Stwarza on możliwość swobodnego przekazywania informacji i wiedzy, kształtując tym samym
globalne społeczeństwo informacyjne1. Na jego konstrukcji opiera się cywilizacja XXI wieku. Badacze uważają za zasadne porównanie stosowania Internetu
 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków1999, s. 25.

1

Marian S. Wolański, Agnieszka Węglińska

z wynalezieniem i zastosowaniem w XV wieku prasy drukarskiej. Był to początek przemian na skalę globalną w dziedzinie komunikacji społecznej. Tyle tylko,
że podobnie jak to było z maszyną drukarską, trudno przewidzieć pełne znaczenie tej nowej technologii dla stosunków społecznych, a zwłaszcza stosunków międzynarodowych. Internet daje każdej jednostce możliwość korzystania
z wolności słowa i druku, swobody wyrażania myśli w kwestiach politycznych
i społecznych. Służy przy tym monitorowaniu przestrzegania tych praw przez
społeczność międzynarodową, przez państwa, organizacje międzynarodowe,
a także korporacje transnarodowe. W rezolucji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z lipca 2012 roku, zatytułowanej The promotion,
protection and enjoyment of human rights on the Internet, jest mowa, iż słowa,
które podlegają odpowiedzialności prawnej w świecie realnym, powinny być tak
samo weryfikowane w Internecie. Internet powinien być obszarem, który podlega takim samym mechanizmom prawnym jak świat rzeczywisty2.
Parlament Europejski potępił wszelkie mechanizmy i działania służące
ograniczeniu wolności słowa w sieci3. Postuluje potrzebę zwrócenia szczególnej
uwagi na prawa dziennikarzy i blogerów. Zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i Unia Europejska uznają prawo dostępu do Internetu za jedno
z podstawowych praw człowieka. Mimo takiego ich stanowiska są państwa należące do ONZ, które uważają za właściwe wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z tego prawa. W rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ z 6 lipca 2012 roku
zawarto stwierdzenie, że istnieje korelacja pomiędzy wolnym przepływem informacji a bezpieczeństwem, zarówno w sieci, jak i w świecie realnym. Ale np.
Chiny uznały ten zapis za podstawę własnej interpretacji zapisu o wolności słowa w Internecie4. Nie będziemy kontynuować tego wątku, gdyż wymagałoby to
uszczegółowienia analizy.
Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe
Szukamy odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Internet kształtuje globalne
społeczeństwo informacyjne? Pojęcie społeczeństwa informacyjnego, pomimo
iż funkcjonuje w nauce już od 1963 roku, gdy po raz pierwszy użył go Japończyk
Tadao Umesamo, ciągle wzbudza kontrowersje. Termin spopularyzował inny Japończyk – Kenichi Koyama w 1968 roku. Wcześniej posługiwano się terminami
 The Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the
Internet, nr 26/13, 06.2014.
3
 http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html, stan z dnia 20.09.2015.
4
 The Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the
Internet, nr 20/8, 06.2012.
2

12

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

takimi, jak „era elektroniczna”, „wiek cybernetyczny” czy „społeczeństwo wiedzy”. Z koncepcją rewolucji informacyjnej wiąże się nowa forma społeczeństwa
obywatelskiego. Komunikacja i informacja są niezwykle ważne w społeczeństwie
obywatelskim. W społeczeństwie informacyjnym realizowane będą podstawowe
trzy aspekty obywatelstwa: cywilny, polityczny i społeczny, a także uznanie praw
do komunikacji jako nieodłączny element demokracji. Obywatele będą musieli
posiadać dostęp do informacji, porad i analiz dotyczących ich praw i możliwości
korzystania z nich. Będzie im przysługiwał dostęp do informacji, które dotyczą
spraw politycznych i wyborów ludzi odnośnie do tej dziedziny społeczeństwa.
Oprócz tego ludzie muszą posiadać możliwość odnalezienia swojego miejsca
w poszczególnych sektorach komunikacyjnych5.
„Społeczeństwo sieciowe” to również termin, który odnosi się do występujących współcześnie procesów, które Manuel Castells porównuje do sieci składającej się z wzajemnie powiązanych węzłów. Natura węzła oznacza dużą autonomię i w zależności od sieci, którą badamy, może on przyjmować odmienne
formy i wchodzić w różne współzależności6. Według badacza teoria obejmuje
większość naszej aktywności, co pozwala opisywać jako sieciowe diametralnie
różne twory naszej cywilizacji – od Internetu, przez rynki finansowe, politykę
aż po przestępczość i terroryzm. Co więcej, sieci są według Castellsa strukturami otwartymi, czyli podlegają nieustannym dynamicznym procesom, dopóki
są w stanie komunikować się wewnątrz siebie – tak długo, jak używają tego samego, wspólnego kodu (systemu wartości, wytyczonych celów etc.) Oparta na
sieci struktura społeczna jest: „wysoce dynamicznym, otwartym systemem, podatnym na innowacje bez narażania na szwank swej równowagi. Sieci są odpowiednimi instrumentami dla gospodarki kapitalistycznej opartej na innowacji,
globalizacji i zdecentralizowanych skupieniach; dla pracy, pracowników i firm
opartych na elastyczności i adaptacyjności; […]; dla wspólnot politycznych nastawionych na natychmiastowe przetwarzanie nowych wartości i nastrojów społecznych; oraz dla organizacji społecznych dążących do wyparcia przestrzeni
i unicestwienia czasu”7.
Zarówno społeczeństwa informacyjne, jak i sieci są przedmiotem badań
Jana van Dijka. Społeczeństwo informacji to dla niego społeczeństwo, w którym
informacja staje się paradygmatem jego istnienia. To warunkuje powstanie8:
 społeczeństwa opartego na wiedzy (nauce, racjonalności i refleksyjności);
 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, op. cit., s. 42.
 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Rebis, Warszawa 2007, s. 468.
7
 Ibidem, s. 468.
8
 J. Van Dijk , Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010, s. 35–36.
5
6
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 gospodarki bazującej na tworzeniu informacji w każdym jej sektorze;
 rynku pracy, na którym większość zawodów jest uzależniona od przetwarzania informacji – co wymaga odpowiedniej wiedzy i specjalistycznego wykształcenia (można zatem mówić o społeczeństwie wiedzy);
 kultury opartej na audiowizualności i medialności.
Społeczeństwo sieci van Dijka to zjawisko rozpatrywane z perspektywy jednostki, odmiennie od Castellsa. Mówimy tu o formacji społecznej, w której sieci społeczne i medialne porządkują ją we wszystkich wymiarach i na wszystkich poziomach. Badacz różnicuje bardziej rozwiniętej społeczeństwa Zachodu,
gdzie jednostka jest podstawowym elementem (węzłem) sieci od tych wschodnich (patriarchalnych), w których rolę podstawowego elementu przejmuje grupa/rodzina/kolektyw9.
Ponieważ w sieciowym i informacyjnym społeczeństwie maleje stopniowo
rola państwa, czy też raczej rośnie rola form ponadpaństwowych, dotychczasowy model państwa wydaje się być niedostosowany i archaiczny. W najbardziej
spektakularny sposób można to zaobserwować na przykładach odchodzących
w niebyt monopoli informacji, siły, czy lojalności obserwowanej coraz częściej
w odniesieniu do bytów ponadpaństwowych – organizacji międzynarodowych
czy korporacji10. Są to procesy spowodowane przez rozwój technologiczny.
Internet już dziś zmienił świat. Dość powszechnie przyjmuje się, że rozwój
technologii teleinformatycznej doprowadził do upadku socjalizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej11. Kształtowanie się cywilizacji informacyjnej jest procesem o zasięgu ogólnoświatowym. Gospodarka światowa może rozwijać się tylko dzięki upowszechniającemu się dostępowi do informacji. Zapewnienie tego
dostępu jest jednym z nadrzędnych obowiązków państwa. Państwo może jednak wywiązywać się z tego obowiązku dwojako: obrać rolę biernego obserwatora i pozostawić przemiany społeczne zwykłemu biegowi zdarzeń, wychodząc
z założenia, że globalne zmiany wcześniej czy później muszą nastąpić lub przyjąć rolę aktywną poprzez wyznaczenie odpowiednich priorytetów rozwojowych
i podjąć działania zmierzające do przyspieszenia przewidywanych przemian.
 Ibidem, s. 36.
 B. Bolechów, Sieci przeciwko hierarchiom – wyzwanie dla suwerenności państw, [w:] Z. Leszczyński, S. Sadowski (red.), Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych,
Warszawa 2005, s. 161.
11
 P. Wasiak, Wyposażenie wnętrz gospodarstw Polaków i społeczeństwo konsumpcyjne – od gospodarki planowej do wolnego rynku, [w:] A. Węglińska, K. Stańczak-Wiślicz, P. Wasiak, Transformacje społeczne w Polsce na tle Europy – nowoczesność, media i kultura materialna, Wydawnictwo WSZiP, Polkowice 2015, s. 39.
19
10
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Z postawą państw wiąże się inny ważny termin, jakim jawi się „transnarodowa opinia publiczna”. Głównym jej przedmiotem są konflikty, katastrofy,
kryzysy mediowane poprzez media międzynarodowe. Międzynarodowa opinia
publiczna ma sens deliberatywny, polega na wymianie doświadczeń, poglądów
na ten sam temat, poprzez aktorów przynależnych do społeczności tak narodowych, jak i ponadnarodowych. Aby powstała międzynarodowa opinia, muszą
zaistnieć warunki, czyli: powinny zwrócić uwagę na dane wydarzenie jednostki z kilku państw, które powinny mieć odpowiednie środki, aby się ze sobą komunikować i podjąć wspólne działania, musi jednak istnieć mechanizm, dzięki
któremu wspólne postawy zostaną wyrażone w działaniu. Ważnym czynnikiem
przy powstawaniu międzynarodowej opinii publicznej jest aspekt ekonomiczny.
Niektóre tematy są niezwykle popularne w skali globalnej, ponieważ wiąże się to
z motywami ekonomicznymi. Najważniejsi gracze w stosunkach międzynarodowych mają własne, partykularne interesy i wpływają na kształt rzeczywistości
przedstawianej przez media12.
Państwa, które jako pierwsze przystąpią do społeczeństwa informacyjnego
bez wątpienia osiągną spore profity. Wyznaczą one kierunki rozwoju dla wszystkich naśladowców. Natomiast państwom, które opóźnią decyzje o tym przystąpieniu mogą grozić negatywne skutki gospodarcze, jak ograniczenie inwestycji
i wzrost bezrobocia. Należy jednak pamiętać, że o ile społeczeństwo informacyjne jest wciąż efemerycznym projektem, o tyle w obrębie społeczeństwa sieciowego egzystujemy na co dzień.
Internet jest definiowany również jako społeczność, czyli wspólnota ludzi
używających i rozwijających sieć. Jeśli uznamy, że podstawą do integrowania się
społeczeństwa, różnych grup, z których jest złożone, jest komunikowanie się,
to partycypacja w globalnej sieci oznacza udział w szeroko rozumianym „życiu
społecznym”. Jeśli w tej sieci nie ma blokad międzynarodowych, kiedy nie istnieje cenzura, choćby z powodu wielkiej liczby materiałów przez nią przechodzących, wówczas pojawia się otwarte pole na wyrażanie przez ludzi ich poglądów. Daleko idące zmiany występują w kulturze jako sposobie komunikowania
się. Kodowanie cyfrowe służy często do manipulowania, tworząc nieznane dawniej szanse, ale także zagrożenia społeczne i kulturalne. Obserwujemy, jak różne
kultury łączą się z kulturą mediów. Internet w coraz większym zakresie tworzy
kształt procesów cywilizacyjno-kulturowych. Powoduje, że inaczej niż dotąd rozumiemy pojęcia „cywilizacja” i „kultura”. Staje się zatem nową płaszczyzną komunikacji międzykulturowej.

 S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, Śląsk, Katowice 2008, s. 194.
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Cyberterroryzm i cyberwojna
Wybitny amerykański socjolog i politolog, Daniel Bell stwierdza, że weszliśmy w czwarty okres w dziejach ludzkości, w jego opinii ludzkość dotąd
przeżyła „cztery odrębne przewroty w zakresie oddziaływań społecznych;
w mowie, piśmie, w druku i obecnie w telekomunikacji”13. Każdy przewrót
jest związany z odmiennym, technicznie uzasadnionym „sposobem życia”.
Jakie można stąd wyprowadzić wnioski? Naszym zdaniem rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji będzie sprzyjać wzrostowi poczucia „wspólnoty globalnej”. Van Dijk twierdzi, iż powstają warunki sprzyjające zacieraniu się tożsamości narodowej i kulturowej. Negatywną
konsekwencją mogą być natomiast próby stworzenia społeczeństwa kontrolowanego. Powstanie społeczeństwa kontrolowanego oznaczałoby wchodzenie władzy w życie prywatne obywateli, centralizację i zmonopolizowanie
informacji. Inne negatywne zjawiska, o mniejszym znaczeniu, to natłok informacji, „swoisty szum informacyjny”, a także dostęp do treści społecznie
niepożądanych14.
Społeczeństwo informacyjne niesie jednak nowe wyzwania i zagrożenia dla
bezpieczeństwa międzynarodowego, wśród których najgroźniejszy jest cyberterroryzm15. W języku polskim ukazało się niewiele publikacji na ten temat. Szerszego wyboru dostarcza literatura politologiczna w języku angielskim, pochodząca głównie ze Stanów Zjednoczonych. Wiele z tych opracowań ma charakter
futurologiczny i prognostyczny.
Charakterystycznym dla organizacji i struktur sieciowych sposobem prowadzenia działań jest „swarming”. Można go definiować jako rodzaj działania ofensywnego, polegającego na pozornie amorficznym atakowaniu celu z wielu kierunków, przy czym może to być zarówno jednoczesne, jak i długotrwałe działanie16.
Należy dodać, że tego typu atakami mogą być czysto militarne działania terrorystów/przestępców, jak i działania w Internecie, czy choćby blokowanie faksów
przez nieustanne wysyłanie na nie wielu wiadomości od wielu nadawców.
Powszechność sieci i łatwy dostęp do Internetu kusi wszelkiego rodzaju
intruzów. Grzegorz Krasnodębski uważa sieć WWW za znakomite miejsce do
cyberataków prowadzonych przez hakerów, przestępców, a także terrorystów,
 Z. Dobrowolski, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, http://www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/08.pdf, stan z dnia 18.10.2015.
14
 J. Van Dijk, op. cit, s. 272–273.
15
 A. Adamski, Cyberterroryzm, [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Terroryzm. Materiały z sesji
naukowej, Toruń 11.04.2002, s. 113.
16
 Ibidem, s. 12, por. także B. Bolechów, Sieci przeciwko hierarchiom, op. cit., s. 164–165.
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którzy mogą się dobrze czuć w tej przestrzeni z nieograniczonym dostępem do
potencjalnych odbiorców/ofiar17.
W ostatnich latach nadal znacząca część ataków terrorystycznych jest kierowana przeciwko ludności cywilnej, działania terrorystyczne nabrały wymiaru globalnego i są coraz częściej wymierzone przeciwko instytucjom państwowym, a także członkom sił zbrojnych państw uznanych przez organizacje
terrorystyczne za wrogie. Według Karola Słowika, „Współczesny terroryzm
charakteryzuje się trzema cechami. Po pierwsze akty terrorystyczne są przeprowadzone w sposób umożliwiający uzyskanie międzynarodowego rozgłosu.
Po drugie cechuje je wysoki stopień zorganizowania grup terrorystycznych. Po
trzecie organizacje terrorystyczne dysponują obecnie dużym zasobem środków
ekonomicznych i technicznych, wykorzystują na szeroką skalę narzędzia teleinformatyczne, w tym Internet, do działań skierowanych przeciwko społeczeństwu i aparatowi państwowemu”.
Zdaniem ekspertki w zakresie cyberbezpieczeństwa, Dorothy E. Denninng, cyberterroryzm to „bezprawne ataki lub groźby ataków na komputery
sieci oraz dane w nich przechowywane, w celu zastraszenia lub wymuszenia na
rządach bądź osobach prywatnych zmian o charakterze politycznym lub społecznym. Atak taki, aby zakwalifikować go jako cyberterrorystyczny, powinien
stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia albo być na tyle groźny, by generować
strach. Ataki takie prowadzą do śmierci, uszkodzenia ciała, wybuchów, katastrof lotniczych, zatruć wody oraz poważnych strat ekonomicznych”18.
Inni autorzy uważają, że cyberterroryzm jest najmniej przewidywalnym,
choćby z uwagi na powszechne korzystanie z sieci internetowej, instrumentem oddziaływania zorganizowanych grup terrorystycznych. Oddziałuje na
funkcjonowanie kluczowych elementów infrastruktury państwa, którymi są
systemy: energetyki, łączności, transportu, zaopatrzenia w wodę, finansów
i bankowości.
W kwietniu 2004 roku Al-Kaida opublikowała w sieci odezwę wzywającą naród iracki do walki z okupantami. Internet stał się odtąd narzędziem wojny propagandowej terrorystów islamskich. Służy on popularyzacji idei „świętej wojny”.
Za jego pośrednictwem dokonuje się rekrutacji członków grup terrorystycznych.

 G. Krasnodębski, Bezpieczeństwo sieciowej infrastruktury teleinformatycznej wyzwaniem dla
Europy w XXI wieku, [w:] A. Zaremba, B. Zapała (red.), Wymiary bezpieczeństwa na progu
XXI wieku, Toruń 2010, s. 162.
18
 D. E Denning. Cyberterrorism. Testimony before the Special Oversight Panel on Terrorism Committee on Armed Services U.S. House of Representatives, http://www.cs.georgetown.edu/~denning
infosec.cyberterror html, stan z dnia 28.01.2011.
17
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Przekazuje się instrukcje o sposobach produkcji bomb czy też dokonywania zamachów. Widać wyraźnie symbiozę między aktami cyberterroryzmu i cyberwojny. Przykładem może być estońska cyberwojna z 9 maja 2007 roku. Po rozebraniu pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Tallinie zaatakowano estońskie
witryny rządowe, bankowe i prasowe. Zablokowano wykonywanie usług bankowości elektronicznej online, a także strony internetowe partii politycznych.
Działo się to w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Cyberwojna, jak zauważa Mariusz Czepielewski, cechowała się, podobnie jak cyberterroryzm, niskimi kosztami działalności, zniknięciem granic państwowych, niewielkim ryzykiem wykrycia tego ataku i możliwością sparaliżowania zaatakowanego kraju.
Cyberataki zmuszają rządy i światowe organizacje do zmiany dotychczasowej definicji agresora w stosunkach międzynarodowych. Przyjęta przez ONZ
w 1974 roku definicja agresora wyraźnie utożsamia agresję z użyciem sił zbrojnych jednego kraju przeciwko innemu19. Podobnie jest z określeniem stosowania siły w stosunkach międzynarodowych czy też definicji integralności terytorialnej i nienaruszalności granic. Cyberataki bez wątpienia stają się nową formą
agresji i stosowania siły oraz prowadzą do naruszania w wirtualny sposób integralności terytorialnej i granic państw. Niezbędne staje się dostosowanie prawa
międzynarodowego i właściwych mu definicji do nowych, szybko zmieniających się realiów20.
Warto się przyjrzeć, co robią w tym zakresie nasi sąsiedzi zza zachodniej
granicy. Władze RFN deklarują i starają się o rozszerzenie pryncypialnych założeń zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych w obszarze cyberprzestrzeni.
Chodzi o przestrzeganie takich zasad, jak: zakaz używania przemocy, pokojowe
rozstrzyganie sporów, poszanowanie suwerenności i integralności państwa oraz
prawo do samoobrony. Podobne działania rząd RFN podejmuje w kwestii rozszerzenia obowiązywania art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego o sprawy związane z cyberprzestrzenią. Przyjęcie takiego rozwiązania, według władz niemieckich, jest koniecznym minimum do zapewnienia, że z terytoriów obcych państw
nie będą podejmowane działania lub ataki zagrażające bezpieczeństwu cybernetycznemu innych państw, a w razie potrzeby będzie można korzystać z prawa
do obrony. Ze Stanami Zjednoczonymi RFN stworzyła specjalną grupę roboczą
ds. cyberpolityki. Głównym jej celem są konsultacje w sprawach ochrony i wymiany informacji o zagrożeniach cyberprzestepstwem oraz wspieranie wolności
w Internecie.
 I. Kraśnicka, Zastosowanie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych, [w:] P. Wierzbicki
(red.), Prawo międzynarodowe, Temida, Białystok 2008, s. 602.
20
 Ibidem, s. 603.
19
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Narodowa Strategia Zwalczania Terroryzmu wydana w lutym 2003 roku
w Waszyngtonie opisuje współczesne zagrożenie terrorystyczne, zwracając uwagę na jego cechy charakterystyczne21:
 elastyczność,
 transnarodowość,
 sieciowość z luźnymi powiązaniami miedzy węzłami (wewnątrz grup
i pomiędzy nimi),
 wykorzystanie nowoczesnej technologii.
Na sieciowy charakter współczesnego terroryzmu zwraca uwagę także nowsza wersja tego dokumentu, wydana w wrześniu 2006 roku. Organizacje terrorystyczne definiowane są jako „bardziej rozproszone i mniej scentralizowane, połączone w mniejszych komórkach wspólnym celem i ideologią. Grupy te są mało
zależne od centralnych ośrodków dowodzenia”22.
Problem bezpieczeństwa w sieci jest przedmiotem uwagi Unii Europejskiej.
Aby monitorować procesy związane z cyberterroryzmem, powołano w 2004 roku
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (The European Network and
Information Security Agency – ENISA). Siedziba agencji mieści się w Heraklionie
na greckiej wyspie Kreta23. Cele działania agencji są jasno wyszczególnione24:
 analiza istniejących ryzyk i zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci
teleinformatycznych,
 praca na rzecz wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa poprzez
promowanie najlepszych praktyk w tym zakresie,
 budowanie ogólnej kultury bezpieczeństwa sieci i informacji wśród społeczności użytkowników, konsumentów, przedsiębiorstw, sektora publicznego,
 promocja i wypracowywanie najlepszych metod szacowania ryzyka i zarządzania ryzykiem, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego,
 przegląd i przystosowanie rozmaitych inicjatyw, prac naukowych i badań
w zakresie technologii bezpieczeństwa w celu lepszego ich wykorzystania,
 udostępnianie i wymiana informacji oraz doświadczeń z innymi agencjami i organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa oraz
przemysłem i nauką,
 National Strategy for Combating Terrorism, White House, Washington D. C., luty 2003, s. 8.
 Tłum. własne autorów, National Strategy for Combating Terrorism, White House, Washington
D. C., wrzesień 2006, s. 4.
23
 http://www.enisa.europa.eu/about-enisa, stan z dnia 11.02.2011.
24
 http://www.enisa.pl/cele.html, stan z dnia 11.02.2011.
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 współpraca z Komisją Europejską i krajami członkowskimi UE w celu
wypracowania wspólnych metod przeciwdziałania, rozwiązywania i reagowania na problemy bezpieczeństwa,
 dialog z producentami sprzętu i oprogramowania w celu minimalizowania
problemów bezpieczeństwa powodowanych przez poszczególne produkty,
 wspieranie powstawania standardów bezpieczeństwa produktów i usług,
 współpraca, na skalę światową, z krajami spoza UE.
Natomiast w ramach NATO w 2008 roku została uruchomiona misja „Cooperative Cyber Demence Centre of Excellence” (CCDCoE), która ma swoją
siedzibę w Tallinie. To centrum cyberbezpieczeństwa pracuje nad projektami
technologicznymi i prawnymi na wypadek konfliktów, mogących zagrażać całemu Paktowi, jak i pojedynczym państwom członkowskim25.
Dyplomacja publiczna w społeczeństwie sieci
Nowym zjawiskiem w stosunkach międzynarodowych jest dyplomacja cyfrowa, czyli wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych do współtworzenia
lub nawet prowadzenia przez współczesne państwa ich polityki zagranicznej. Często używa się zamiennie takich pojęć, jak „dyplomacja wirtualna”, „e-dyplomacja”,
„cyberdyplomacja”. Dyplomacja cyfrowa to działania dyplomatyczne prowadzone
przy użyciu nowych technologii, przede wszystkim Internetu.
Jak stwierdza Richard Grant, nastąpiła demokratyzacja dyplomacji. Rozwój
komunikacji w Internecie oraz technologii z nią związanych daje większej liczbie osób możliwość brania w niej udziału oraz wpływu na sposób jej funkcjonowania. Cechą charakterystyczną nowego ładu w stosunkach międzynarodowych
jest zmiana metod prowadzenia dyplomacji. Liczy się w niej coraz bardziej tzw.
miękka siła, przy dalszym stosowaniu twardej siły militarnej i ekonomicznej.
Tworzy się globalna dyplomacja, rozumiana jako powstanie globalnej przestrzeni do wymiany informacji26.
Widać wyraźnie, że rola klasycznej dyplomacji o charakterze liniowym,
w relacjach bezpośrednich międzyrządowych, została rozszerzona. Ministerstwa
spraw zagranicznych nie posiadają już wyłączności na prowadzenie polityki zewnętrznej państw. Zajmują się one w większym stopniu koordynacją działań instytucji z nimi współpracujących. Warunki do prowadzenia dyplomacji opartej
na „twardej sile” zostały zweryfikowane przez stosowanie metod opartych na
 https://ccdcoe.org/, stan z dnia 20.01.2016.
 R. Grant, The democratisation of diplomacy: negotiating with the Internet, Oxford Internet Institute, „Research Report”, nr 5, 11.2004.
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koncepcji „miękkiej siły”. Za twórcę tego pojęcia uznaje się amerykańskiego politologa Josepha Nye’a, który wprowadził je do literatury w 1990 roku. Określona
przez niego „miękka siła” jest siłą łagodności, przekonywania przez odwoływanie się do multilateryzmu i prawa międzynarodowego, współpracy gospodarczej, atrakcyjności kulturowej oraz wspólnych wartości. „Miękka siła” wynika
z atrakcyjności wartości, kultury i polityki zagranicznej jako jej podstawowych
wyznaczników. Również większe znaczenie w przypadku tak kształtowanej dyplomacji mają liderzy polityczni, liderzy opinii27.
W kontekście usieciowienia zmienia się natura komunikowania międzynarodowego. Politycy korzystają z internetowych serwisów społecznościowych
(social network sites – SNS). W przypadku takich platform komunikacyjnych
politycy uniezależniają się od mediów tradycyjnych, sami selekcjonują informacje oraz ważne z własnej perspektywy przekazy. Popularne stają się na Twitterze tzw. tweetupy, czyli wirtualne spotkania z internautami. Członkowie sztabów
polityków oraz specjaliści od PR-u zapraszają na nie nie tylko profesjonalnych
dziennikarzy, ale również potencjalnych liderów opinii, blogerów ect. Ludzie ci
relacjonują i komentują bezpośrednio przebieg wydarzenia, komentują, podgrzewają atmosferę28. Budowanie takich społeczności wokół polityka czy organizacji w środowisku międzynarodowym, to również ważny element soft power.
Rośnie także znaczenie działań oddolnych. Twórcy zawartości w sieci są także
nazywani netizen od citizen, czyli „obywatel sieciowy”, co dobrze konweniuje
z proponowaną powyżej terminologią rodzajową. Kim są netizens (net + citizens)? To użytkownicy aktywni, którzy wprowadzają do sieci zawartość, czasami
jedynie dla zabawy, czasami także dlatego, że chcą skomentować daną sytuację,
zabrać głos bądź ośmieszyć dany wycinek rzeczywistości29.
Obserwujemy stały wzrost roli dyplomacji cyfrowej. Można założyć prognozę, że w przyszłości najbardziej wpływowe będą państwa, nie tyle posiadające
rozbudowane siły zbrojne, co dysponujące sprawnie funkcjonującymi sieciami
kontaktów cyfrowych. Jak podkreśla Tomasz Olczyk, cyberdyplomacja, działając sieciowo, pozwala komunikować się ze znacznie szerszym gronem adresatów30. Współczesna dyplomacja musi brać pod uwagę umasowienie posługiwania

 J. Nye, Public Diplomacy and Soft Power, „The Annals of the American Academy of Political and
Social Science”, t. 616: Public Diplomacy in a Changing World, 2008, s. 94–109.
28
 O. Anusiewicz, Wprowadzenie, „e-Politykon”, nr 16, 2015, s. 5–6.
29
 A. Rastić, New Lanuguage Media: Internet memes manuscript, „University Journal of Information Technology and Economics”, nr 2, t. 1, 2014, s. 38–44.
30
 T. Olczyk, Facebook w Kampanii Prezydenckiej 2015 roku – analiza zawartości profili Andrzeja
Dudy i Bronisława Komorowskiego, „e-Politykon”, nr 16, 2015, s. 58.
27
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się przez użytkowników Internetu mediami społecznościowymi. Na koniec 2014
roku z serwisów społecznościowych korzystała czynnie co czwarta osoba na świecie. Prognozy rozwoju tych sieci mówią, że w 2017 roku ma z nich korzystać już
jedna trzecia mieszkańców świata. Pierwsze miejsce wśród mediów społecznościowych ze względu na zasięg zajmuje Facebook (ok. 1,2 bln użytkowników w każdym miesiącu). Na Twitterze założono ok. 550 mln kont, zaś 220 mln to aktywnie
funkcjonujące konta. Co charakterystyczne, to fakt, że aż 60% Polaków nie wierzy
w informacje podawane przez radio i telewizję. Tymczasem 56% Polaków traktuje
jako prawdziwe informacje serwowane przez Internet31. Na zainteresowanie zasługuje koncepcja wirtualnej wieży, zaprezentowana przez kanadyjskiego dyplomatę Daryla Copelanda (V Tower). Wirtualna wieża byłaby platformą do wymiany
informacji i interakcji zawodowych polityków i dyplomatów, także w środowisku
międzynarodowym. Polegałoby to na tworzeniu tematycznych pulpitów do wykorzystania dla ekspertów z różnych dziedzin, którzy mogliby opiniować określone
projekty. Wirtualna wieża byłaby forum dla organizacji pozarządowych czy różnych grup interesów. Taka aplikacja mogłaby zdaniem J. Arendarskiej służyć: tworzeniu wirtualnych przedstawicielstw, organizacji wirtualnych spotkań i konferencji, zamieszczaniu multimedialnych treści, brandingowi32, dyplomacji online oraz
dostępowi do informacji33.
Internet stwarza także możliwość zakładania i działalności wirtualnych
ambasad lub konsulatów. Zastępują one tradycyjne placówki dyplomatyczne na terenach o mniejszym znaczeniu dla interesów państwa, a także w krajach niestabilnych politycznie albo ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Mają
one wspomagać prace zawodowych misji dyplomatycznych, przyczyniając się
do zmniejszania kosztów ich działalności. Urzędnicy i dyplomaci mogą wówczas przebywać w państwie wysyłającym. Ich zaletą jest to, że działają całodobowo. Stany Zjednoczone realizują program „wirtualnej obecności” w miejscach,
gdzie nie posiadają na stałe działających placówek. Funkcjonuje obecnie ponad 40 amerykańskich wirtualnych placówek w różnych częściach świata, m.in.
w Szwecji, Somalii, Turcji, Francji oraz w Gazie. Zatrudnia się w nich najwyżej
jednego bądź dwóch urzędników. Wirtualne placówki posiadają status oficjalnie
działających przedstawicielstw dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych.
 
http://socjomania.pl/media-spolecznosciowe-w-2015-roku-kierunki-rozwoju/, stan z dnia
20.11.2015.
32
 S. Gawroński, Dyplomacja publiczna-komunikowanie międzynarodowe na usługach brandingu
narodowego, „Komunikacja Społeczna. Kwartalnik Internetowy”, nr 1, 2012, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
33
 J. Arendarska, Elektroniczna dyplomacja – nowe narzędzia komunikowania w dyplomacji, http://
oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/Arendarska-J-elektorniczna-dyplomacja.pdf, s. 49–50.
31
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Naszym zdaniem najlepiej sformułował definicję „dyplomacji cyfrowej” Robert Rajczyk, przyjmując, że „Dyplomacja cyfrowa może być uważana, z uwagi
na wykorzystane środki komunikacji, jako forma dyplomacji medialnej prowadzonej poprzez zastosowanie nowych technologii komunikacji elektronicznej,
włącznie z mediami społecznościowymi, mająca na celu kreowanie i zarządzanie wizerunkiem elektronicznym podmiotu państwowego i niepaństwowego”34.
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Streszczenie
Świat cyfrowy w kształtowaniu nowego ładu w stosunkach
międzynarodowych

Artykuł dotyczy kwestii, w jakim zakresie globalne sieci przetwarzania i rozpowszechniania informacji kreują sposób działania dyplomacji publicznej. W tekście zostały poruszone problemy funkcjonowania społeczeństwa sieciowego, informacyjnego
oraz ich oddziaływania na dyplomację publiczną oraz bezpieczeństwo. Sieciowość nie
jest wyzwaniem, ale zaletą dla współczesnych terrorystów. Nowym zjawiskiem w stosunkach międzynarodowych jest dyplomacja cyfrowa, czyli wykorzystanie Internetu
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i mediów społecznościowych do współtworzenia lub nawet prowadzenia przez współczesne państwa polityki zagranicznej. Często używa się zamiennie takich pojęć, jak „dyplomacja wirtualna”, „e-dyplomacja”, „cyberdyplomacja”.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe, dyplomacja publiczna, cyberterroryzm, cyberwojna, dyplomacja publiczna, media społecznościowe.

Summary
The role of cyber world in creating new international relations

The paper concerns the issue to what extent the global network processing and dissemination of information create public diplomacy. The text has raised the problems of
society network, information and their impact on public diplomacy and security. Networking is not a challenge but an advantage for contemporary terrorists. Digital diplomacy which can be described as using by modern states the Internet and social media to
run their foreign policies is a new phenomenon in international relations.
Keywords: information society, network society, public diplomacy, cyberterrorism,
cyberwar, public diplomacy, social media.
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Handel ludźmi
jako forma współczesnego niewolnictwa
Wprowadzenie
Handel ludźmi dopadł naszą cywilizację w najmniej oczekiwanym momencie.
Utowarowienie wszystkiego wokół nas doprowadziło do utowarowienia także człowieka.
Człowiek to źródło dóbr, dlatego można handlować jego ciałem, intelektem, narządami, wolą, a nawet emocjami.
Porywanie i wywożenie kobiet za granicę to już dawno nie jest właściwy obraz tego
problemu.
prof. Zbigniew Lasocik,
kryminolog,
dyrektor Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW
fragment wywiadu w Radiu TOK FM

Mogłoby się wydawać, że niewolnictwo i praktyki zbliżone do niewolnictwa
należą do zamierzchłej przeszłości. Najczęściej tylko ze źródeł historycznych lub
z filmów i książek znamy świat, w którym obok postaci Pana, Władcy, Koloniatora czy Rycerza przewija się obraz niewolnika różnej nacji, płci i w każdym
wieku, wykonującego prace domowe, polowe czy budowlane. Już tylko obrazy
dalekiej przeszłości przypominają o galerach pełnych czarnych ludzi wywożonych z Afryki do Ameryki lub Europy, którzy pracą swych mięśni realizowali
pomysły architektoniczne swych właścicieli, bronili ich terytoriów lub usługiwali w codziennym życiu. W historycznym ujęciu niewolnictwa podkreśla się znaczącą rolę produkcyjną i rzemieślniczą wypełnianą przez niewolników w starożytnej cywilizacji śródziemnomorskiej i w średniowieczu. Wskazuje się również,
że taka forma wyzysku była podstawą rozwoju gospodarczego Ameryki i Europy

Jolanta Rubiś-Kulczycka

do początków XIX wieku1. Trochę żywszy w pamięci historycznej pozostaje obraz niewolników płci żeńskiej, szczególnie tych młodych i pięknych, których
właśnie płeć determinowała rodzaj świadczonej pracy. Na tych faktach kończy
się wiedza statystycznego obywatela współczesnego świata na temat tego procederu. Dzisiaj niewolnictwo ma albo konotacje wyłącznie historyczne, jako pewien stan rzeczy, który oficjalnie zakończył się wraz z abolicją, albo rozumiane
jest czysto metaforycznie2.
Okazuje się jednak, że jest to zjawisko wciąż obecne, i choć nazywane jest
inaczej oraz przybiera inne formy, to nadal wiąże się z wyzyskiem człowieka
przez człowieka. We współczesnym życiu społecznym całego świata niewolnictwo przybiera formę handlu ludźmi.
Handel ludźmi jest zjawiskiem odrażającym, pokazującym, jak podły może
być człowiek i do jak okrutnych rzeczy jest zdolny. Pokazuje również naiwność
ludzką i bezgraniczną ufność do innych. Osoba dopuszczająca się przestępstwa
handlu ludźmi zapomina o swoim człowieczeństwie i inną istotę ludzką traktuje przedmiotowo, jak rzecz, z którą można zrobić wszystko, kupić, sprzedać
i wypożyczyć. Z drugiej strony w procederze tym uwidacznia się człowiek, który w swojej bezradności, niemożności i skrajnej słabości, zarówno psychicznej,
będącej następstwem strachu, jak i społecznej, spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, zostaje sprowadzony do roli przedmiotu, i jako taki jest całkowicie
zniewolony, pozbawiony godności, upokorzony i poniżony.
Celem artykułu jest przybliżenie tematu handlu ludźmi, począwszy od charakterystyki i definicji, poprzez przyczyny i formy występowania tego zjawiska
oraz profil ofiar i skutki społeczno-ekonomiczne procederu. Na zakończenie autorka przytacza, pochodzące z różnych źródeł, dane statystyczne charakteryzujące występowanie zjawiska na terenie Polski.
Definicja zjawiska
Początkowo handel ludźmi kojarzony był wyłącznie z handlem kobietami
w celach prostytucji. Z biegiem lat znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obecnie obejmuje wszelkie działania nakierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie, m.in.: handel narządami ludzkimi, handel dziećmi, handel tanią siłą roboczą. W każdej
 B. Nowak, Współczesny handel ludźmi a nowożytny handel niewolnikami, [w:] Z. Lasocik (red.),
Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW,
Warszawa 2006.
2
 E. B. Skinner, Zbrodnia. Twarzą w twarz ze współczesnym niewolnictwem (oryg. A Crime So
Monstrous. Face-To-Face with Modern-Day Slavery), Kraków, Wydawnictwo Znak 2010.
1
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z tych form handel ludźmi prowadzi do absolutnego zniewolenia, a przez to jest
drastycznym zaprzeczeniem człowieczeństwa. Wyzysk ten zawsze związany jest
z użyciem przemocy psychicznej i/lub fizycznej.
Handel ludźmi, w tym handel dziećmi, jest po handlu narkotykami i handlu bronią trzecim najbardziej dochodowym nielegalnym biznesem na świecie. Zjawisko to, które postrzegane jest jako jedno z najpoważniejszych wyzwań
XXI wieku, stanowi pogwałcenie godności oraz fundamentalnych praw przysługujących każdej jednostce. Pierwsze międzynarodowe akty prawne regulujące
proceder handlu ludźmi pojawiły się na początku XX wieku. Międzynarodowe
porozumienie podpisane w Paryżu 18 maja 1904 roku oraz międzynarodowa konwencja dotycząca zwalczania handlu żywym towarem zawarta również
w Paryżu 4 maja 1910 roku, pod pojęciem handlu ludźmi rozumiały werbowanie kobiet i dziewcząt do celów nierządu. W późniejszych latach przyjęto wiele
innych regulacji międzynarodowych dotyczących przestępstwa handlu ludźmi,
które jednak nie precyzowały dokładnie terminu „handel ludźmi”. Trudności
w zdefiniowaniu tego zjawiska wiązały się z wielością interpretacji opisywanego
działania. Jak konkluduje Marian S. Wolański3, powyższe problemy mogły mieć
swoje źródło w:
 historycznym ujęciu kontekstu handlu kobietami i dziećmi, nastawionego na eksploatację prostytucji lub na inne niemoralne cele,
 wieloletnim funkcjonowaniu w społeczności międzynarodowej określenia „handel białymi niewolnikami”,
 
przeprowadzeniu wyraźnego rozdziału pomiędzy handlem ludźmi
a przemytem nielegalnych migrantów.
Dopiero Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi,
w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko zorganizowanej przestępczości międzynarodowej (tzw.
protokół z Palermo), przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 listopada
2000 roku wprowadził pierwszą pełną definicję handlu ludźmi4.
Polska definicja handlu ludźmi jest bardzo zbliżona do definicji zawartej
w protokole z Palermo, zawiera jednak szerszy katalog celów, do jakich mogą
być wykorzystywane osoby. Do polskiego systemu prawnego definicję handlu
ludźmi wprowadziła dnia 8 września 2010 roku nowelizacja przepisów, która,
 M. S. Wolański (red.), Wybrane problemy współczesnych stosunków międzynarodowych, Oficyna
Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008.
4
 I. Nowak, K. Przybysławska, Raport na temat zjawiska handlu dziećmi w Polsce, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, 2010.
3
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realizując przyjęte przez Polskę zobowiązania międzynarodowe wynikające z ratyfikacji protokołu z Palermo, Decyzji Ramowej Rady z 19 lipca 2002 roku oraz
Konwencji Rady Europy z 2005 roku, zgodnie z art. 115 § 22 Ustawy z 20 maja
2010 roku o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego, określa to działanie następująco:
„Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie,
przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub
stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inna osobą w celu jej wykorzystania, nawet za
jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,
w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.
Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w punktach 1–6”.
Równocześnie do Kodeksu karnego wprowadzono definicję niewolnictwa,
zgodnie z którą przez niewolnictwo rozumie się stan zależności, w którym człowiek jest traktowany przez przedmiot własności.
Wprowadzenie definicji handlu ludźmi stanowi niewątpliwie istotny przełom. Pomimo iż w polskim prawie istniały przepisy penalizujące handel ludźmi,
to brak jednoznacznej definicji wpływał na różnorodną interpretację zjawiska
przez polskie sądy, co z kolei rzutowało na słabszą efektywność zwalczania tego
procederu i utrwalanie wadliwej praktyki w zakresie kwalifikacji prawnej (przestępstwa handlu ludźmi często uznawane były za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub też za naruszenia Kodeksu pracy). Definicja
umożliwi więc sprawniejsze działanie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Tezę tę potwierdza analiza akt spraw dotyczących handlu ludźmi, umorzonych w latach 2005–2007, przeprowadzona przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2008 roku. Spośród 40 spraw zakończonych umorzeniem, tylko
30

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

w 20 przyjęto kwalifikację prawną z art. 253 Kodeksu karnego (dalej: k.k.), co
w dużej mierze wynikało z braku definicji handlu ludźmi w Kodeksie karnym
oraz istniejącego wśród specjalistów z dziedziny prawa karnego sporu dotyczącego możliwości bezpośredniego stosowania definicji z protokołu z Palermo
w prawie polskim5. Podobnego zdania jest Zbigniew Lasocik, który w jednym
z wywiadów radiowych mówił: „Wprowadzenie tej definicji ułatwi pracę organom ścigania i sądownictwu. W Polsce pojawiały się orzeczenia sądów, które świadczyły o niewłaściwym, niejednoznacznym rozumieniu pojęcia handlu
ludźmi. Na przykład w sytuacjach, w których nie pojawiała się zapłata za człowieka, uznawano, że nie jest to przestępstwo handlu ludźmi”. W dalszej części
wypowiedzi autor uznał wagę nowego polskiego prawa, podkreślając, że: „Nowe
zapisy mówią także o przestępstwach towarzyszących handlowi ludźmi. Są to
m.in. przemoc, groźba bezprawna, uprowadzenie, wprowadzenie w błąd i udzielenie korzyści majątkowej. Tego brakowało w definicji, którą zawiera protokół
z Palermo”. Różnicę definicji podkreśla także Katarzyna Musiuk6, stwierdzając,
że ,,istotą handlu ludźmi jest przejmowanie kontroli nad innym człowiekiem do
takiego stopnia, w którym możemy mówić o zniewoleniu (…), jednakże to nie
tylko fakt przekazania innej osoby za pieniądze, ale wszystko, co temu towarzyszy, poczynając od momentu werbowania potencjalnej ofiary”.
Charakterystyka zjawiska handlu ludźmi
Zmiany polityczno-gospodarcze zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej
w latach 90. ubiegłego wieku były bardzo znamienne dla wielu dziedzin życia społecznego. W licznych krajach tego regionu geograficznego, w tym także w Polsce,
upadek systemu komunistycznego rzutował znacząco nie tylko na funkcjonowanie państwa jako organizacji społecznej (rodząca się demokracja zmieniała przecież fundamentalnie idee organizacyjne, polityczne i gospodarcze oraz sposób
sprawowania władzy), ale także bardzo mocno wpływał, a właściwe wpływa do
dziś, na życie jednostki, jaką jest człowiek. Niezwykłe wydarzenia, z którymi przyszło zmierzyć się Polakom w ostatnich dekadach powodują, że w bardzo wielu
dziedzinach musimy od nowa uczyć się żyć. Młoda demokracja i gospodarka rynkowa nieustannie stawiają obywatela wobec nowych sytuacji, zjawisk i oczekują
adekwatnych zachowań. Trudno dziś powiedzieć, które dziedziny życia człowieka
 K. Karsznicki, Analiza postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących handlu ludźmi,
zakończonych w latach 2005-2007 decyzją o umorzeniu, [w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały
do Raportu 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009.
6
 K. Musiuk, Zjawiska handlu ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Analiza prawna i studium przypadków, Raport Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, 2010.
5
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i państwa zmieniają się szybciej, a które wolniej, które są pierwsze – ważniejsze,
a które drugie – te mniej ważne. Każda z nich ma swą dynamikę, a jej aktualny poziom rozwoju tak naprawdę zależy od potrzeb społecznych. Konsekwencji zmian ustrojowych jest wiele, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Do
pozytywów zaliczyć należy na pewno wolność człowieka, wolność społeczeństw,
możliwość decydowania o sobie, możliwość dokonywania wyborów. Demokracja to otwarcie na świat i na drugiego człowieka. Na gruncie polskim jest to równoznaczne z uznaniem podmiotowości człowieka, na gruncie międzynarodowym oznacza m.in. zniesienie granic państwowych, uznanie wspólnotowości,
wielokulturowości i globalizacji za zjawiska charakteryzujące współczesną międzynarodową strukturę społeczną. Sceptycy demokracji rozwijającej się w tym
kierunku, wskazując na zagrożenia, twierdzą, że istnieje wielkie niebezpieczeństwo zacierania tożsamości narodowej społeczeństw, że globalizacja i wielokulturowość są zjawiskami, w których zatraca się człowieczeństwo i gubi budowany
przez wieki system norm i wartości.
Przyczyny handlu ludźmi

Niewątpliwie upadek „starego systemu” w Europie Środkowo-Wschodniej
przyczynił się do większej swobody przemieszczania się osób, a w konsekwencji,
do nasilenia występowania wielu negatywnych zjawisk, takich jak: przestępczość
zorganizowana, nielegalna migracja czy właśnie handel ludźmi. Nie bez znaczenia jest również fakt zmiany funkcji państwa w stosunku do obywatela, który
podkreśla wielu autorów badających przyczyny współczesnego niewolnictwa.
Według Stany Buchowskiej z Fundacji La Strada7, która poddała analizie czynniki sprzyjające handlowi ludźmi, pojawienie się wolnego rynku oraz prywatyzacji
własności państwowej wywołało szereg niekorzystnych zjawisk, często nieznanych w poprzednich dekadach. Autorka zauważa, że na pogłębiające się różnice
w zamożności, będące skutkiem znacznie okrojonego systemu świadczeń socjalnych oraz bezrobocia, które stało się wszechobecnym i stałym zjawiskiem społecznym, nałożyła się wyuczona w poprzednich dekadach bezradność tych grup
społecznych, które do tej pory swoje życie opierały na państwowym zatrudnieniu i gwarancjach socjalnych ze strony państwa. Wśród innych czynników sprzyjających handlowi ludźmi Buchowska wymienia również bezrobocie i ubóstwo,
trudności w podjęciu legalnej pracy za granicą, nieskuteczne i źle stosowane prawo, w tym brak wystarczającej ochrony interesów ofiary przestępstwa, a także
wysokie zyski i małe ryzyko wpadki sprawców.
 S. Buchowska, Czynniki sprzyjające handlowi ludźmi, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006.

7
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Autorzy wielu publikacji są zgodni co do przyczyn występowania zjawiska (Z. Lasocik8, M. Szulik9, I. Dawid-Olczyk10, S. Buchowska11, B. Tekieli12,
K. Musiuk13 i in.) i stwierdzają, że można się ich doszukiwać przede wszystkim
w niskim poziomie czynników warunkujących stabilizację osobistą, rodzinną
i zawodową oraz w słabej sprawności systemu prawnego państwa. W analizie
szczegółowej wyróżniają:
1. Przyczyny ekonomiczne:
 wysoki wskaźnik bezrobocia,
 wysoki poziom ubóstwa,
 brak perspektyw na zdobycie legalnej pracy za granicą.
2. Przyczyny socjalne:
 przemoc w rodzinie,
 alkoholizm w rodzinie lub uzależnienie od narkotyków,
 brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców,
 słabo rozwinięty system opieki społecznej.
3. Przyczyny polityczno-społeczne:
 zmiana systemu politycznego w danym kraju,
 przemiany polityczne w sąsiednich krajach,
 migracje,
 wojny oraz konflikty zbrojne.
4. Przyczyny prawne:
 niespójny system prawny,
 nieprzestrzeganie praw człowieka,
 brak odpowiednich mechanizmów prawnych chroniących ofiarę handlu
ludźmi.
Formy handlu ludźmi

Wśród współczesnych form wyróżnia się handel ludźmi w celu:
1. Wykorzystywania ich w przemyśle erotycznym i pornograficznym.
 Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006.
19
 M. Szulik, Psychologiczna sytuacja ofiary handlu ludźmi, [w:] ibidem.
10
 I. Dawid-Olczyk, Wsparcie dla ofiar handlu ludźmi w praktyce Fundacji przeciwko Handlowi
Kobietami „La Strada”, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi…, op. cit.
11
 S. Buchowska, Czynniki sprzyjające handlowi ludźmi, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi…, op. cit.
12
 B. Tekieli, Proceder handlu ludźmi. Charakterystyka zjawiska i jego zwalczanie. Przykłady z Dolnego Śląska, [w:] M. S. Wolański (red.), Wybrane problemy…, op. cit.
13
 K. Musiuk, Zjawiska handlu ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce.
Analiza prawna i studium przypadków, Raport Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, 2010.
18
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2. 
Zmuszania do pracy, ukierunkowany na sektor rolnictwa, budownictwa
i pracy w fabrykach.
3. Przymusowej pracy opiekuńczej przy osobach chorych i upośledzonych.
4. W celu zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem; szczególnie kobiety, które stając się „niewolnicami” swych mężów, zmuszane są do później prostytucji.
5. Zmuszania ich do żebractwa.
6. Pobrania organów do transplantacji.
Osobną formą jest handel dziećmi w celach przeprowadzania nielegalnych adopcji.
Profil ofiary i cel przeznaczenia

W materiałach Centrum Pomocy Psychologicznej im. Haliny Nieć można
znaleźć dane, które wskazują potencjalne ofiary handlu ludźmi w kontekście sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, z którego pochodzą. Są wśród nich:
 osoby pochodzące z kraju, w którym toczą się konflikty zbrojne, wojna
domowa,
 osoby przybywające z kraju, w którym nie są przestrzegane prawa człowieka,
 osoby pochodzące z kraju, w którym jest wysoki wskaźnik ubóstwa,
 osoby, które charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia,
 osoby poszukujące pracy za granicą (bez znajomości języka kraju, do
którego się udają, a proponowana praca nie wymaga od nich żadnych
kwalifikacji),
 nielegalni migranci.
Ofiary handlu ludźmi wykorzystywane są najczęściej do świadczenia usług
seksualnych, czyli do tzw. seksbiznesu, przymusowej pracy, żebractwa, różnych
działań przestępczych (np. kradzieży, handlu narkotykami), a także handlu organami. Według danych z raportu MSWiA14, mimo że ofiarami handlu ludźmi są
najczęściej kobiety i dzieci, to i mężczyźni nie są wolni od tego zagrożenia. Istnieje
przy tym dość charakterystyczny cel przeznaczenia ofiar tego procederu.
Kobiety najczęściej sprzedawane są do domów publicznych, prostytucji
ulicznej, działań przemytniczych, przymusowej pracy w domu lub rolnictwie
lub ciężkiej pracy w fabrykach.
Mężczyźni natomiast wykorzystywani są do ciężkiej niewolniczej pracy, szczególnie w miejscach odosobnionych, np. w odległych farmach lub fabrykach, na łodziach rybackich, do przymusowego odrabiania długów i do działań przestępczych.
 Raport z projektu „Badanie społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą”, MSWiA, 2010.

14
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Dzieci, co potwierdza również E. Morawska15, przeznaczane są statystycznie najczęściej do żebractwa, nielegalnej adopcji, niewolniczej pracy, prostytucji
dziecięcej, wykorzystywania seksualnego lub pornografii dziecięcej, a także do
popełniania drobnych przestępstw, przewożenia lub rozprowadzania nielegalnych produktów, np. pornografii lub narkotyków.
Wszystkie wymienione grupy ofiar narażone są na wykorzystywanie ich narządów do nielegalnych przeszczepów.
Mechanizm werbowania ofiar

Bardzo charakterystyczne i właściwie niezmienne od lat są zasady działania
sprawców handlu ludźmi. Werbowaniem zajmują się najczęściej zorganizowane grupy przestępcze, które posiadają kontakty w miejscu werbunku, w krajach
tranzytowych oraz w kraju docelowym. Literatura przedmiotu jednoznacznie
wskazuje, że we współczesnym niewolnictwie metody werbowania oparte są
bardziej na manipulacji i przemocy psychologicznej niż na przemocy fizycznej.
Jest to najczęściej precyzyjnie zaplanowane działanie, skoncentrowane na kilku
stałych elementach16:
1. Wybór ofiary – szczególnym zainteresowaniem podlegają kobiety, dzieci
i młodzież. Osoby bezradne, społecznie słabe, pozbawione wsparcia, wyizolowane lub skonfliktowane ze środowiskiem społecznym, pozbawione źródeł
dochodu i finansowego zabezpieczenia, które bezkrytycznie wierzą w możliwość szybkiego oraz łatwego zarobkowania. Słaba konstrukcja psychiczna
potencjalnej ofiary jest czynnikiem wydatnie sprzyjającym procederowi.
2. Rekrutacja – następuje poprzez ogłoszenia internetowe lub prasowe oferujące dobrą pracę bez konieczności posiadania kwalifikacji i znajomości języka,
np. kelnerki, opiekunki, hostessy, modelki; poprzez anonse matrymonialne
oferujące ślub z cudzoziemcem. Werbunek może odbywać się także bezpośrednio przez specjalnie wyszkolonych naganiaczy, którzy potrafią rozpoznać
środowiska patologiczne czy zagrożone bezrobociem.
3. Przejęcie kontroli nad ofiarą – ten etap działania może przebiegać w różny sposób i oparty być albo na wywołaniu poczucia bezradności i zależności emocjonalnej, albo na dezinformacji ofiary, pozornym lub rzeczywistym
ubezwłasnowolnieniu poprzez np. zabranie dokumentów czy wprowadzanie
poczucia destabilizacji częstą zmianą miejsca pobytu.

 Morawska E., Handel ludźmi z perspektywy ochrony praw człowieka ONZ, [w:] Z. Lasocik (red.),
Handel ludźmi…, op. cit.
16
 La Strada, Handel ludźmi. Informacje o zjawisku, Wydawnictwo Noktus, Warszawa 2004.
15
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5. 
Utrzymanie kontroli nad ofiarą – najbardziej efektywną metodą jest izolacja i przemoc zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Bicie, gwałt, zastraszanie,
fotografowanie, szantaż, indukowanie długów, dezinformacja o ofierze i jej
rodzinie to podstawowe działania sprawców. Istotną rolę odgrywać może
także groźba doniesienia władzom o nielegalnym pobycie i pracy bez pozwolenia.
6. Legalizowanie pobytu ofiary – najczęściej na podstawie sfałszowanych dokumentów pobytu, pozwolenia na pracę, adopcji lub małżeństwa, z częstym wykorzystaniem przekupstwa urzędników.
Przynajmniej na jednym z etapów następuje uzależnienie ofiary od werbownika.
Handlarze czynią to, stosując następujące techniki:
 odebranie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ofiary,
 stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej,
 wstrzymanie wynagrodzenia,
 stosowanie gróźb pod adresem członków rodziny ofiary,
 stosowanie gróźb złożenia donosu do władz w kraju zamieszkania.
Bardzo dużą rolę, z punktu widzenia werbowania ofiar, odgrywa szybko
i właściwie bez ograniczeń rozwijający się Internet. To nowoczesne źródło informacji, które niewątpliwie ma bardzo dużo pozytywów, stało się przysłowiowym kamieniem milowym w rozwoju handlu ludźmi. Różne fora internetowe
pozwalają zamieszczać niezliczoną liczbę ogłoszeń o treści typowej dla procederu (szczególnie o bardzo dobrej pracy za granicą bez kwalifikacji, bez znajomości języka itp.). Niebezpieczeństwem tej formy przekazu nie jest oczywiście treść
ogłoszenia, ale fakt, że:
 informacja, przekazywana bez żadnych nakładów finansowych, jest ogólnodostępna i dociera do nieograniczonej liczby internautów bez różnicowania pod względem wieku, płci, sytuacji ekonomicznej czy statusu społecznego,
 oferta jest właściwie nie do zweryfikowania dla potencjalnego klienta,
 nie ma możliwości sprawdzenia szczegółowych warunków zatrudnienia,
poznania pracodawcy, omówienia zasad współpracy, jako że wszelkie
rozmowy toczą się najczęściej telefonicznie i bardzo szybko,
 brak bezpośredniego kontaktu z oferentem wręcz uniemożliwia kandydatowi własną ocenę prawdziwości propozycji, sprawdzenia wiarygodności ewentualnego pracodawcy, dopytania o szczegóły,
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 ograniczenie kontaktów bezpośrednich z przyszłą ofiarą daje werbownikowi większą możliwość oddziaływania poprzez stosowanie różnych
metod manipulacji,
 oferta internetowa to nie tylko brak kontaktu face to face, ale także brak
adresu oferenta/firmy zatrudniającej, co uniemożliwia późniejszą identyfikację przestępcy.
Podobną rolę jak Internet odgrywają zapewne ogłoszenia prasowe, ale te wymagają już większego osobistego zaangażowania, również finansowego, oferentów.
Handel dziećmi jako szczególny wymiar zjawiska
Zjawisko handlu dziećmi zwróciło uwagę społeczności międzynarodowej
na początku lat 90., głównie pod wpływem niepokojących informacji o masowym sprzedawaniu dzieci do pracy w seksbiznesie w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. Tymczasem analiza powstających w ostatnich latach raportów
organizacji zajmujących się ochroną praw dzieci skłania do konstatacji, iż małoletnie ofiary handlu są identyfikowane nie tylko w egzotycznej Tajlandii, Indiach
czy Nepalu, ale w samym sercu Europy – Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech,
Grecji, a dominującą grupę wśród ofiar stanowią dzieci – obywatele krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Upadek systemu komunistycznego, powodujący m.in. gwałtowną pauperyzację społeczeństw w regionie Europy Wschodniej, liberalna polityka migracyjna państw Europy Zachodniej oraz konflikty zbrojne na Bałkanach, w Czeczenii
i w Afganistanie doprowadziły do poważnych zmian w charakterze ruchów migracyjnych w Europie i masowego napływu obywateli krajów byłego bloku komunistycznego i Azji do Europy Zachodniej. W społeczności imigrantów coraz
liczniejszą grupę stanowią małoletni, którzy podróżują samotnie lub razem ze
swoimi rodzinami lub opiekunami w poszukiwaniu lepszych perspektyw bytowych. W grupie tej znajdują się również małoletnie ofiary handlu przywożone
do bogatych krajów Europy Zachodniej, kreujących popyt na tanią pracę dzieci
czy dziecięce seksusługi. W ten sposób kształtowany jest europejski rynek podaży i popytu na „usługi” świadczone przez dzieci, w ramach którego poszczególne
państwa odgrywają funkcje:
 krajów dostarczających „towar”, tzw. kraje pochodzenia (byłe republiki
postsowieckie, kraje Europy Południowo-Wschodniej),
 krajów tranzytu, przez które prowadzą główne szlaki przerzutu ofiar (przede
wszystkim kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, Polska, Węgry),
 krajów docelowych, które są głównymi odbiorcami dzieci (kraje Europy
Zachodniej).
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Tworzą się również tzw. „rynki subregionalne”, tak jak w przypadku republik nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii), z których dzieci wysyłane są przede
wszystkim do krajów skandynawskich czy Wielkiej Brytanii, gdzie obserwuje się
napływ małoletnich ofiar przede wszystkim z Afryki Zachodniej17.
Profil małoletniej ofiary handlu ludźmi

Według stereotypowych wyobrażeń Europejczyków małoletnie ofiary
handlu to przede wszystkim nastoletnie rosyjskojęzyczne dziewczęta sprzedawane do domów publicznych w Europie Zachodniej, które często świadomie
godzą się na taki charakter zarobkowania. Tymczasem zjawisko handlu dziećmi przybiera współcześnie niewątpliwie bardziej złożone formy18.
Potencjalne małoletnie ofiary handlu ludźmi to:
 dzieci pod opieką osób niebędących ich opiekunami prawnymi,
 dzieci samotnie przekraczające granice państwowe,
 dzieci przebywające w instytucjach takich jak: placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki dla cudzoziemców,
 dzieci zaginione,
 dzieci bez opieki osób dorosłych lub porzucone przez własnych rodziców.
Obserwując trendy europejskie, można dostrzec pewne powtarzające się
prawidłowości w wykorzystywaniu małoletnich ofiar (do 18. roku życia) ze
względu na ich wiek. A mianowicie:
1. Nastolatki powyżej 15. roku życia, obojga płci, wykorzystywane są do pracy
w seksprzemyśle (przede wszystkim dziewczęta) i pracy fizycznej przybierającej formy praktyk niewolniczych. Są to najczęściej obywatele krajów byłego
bloku radzieckiego i Azji Wschodniej. Dzieci dążą do poprawienia swojej sytuacji materialnej i podejmują samodzielnie lub za namową, a nawet presją,
rodziny decyzje o migracji z własnego kraju. Najczęściej są werbowane już
w miejscu zamieszkania poprzez nieuczciwe ogłoszenia o pracy lub zachętę
ze strony swoich bliskich lub znajomych.
2. Małoletni w różnym wieku sprzedawani są do żebractwa, kradzieży, pracy
w charakterze pomocy domowej. Często są „wypożyczani” do pracy bezpo A. Morawska, Proceder handlu dziećmi – perspektywa doświadczeń europejskich, „Dziecko
krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”, nr 12, 2005.
18
 A. Morawska, Handel dziećmi w perspektywie europejskiej - wyzwania dla praktyków,
[w:] Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek, Handel dziećmi. Wybrane problemy, Ośrodek Badań
Handlu Ludźmi IPSiR UW, Warszawa 2007.
17
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średnio przez swoich biologicznych rodziców, którzy w ten sposób chcą poprawić sytuację materialną rodziny. W tej grupie dominują dzieci – obywatele Rumunii i Mołdawii.
3. Dzieci poniżej 5. roku życia sprzedawane są przede wszystkim do adopcji. Proceder ten jest najczęściej kierowany przez tzw. agentów adopcyjnych, którzy przyjmują od klientów – przyszłych rodziców zamówienie na konkretny typ dziecka
(o określonym wieku, płci, kolorze oczu i włosów). Agent po pobraniu zaliczki
zaczyna poszukiwania dziecka poprzez sieć swoich współpracowników – pracowników domów samotnych matek, szpitali położniczych i domów dziecka.
Trzeba jednak pamiętać, że cechą charakterystyczną handlu dziećmi jest
elastyczność, zmienność i podatność „rynku podaży dzieci” na aktualne zapotrzebowanie ze strony klientów, co zdecydowanie potwierdzają najnowsze europejskie przekazy, mówiące o rejestrowaniu nowych, często bardzo brutalnych,
form wykorzystywania dzieci, takich jak używanie organów dzieci do praktyk
satanistycznych i rytuałów voodoo19.
Skutki procederu dla małoletniej ofiary handlu ludźmi
Szczególnie drastyczne w skutkach jest bez wątpienia wykorzystywanie
i wyzyskiwanie dzieci. Zależą one jednak bardzo od wieku, płci i temperamentu dziecka, charakteru oraz czasu trwania samego doświadczenia wykorzystania, jakości uzyskanej pomocy, a także wsparcia ze strony najbliższych.
Bardzo duży wpływ ma również tożsamość sprawców, którzy często mogą być
rzeczywistymi krewnym, albo „dobrymi wujkami lub ciociami” wzbudzającymi ogólne zaufanie. Fundamentalny wpływ na sytuację dziecka-ofiary ma
także fakt, że realizacja jego praw w przeważającej mierze zależy od osób dorosłych, w tym najbliższych. Dodatkowo, charakterystyczna dla tego okresu
życia niedojrzałość intelektualno-emocjonalna powoduje, że dziecko nie jest
w stanie realnie ocenić ryzyka i przewidzieć konsekwencji popełnianych czynów. Według pracowników Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, wykorzystywanie dzieci ma negatywny wpływ na ich rozwój i często na skutek
traumatycznych przeżyć, których doświadczyły, w zależności od wieku, poza
skutkami typowymi dla dorosłych ofiar, mogą występować:
1. U najmłodszych dzieci:
 cofnięcia rozwojowe przejawiające się tymczasowym lub całkowitym
brakiem osiągnięć rozwojowych (zaburzenia mowy, utrata kontroli nad
funkcjami fizjologicznymi itp.),
19

A. Morawska, Proceder handlu dziećmi…, op. cit.
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 zaburzenia snu i zwyczajów odżywiania się,
 utrata chęci do zabawy, zainteresowanie tematyką przemocy, śmierci wyrażane poprzez rysunki, zabawę.
2. U dzieci w wieku 7–12 lat:
 depresja, brak chęci do nauki; dziecko zamyka się w sobie lub wręcz przeciwnie – jest bardzo agresywne,
 niektóre dzieci mogą zachować chęć kształcenia się, ale cierpieć na skutek natrętnych wspomnień, tzw. flashbacks, tj. nagłych wizji z traumatycznych doświadczeń, które mogą zakłócać ich koncentrację i motywację,
 nadmierna podejrzliwość i nieufność, w szczególności wobec osób dorosłych.
3. U nastolatków skutki bolesnych doświadczeń mogą być następujące:
 brak zdolności i chęci do nauki oraz do zawierania znajomości,
 brak perspektyw i sensu w życiu,
 głęboki strach i ból może w efekcie opóźniać okres dojrzewania,
 nadużywanie środków odurzających, w tym narkotyków może prowadzić do całkowitego uzależnienia od tego rodzaju używek,
 wtórna wiktymizacja,
 odrzucenie przez środowisko rówieśnicze.
Powrót małoletnich ofiar handlu do normalnego życia jest bardzo utrudniony. W praktyce określenie tego, co jest dla dziecka dobre, pozostaje w gestii władz kraju, w którym zostało zidentyfikowane jako ofiara handlu. To na
dorosłych spoczywa obowiązek ustalenia roli opiekunów dziecka w sprzedaniu
go oraz zbadania, czy powrót do kraju pochodzenia będzie możliwy bez szkody dla dziecka. Jak przytacza Agnieszka Morawska20 za danymi IPEC, często
jest to trudne ze względu na fakt, że nie można odnaleźć rodziców/prawnych
opiekunów, albo dlatego, że dziecko było wychowankiem instytucji opiekuńczej. Doświadczenia krajów Europy Wschodniej (Rumunii, Albanii), które we
współpracy z państwami Europy Zachodniej położyły szczególny nacisk na jak
najszybszy powrót dzieci do ojczyzny i ich reintegrację ze środowiskiem wskazują, że wyniki tych działań nie przynosiły zamierzonego efektu i dzieci bardzo
szybko były ponownie przejmowane przez grupy przestępcze. Przyczyn tego
faktu można zapewne doszukiwać się w niezmienionej przez czas nieobecności
dziecka sytuacji rodzinnej w kontekście relacji i wypełniania swych ról przez
rodziców oraz sytuacji ekonomicznej.
 A. Morawska, Handel ludźmi z perspektywy ochrony praw człowieka ONZ, [w:] Z. Lasocik (red.),
Handel ludźmi…, op. cit.
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Skutki procederu handlu ludźmi
Skutki indywidualne ofiar

Jakkolwiek by nie patrzeć na skutki praktyk stosowanych wobec ofiar, to
nie podlega żadnej wątpliwości, że doświadczają one psychicznej i/lub fizycznej
przemocy, która prowadzić może do powstawania różnych niepożądanych zjawisk w każdej ze sfer życia człowieka. Odzyskanie wolności przez ofiarę handlu
wcale nie musi oznaczać psychicznego uwolnienia.
Negatywne doświadczenia ofiar handlu ludźmi są nie do określenia w pełnym zakresie, ale niezaprzeczalnie, bez względu na ich wiek i płeć, dotyczą one:
1. Permanentnego stresu na skutek:
 separacji od rodziny,
 bycia podmiotem przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego,
 przebywania przez długi czas w zamkniętych pomieszczeniach,
 częstego przemieszczania się w nieznanym kierunku,
 bycia świadkiem gróźb formułowanych w stosunku do najbliższej rodziny,
 bycia świadkiem przemocy wobec innych.
2. Skrajnego zaniedbania:
 niedożywienia,
 uzależnienia od narkotyków lub innych środków odurzających,
 nieuczęszczania do szkoły (dzieci, młodzież),
 zachorowalności na choroby pasożytnicze, zakaźne, weneryczne.
3. Demoralizacji poprzez zmuszanie do:
 zmiany imienia i nazwiska,
 kłamstwa, kradzieży i innych czynności niezgodnych z prawem.
Szkodliwość przeżywania tych doznań jest ogromna, a wśród objawów potraumatycznych u ofiar spotkać można:
 Zespół stresu pourazowego – ZSP (ang. PTSD – post-traumatic stress disorder). Oczywiste jest, że nie wszystkie ofiary handlu „spełniają” wszystkie kryteria ZSP, określone w systemie klasyfikacji zaburzeń psychicznych
(DSM-III czy DSM-IV), ale biorąc pod uwagę rodzaj i czas trwania stresora, przyczyny i sposób włączenia ofiary w proceder oraz jej stan przed,
w trakcie i po działaniu czynnika negatywnego, zawsze należy taką możliwość brać pod uwagę. Bogata literatura z tego zakresu (Dudek21, Gerson,

 B. Dudek, Zaburzenia po stresie traumatycznym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2003.

21

41

Jolanta Rubiś-Kulczycka

Carlier22, Herman23, Lis-Turlejska24) wskazuje m.in. na przemoc o różnym podłożu, jako czynnik wywołujący niekorzystne zmiany psychosomatyczne u ofiar. Stąd tak wielkie znaczenie dla jednostki ma szybkość
ewentualnego rozpoznania PTSD oraz podejmowanie odpowiednich
działań terapeutycznych.
 Izolowanie się od innych ludzi, niezdolność przeżywania przyjemności.
 Nasilone objawy lękowe przed zemstą sprawców, możliwością wykorzystania materiałów pornograficznych.
 Wystąpienie syndromu sztokholmskiego – szczególnie u dzieci. Syndrom
ten jest skutkiem psychologicznych reakcji na silny stres oraz rezultatem
podejmowanych przez porwanych prób zwrócenia się do prześladowców
i wywołania u nich współczucia25.
 Zjawisko flashbacks (zakłócające przebłyski).
 Zaburzenia dysocjacyjne, polegające na pojawieniu się objawów uszkodzenia fizycznego lub utraty kontroli, czasowej drastycznej modyfikacji
cech osobowości albo poczucia tożsamości, w celu uniknięcia przykrych
uczuć i myśli26.
 Psychozy.
 
Stany depresyjne, bezsenność, nadmierną pobudliwość, myśli samobójcze.
 Skutki fizyczne – utratę zdrowia wskutek utraty narządów, chorób z wycieńczenia, wenerycznych.
Skutki społeczno-ekonomiczne

Rozpatrywanie skutków handlu ludźmi w kontekście społeczno-ekonomicznym kraju, w którym proceder się toczy dotyczy przede wszystkim zwiększania efektywności działań i nakładów finansowych skierowanych na:
 niwelowanie skutków indywidualnych, które występują u ofiar, a które
dotyczą ogólnie ich kondycji psychicznej, fizycznej i zdrowotnej,
 działalność profilaktyczną państwa w zakresie tworzenia i realizacji polityki informacyjnej i zapobiegającej procederowi,
 B. P. Gerson, I. V. E. Carlier, Zespół stresu pourazowego, PWN, Warszawa 1992.
 J. L. Herman, Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
24
 M. Lis-Turlejska, Traumatyczny stres. Koncepcje i badania, Wydawnictwo Instytutu Psychologii
PAN, Warszawa 1996.
25
 M. Szulik, Psychologiczna sytuacja ofiary handlu ludźmi, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi…, op. cit.
26
 S. Pużyński, Leksykon psychiatrii, PZWL, Warszawa 1993.
22
23
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 stworzenie systemu efektywniejszego rozpoznawania przyczyn występowania zjawiska i kierunków jego rozwoju,
 tworzenie warunków gospodarczych – rynku pracy umożliwiającego samorealizację zawodową społeczeństwa, a także warunków dających możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka,
 monitorowanie przyczyn i skutków migracji ludności,
 zapobieganie wtórnej wiktymizacji ofiar,
 zapewnienie odpowiednich warunków rozpoznawania spraw związanych
z handlem ludźmi w kontekście przesłuchiwania świadków z uwzględnieniem ich wieku, płci i kondycji psychofizycznej.
Niewątpliwie w krajach, w których statystyki wskazują na wzrost danych
dotyczących handlu ludźmi w kategoriach prawnych, obserwować można swoistą równoległą czy współistniejącą zmianę statystyk w zakresie wzrostu:
 liczby nielegalnych migracji,
 zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową, pasożytniczych
i zakaźnych,
 zachorowalności na choroby przewlekłe ogólnoustrojowe oraz powstałe
w wyniku ubytku narządu pobranego w celu transplantacji,
 przestępczości zorganizowanej w zakresie prostytucji (sutenerstwa), handlu narkotykami, nielegalnych adopcji,
 liczby zachowań przestępczych w zakresie kradzieży, rozbojów,
 niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży,
 potrzeb w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej.
Statystyki zjawiska handlu ludźmi
Każdego roku miliony osób padają ofiarą handlu żywym towarem. Jest
to proceder niezwykle opłacalny dla handlarzy. Ocenia się, że handel ludźmi
jest zajęciem niemal równie dochodowym, co handel narkotykami i przynosi
organizacjom przestępczym ok. 7 mld dolarów zysku rocznie, a przy tym wymaga mniejszych inwestycji. Dokładne określenie liczby osób, które stały się
ofiarami handlu nie jest możliwe. Dane, które są przedstawiane przez różnego
rodzaju organizacje czy instytucje nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu.
Wiele przypadków nie jest zgłaszanych.
Kobiety, bo to przede wszystkim o nie chodzi, nie podejmują żadnych
działań, by ukarać sprawcę. Wstyd i strach to główne przyczyny blokady
przed zeznaniami. Mimo to większość ekspertów jest przekonana, że proceder ten stale rozprzestrzenia na całym świecie, osiągając zatrważające
rozmiary.
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Według opinii Fundacji La Strada rozmiary zjawiska handlu ludźmi
można porównać do góry lodowej – oficjalne statystyki oddają tylko niewielką jej część.
Tymczasem zjawisko handlu ludźmi obejmuje:
 przypadki zakończone prawomocnym wyrokiem,
 przypadki, które znalazły swój finał w sądzie, jednak z różnych powodów
nie skazano sprawców,
 śledztwa prowadzone przez policję lub prokuraturę niezakończone aktem oskarżenia,
 osoby, które uciekły i nigdy nie ujawniły faktu bycia ofiarami handlu
ludźmi,
 osoby, które pogodziły się z sytuacją i prostytuowały się,
 osoby, które deportowano, nie dając im szansy zeznań,
 osoby, które pozbawiono życia.
Zbieranie i analiza danych statystycznych ma istotne znaczenie z punktu widzenia planowanej polityki zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi.
Obok analiz jakościowych stanowi istotne źródło informacji na temat ofiar
i sprawców tego przestępstwa. Dużym utrudnieniem jest jednak brak jednorodnego sytemu zbierania danych. Informacje o zjawisku, jego formach oraz
ofiarach pochodzą z różnych źródeł, m.in.: od organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, jako instytucji z urzędu ścigających przestępczą działalność
oraz z organizacji pozarządowych, które najczęściej prowadzą szeroko rozumianą profilaktykę.
Przytoczone dane statystyczne opracowane zostały w Biurze ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej (obecnie: Prokuratura Generalna) i są danymi MSWiA ujętymi w publikacji pt. Handel ludźmi w Polsce.
Materiały do raportu 2009. Przedstawiona interpretacja danych statystycznych
autorstwa Urszuli Kozłowskiej – członka zespołu ds. handlu ludźmi DPM
MSWiA, szczególnie podkreśla zmiany, które dokonały się w obrazie zjawiska
handlu ludźmi w latach 2007–2008. Stanowi ona bowiem nawiązanie do analizy przedstawionej w materiałach do raportu o handlu ludźmi z roku 2007,
obejmującej, w zależności od dostępności danych, lata 1995 lub 1998–2006.
Analiza zawiera również informacje na temat przestępstw związanych z handlem ludźmi, m.in. z art. 203 k.k. i 204 § 1, 2, 3 i 4 k.k., których ofiary mogą
być poważnie zagrożone tym przestępstwem bądź nie zostały uznane za ofiary
przestępstwa handlu ludźmi z uwagi na niewłaściwie przypisaną kwalifikację
prawną czynu przez organy ścigania.
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1) Dane statystyczne Policji
a) Handel ludźmi
Do przestępstwa handlu ludźmi odwołują się dwa przepisy Kodeksu karnego:
art. 204 § 4 k.k., penalizujący przestępstwo uprowadzenia za granicę w celu uprawiania prostytucji oraz art. 253 § 1 i 2 k.k., mówiący wprost o handlu ludźmi.
Tab. 1. Handel ludźmi (kwalifikacja wg przepisów Kodeksu karnego)

Rok
1998*
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ogółem

Handel ludźmi
(kwalifikacja wg przepisów Kodeksu karnego)
Art. 204 § 4 k.k.
Art. 253 § 1 k.k.
Art. 253 § 2 k.k.
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
przestępstw podejrzanych przestępstw podejrzanych przestępstw podejrzanych
6
b.d.**
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3
4
5
3
3
3
6
7
19
12
–
–
10
3
24
23
1
–
2
2
8
7
–
–
3
1
21
12
–
–
6
4
44
21
–
–
3
1
19
9
1
1
3
2
18
9
–
–
1
2
22
23
–
–
3
4
60
17
–
–
46
30
240
136
5
4

** Dane zostały zarejestrowane wg Kodeksu karnego obowiązującego od dnia 1 września 1998 roku
** b.d. – brak danych
Źródło: dane z raportu MSWiA, 2009; www.mswia.gov.pl.

Liczbę przestępstw z art. 253 § 1 k.k. i liczbę podejrzanych o popełnienie tego przestępstwa, charakteryzuje wzrost w okresach trzyletnich (1999–
2001 i 2002–2004). W latach 2005, 2006 i 2007 liczba przestępstw z art. 253
była zbliżona (19–22 przestępstwa rocznie), przy czym w roku 2007 zaobserwowano znaczny wzrost liczby podejrzanych (23 osoby). Z kolei rok 2008
charakteryzowała najwyższa w badanym okresie liczba przestępstw stwierdzonych (60 przestępstw). Jednocześnie liczba podejrzanych była niższa niż
w roku 2007.
Liczba przestępstw z art. 204 § 4 k.k. (poza 2001 rokiem) nie przekroczyła 6,
natomiast liczba podejrzanych (poza 2000 rokiem) nie przekroczyła 4. Od 2006
roku policja nie stwierdziła żadnego przestępstwa nielegalnej adopcji (art. 253
§ 2 k.k.). W badanym okresie ich liczba była bardzo mała – 5 przestępstw, podobnie jak i sprawców – 4 (najwięcej w roku 2003).
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b) Przestępstwa związane z handlem ludźmi
Do przestępstw związanych z handlem ludźmi można zaliczyć:
 przestępstwo seksualnego wykorzystania zależności (art. 199 k.k.),
 przestępstwo zmuszania do prostytucji (art. 203 k.k.),
 przestępstwo czerpania korzyści z cudzego nierządu (art. 204 § 1 i 2 k.k.),
 przestępstwo czerpania korzyści z nierządu małoletniego (art. 204 § 3 k.k.).
Analiza tych danych jest niezwykle ważna, gdyż granica pomiędzy tymi
przestępstwami a przestępstwem handlu ludźmi w wielu przypadkach jest
w istocie bardzo cienka, a zatem można podejrzewać, że wśród nich mogły znaleźć się przestępstwa o niewłaściwie przypisanej kwalifikacji prawnej.
W latach 1998–2008 liczba przestępstw stwierdzonych zarówno zmuszania
do prostytucji, jak i przestępstw czerpania korzyści z nierządu małoletniego była
podobna – średnio policja rocznie stwierdzała 38,9 przestępstw z art. 203 k.k.
i 33,7 przestępstw z art. 204 § 3 k.k., przy czym dynamika obu przestępstw w badanym okresie była niewielka. W obu też przypadkach odnotowano spadek liczby przestępstw w roku 2008 w porównaniu z rokiem poprzednim.
W odniesieniu do przestępstwa seksualnego wykorzystania zależności średnia liczba stwierdzonych rocznie przestępstw była wyższą i wynosiła 102,5. Jednocześnie zaobserwowano dużą dynamikę liczebności tego przestępstwa w okresach
czteroletnich (1999–2002 i 2005–2008), przy dość znacznym wzroście w roku 2008.
Tab. 2. Przestępstwa związane z handlem ludźmi
Liczba przestępstw stwierdzonych
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ogółem

Seksualne
wykorzystanie
zależności
(art. 199 k.k.)
b.d.
52
89
107
139
64
225
54
70
82
143
1025

Zmuszanie
do prostytucji
(art. 203)

Czerpanie korzyści
z cudzego nierządu
(art. 204 § 1 i 2 k.k.)

7
24
26
48
63
47
46
35
42
55
35
428

44
156
168
436
317
250
376
422
205
271
214
2859

Źródło: dane z raportu MSWiA, 2009; www.mswia.gov.pl.
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Czerpanie korzyści
z nierządu
małoletniego
(art. 204 § 3 k.k.)
3
20
30
43
45
34
43
59
29
44
21
371
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Najwięcej jednak przestępstw stwierdzono w przypadku przestępstwa czerpania korzyści z cudzego nierządu (art. 204 § 1 i 2 k.k.) – 259,9 przestępstw
rocznie, przy czym po znacznym spadku liczby przestępstw w ostatnich trzech
latach w porównaniu z okresem 2004–2005, liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie, ok. 230 przestępstw rocznie.
W przypadku nielegalnego przekroczenia granicy (art. 264 § 2 i 3 k.k.)
w roku 2008 zaobserwowano najniższą liczbę przestępstw stwierdzonych w ostatnich 10 latach (44 przestępstwa). Dla porównania w roku 2007 stwierdzono 144
przestępstwa. Z wyjątkiem roku 2007 spadek tego rodzaju przestępczości odnotowuje się od roku 2004. Należy podkreślić, iż obecnie nie jest przestępstwem
przekroczenie granicy dokonane przypadkowo lub nieświadomie (dane z lat
1998–2005 związane są z poprzednią regulacją, która uznawała każde przekroczenie granicy państwowej naruszające warunki określone w Ustawie o ochronie
granicy państwowej za przestępstwo). Przestępstwo nielegalnego przekroczenia
granicy określone w art. 264 § 2 k.k. może mieć związek z handlem ludźmi, gdyż
polega na przekroczeniu granicy wbrew przepisom, z użyciem przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami (przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3). Z kolei przestępstwo określone
w art. 264 § 3 k.k. polega na organizowaniu innym osobom przekroczenia granicy wbrew przepisom (przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8). W tym drugim przypadku można mówić o przemycie
ludzi – przestępstwie o innym charakterze niż handel ludźmi, głównie z uwagi
na brak celu postępowania sprawcy, jakim jest eksploatacja drugiego człowieka,
niemniej mogącym stanowić pierwszy etap do przestępstwa handlu ludźmi. Co
więcej, oba ww. przestępstwa charakteryzują się zorganizowaną formą, co pozwala przypuszczać, iż dla ich zaistnienia konieczne jest zaangażowanie grup
zorganizowanych, tak jak ma to miejsce w większości przypadków przestępstwa
handlu ludźmi.
W latach 2002–2008 policja udzieliła ochrony 20 ofiarom handlu ludźmi.
W tym okresie za pokrzywdzonych uznano 2087 osób. Z pewnością nie wszystkie osoby potrzebowały takiej ochrony (np. ofiary zmuszane do pracy przymusowej), niemniej tak mała liczba zastosowań ochrony policji, z uwagi na zastraszanie nie tylko ofiar handlu ludźmi, ale i członków ich rodzin, budzi wątpliwości
co do stosowanej praktyki.
Liczba ofiar korzystających z ochrony policji:
 2002 rok – 11 osób,
 2003 rok – 3 osoby,
 2004 rok – 2 osoby,
 2005 rok – nikt,
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 2006 rok – nikt,
 2007 rok – nikt,
 2008 rok – 4 osoby.
2) Dane statystyczne Prokuratury Krajowej
a) Sprawy dotyczące handlu ludźmi
Tab. 3. Wyniki postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących handlu
ludźmi w latach 1995–2009
Rok

Liczba spraw Liczba spraw zakończonych
umorzeniem
Liczba
Liczba
zakończonych
Liczba
osób
zakończonych wniesieniem
osób
wobec
wobec
postępowań
aktu
niewykrycia niezaistnienia oskarżonych pokrzywdzonych
oskarżenia
sprawcy
przestępstwa

1995

20

18

–

2

43

205

1996

33

26

1

6

59

232

1997

37

31

1

5

58

163

1998

41

25

2

14

64

109

1999

17

14

–

3

24

109

2000

43

38

1

4

119

172

2001

49

35

6

8

71

93

2002

19

11

4

4

40

167

2003

45

30

4

11

134

261

2004

25

18

2

5

39

98

2005

31

19

2

10

42

99

2006

26

17

–

9

36

126

2007

48

28

1

19

62

1021

2008

53

28

4

21

78

315

2009

109

39

b.d.

79

611

Ogółem
w latach
1995–2009

596

377

b.d.

948

3781

Źródło: dane Prokuratury Generalnej udostępnione na stronie: www.mswia.gov.pl.

W latach 1995–2008 polskie prokuratury zakończyły prowadzenie 487 postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących handlu ludźmi. Przy opracowywaniu statystyk Prokuratury Krajowej kryterium decydującym o uznaniu
danej sprawy za dotyczącą handlu ludźmi był opis przestępstwa, a nie kwalifikacja prawna czynu. Odsetek spraw zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia
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wyniósł blisko 70% (tj. 69,4%). W ostatnich dwóch latach (2007 i 2008 roku) zaobserwowano wzrost liczby zakończonych postępowań o ponad 50% w porównaniu z okresem 2005–2006. W roku 2008 liczba zakończonych postępowań była
najwyższa w badanym okresie (tj. w latach 1995–2008) i wyniosła 53. Wyższa
była również w ostatnich dwóch latach liczba spraw zakończonych wniesieniem
aktu oskarżenia w porównaniu z okresem 2005–2006. W latach 1995–2008 z 487
zakończonych postępowań umorzono 149 spraw (30,6%). Powodem umorzenia w zdecydowanej większości przypadków był fakt niezaistnienia przestępstwa
(121 z 149 spraw, tj. 81,2%), zdecydowanie rzadziej – fakt niewykrycia sprawcy (28 z 149 spraw, tj. 18,8%). Najwięcej spraw umorzono właśnie w ostatnich
dwóch latach, czyli w okresie, w którym liczba zakończonych postępowań była
największa od roku 2002. Odsetek umorzonych spraw w latach 1995–2006 wyniósł 26,9% (z 386 zakończonych postępowań umorzono 104 sprawy), natomiast
był zdecydowanie wyższy w roku 2007 – 41,6% (umorzono 20 z 48 zakończonych
postępowań) oraz w roku 2008 – 47,2% (umorzono 25 z 53 postępowań). Dane te
wskazują, jak trudne jest prowadzenie postępowań w sprawach o handel ludźmi,
a w szczególności zebranie wystarczającego materiału dowodowego.
b) Oskarżeni w sprawach dotyczących handlu ludźmi
Należy podkreślić, iż liczba aktów oskarżenia nie stanowi wprost o liczbie
oskarżonych, gdyż zwykle przestępstwo to jest popełniane w ramach przestępczości zorganizowanej. Nie ma też żadnej zależności między liczbą osób oskarżonych a liczbą pokrzywdzonych27. W latach 1996–1998 liczba osób oskarżonych miała podobną wartość – w tym okresie prokuratura oskarżyła 59–64 osoby
rocznie. Największą liczbę osób oskarżonych zaobserwowano w roku 2000, 2003
oraz 2004 (ponad 100 oskarżonych w każdym roku). Od 2006 roku liczba osób
oskarżonych stopniowo wzrasta. W ostatnich dwóch latach oskarżono 140 osób,
podczas gdy w latach 2005–2006 – o połowę mniej (78 osób).
Brak zależności między liczbą zakończonych postępowań, liczbą osób
oskarżonych i pokrzywdzonych widać najlepiej na przykładzie roku 2007,
w którym 28 spraw zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia, 62 osoby zostały oskarżone, natomiast ujawniono 1021 pokrzywdzonych (jedynie
w sprawie handlu obywatelami polskimi do pracy przymusowej we Włoszech
o kryptonimie Terra Promessa ustalono liczbę 880 osób pokrzywdzonych). Dla
porównania warto przytoczyć sytuację z lat 2003–2004: w każdym roku prokuratura oskarżyła ponad 130 osób, co nie miało bezpośredniego przełożenia
na liczbę zidentyfikowanych ofiar.
27

M. Wiśniewski, Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu, Warszawa 2007.
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Odsetek cudzoziemców oskarżonych w latach 2001–2008 przez prokuratury wynosi 19,1% (oskarżono 502 osoby, z których 96 to cudzoziemcy).
Tab. 4. Liczba cudzoziemców oskarżonych o przestępstwo handlu ludźmi
– ze względu na obywatelstwo
Rok/Obyw. Bułgaria Ukraina Turcja Albania Hiszpania Niemcy Wietnam Mołdawia Rosja Rumunia
2001

16

–

3

1

1

–

–

–

–

–

2002

7

3

–

–

–

–

–

–

–

–

2003

7

21

–

–

–

1

1

–

1

–

2004

5

–

1

–

–

–

3

–

–

1

2005

2

–

–

–

–

2

–

–

–

–

2006

4

2

–

–

–

–

–

–

–

–

2007

1

3

–

–

–

–

–

3

–

–

2008

5

–

–

–

–

2

–

–

–

–

Ogółem

47

29

4

1

1

5

4

3

1

1

Źródło: dane Prokuratury Generalnej udostępnione na stronie: www.mswia.gov.pl.

Wśród oskarżonych cudzoziemców zdecydowaną większość stanowią obywatele Bułgarii (48,9%) i Ukrainy (30,2%). Fakt ten jest istotny, gdyż oznacza, że
sprawcami przestępstwa handlu ludźmi w przypadku ofiar cudzoziemskich są
osoby tych samych narodowości. Wyjątek stanowią obywatele Białorusi: w latach 1995–2008 za pokrzywdzonych prokuratura uznała 255 osób – obywateli
tego kraju, przy jednoczesnym braku oskarżeń obywateli Białorusi o popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Pozostali cudzoziemcy oskarżeni o przestępstwo handlu ludźmi stanowią 20,9%. W ciągu ostatnich dwóch lat (2007–2008)
oskarżono – oprócz obywateli wspomnianych już krajów – także obywateli Niemiec i, po raz pierwszy, Mołdawii. Najwięcej cudzoziemców zostało oskarżonych w latach 2001–2003. Od roku 2006 liczba ta przyjmuje podobną wartość
(6–7 cudzoziemców oskarżonych rocznie). Podkreślenia wymaga fakt, iż w latach 2001–2008 obywatele polscy stanowili 80,9% wszystkich oskarżonych.
c) Pokrzywdzeni w przestępstwach handlu ludźmi
W latach 1995–2008 – z wyłączeniem roku 2007 – średnio każdego roku ujawniono 165 pokrzywdzonych. Rok 2008, w którym ujawniono 315 osób pokrzywdzonych, jest znaczący i choć nie można wysnuć pewnego wniosku o tendencji
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wzrostowej zjawiska, to jednak fakt ten powinien być traktowany jako sygnał
alarmujący. W latach 1995–2008 na terenie Polski zidentyfikowano 643 cudzoziemców jako ofiary handlu ludźmi. Ich liczba w ciągu ostatnich dwóch
lat wzrosła dość znacznie: w okresie 2007–2008 ujawniono 135 ofiar cudzoziemskich (tj. w roku 2007 – 41 ofiar, w 2008 – 94 ofiary). Należy podkreślić, że wśród ofiar cudzoziemskich dominują obywatele dwóch państw: Ukrainy i Białorusi – łącznie stanowią oni 80,6% wszystkich cudzoziemskich ofiar
ujawnionych na terenie Polski. W ciągu ostatnich dwóch lat jako ofiary przestępstwa handlu ludźmi zidentyfikowano 89 obywateli Ukrainy i 25 obywateli
Białorusi. W odniesieniu zwłaszcza do obywateli Ukrainy wzrost ten jest znaczący – do roku 2007 stanowili oni drugą grupę cudzoziemców zagrożoną tym
przestępstwem; obecnie stanowią pierwszą.
Tab. 5. Liczba ofiar-cudzoziemców z uwzględnieniem obywatelstwa
Liczba ofiar-cudzoziemców w latach 1995–2009
Ukraina – 338

Łotwa – 8

Niemcy – 1

Białoruś – 309

Wietnam – 7

Uganda – 1

Bułgaria – 70

Litwa – 6

Dżibuti – 1

Rumunia – 24

Sri Lanka – 4

Kenia – 1

Mołdawia – 21

Mongolia – 3

Senegal – 1

Rosja – 15

Kostaryka – 2

Filipiny –1
Nigeria – 1

Źródło: dane Prokuratury Generalnej udostępnione na stronie: www.mswia.gov.pl.

Analiza danych prokuratorskich wykazała, że w okresie 2007–2008 odnotowano wzrost liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi,
zwłaszcza obywateli Bułgarii i Rumunii; w dalszej kolejności – obywateli Rosji, Litwy, Senegalu i Kenii. W prezentowanych statystykach prokuratorskich nie
znalazły się ofiary – osoby włączone do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/
świadka handlu ludźmi”. Fakt identyfikacji w Polsce ofiar z krajów afrykańskich
to istotna, nowa tendencja w obrazie tego zjawiska.
Liczba ofiar małoletnich w latach 2002–2008 wynosiła 60 osób. W ostatnich
dwóch latach (2007–2008) nie zidentyfikowano osób do 15. roku życia, jak miało to często miejsce w latach poprzednich, niemniej w tym czasie zidentyfikowano 13 małoletnich między 15. a 18. roku życia.
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Oto jak przedstawiała się w kolejnych latach liczba ofiar poniżej 15. roku
życia:
 2002 rok – 18 osób,
 2003 rok – 21 osób,
 2004 rok – 2 osoby,
 2005 rok – 10 osób w wieku 16 i 17 lat,
 2006 rok – 9 osób,
 2007 rok – 4 osoby w wieku 15 lat i 2 osoby w wieku 16 lat,
 2008 rok – 5 osób w wieku 17 lat i 2 osoby w wieku 16 lat.
3) Statystyki organizacji pozarządowych
Statystyczny obraz zjawiska handlu ludźmi w Polsce nie byłby pełny bez informacji na temat liczby pokrzywdzonych, którzy skorzystali z pomocy i wsparcia organizacji pozarządowych.
Fundacja La Strada, która począwszy od roku 2006 realizuje na zlecenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarówno ,,Program wsparcia
i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” przeznaczony dla cudzoziemców, jak
również – od kwietnia 2009 roku – zadanie publiczne pn. ,,Krajowe Centrum
Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi”, w latach 2005–2008
udzieliła wsparcia 1036 osobom, w tym 798 obywatelom Polski (77%) i 238 cudzoziemcom (33%). W badanym okresie odnotowano stopniowy wzrost liczby
ofiar zgłaszających się po pomoc do tej organizacji.
Oto jak przedstawia się w latach 2005–2008 liczba ofiar korzystających ze
wsparcia La Strady:
 2005 rok – 224 osoby (w tym 147 Polek),
 2006 rok – 230 osób (w tym 198 Polek),
 2007 rok – 276 osób (w tym 200 Polek),
 2008 rok – 306 osób (w tym 253 Polki).
W ramach prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi oraz projektu „Zapobieganie Handlowi kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej. Informacja – prewencja – identyfikacja”,
La Strada, tylko w roku 2009 wykonała następujące zadania wspierające ofiary
handlu ludźmi:
1. Konsultacje prawne – 201 porad prawnych prowadzonych przez prawników na
zlecenie Fundacji La Strada oraz przez prawników CPPHN (z zakresu prawa
karnego – 108, prawa cywilnego – 15, prawo rodzinnego i opiekuńczego – 19,
prawa administracyjnego – 10, prawa międzynarodowego – 17, prawa pracy
–14, inne – 18).
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2. Konsultacje udzielone bezpośrednio w biurze Fundacji – 98, telefoniczne
– 76, przez Internet – 9, pisemne – 18.
3. Każdego miesiąca pracownicy działającego w Fundacji telefonu zaufania odebrali zgłoszenie przeciętnie 20 przypadków handlu ludźmi.
4. 23 ofiary handlu ludźmi zgłoszono do telefonu interwencyjnego.
5. Przeprowadzono 348 telefonicznych oraz e-mailowych konsultacji prewencyjnych.
6. La Strada uczestniczyła jako przedstawiciel społeczny w 9 sprawach sądowych.
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest kolejną organizacją, która
swoimi działaniami, jak nazwa wskazuje, realizuje zadania wspierające ofiary handlu ludźmi, ze szczególnym ukierunkowaniem na ofiary cudzoziemskie.
Niestety, mimo że zakres i formy działań są niezwykle szerokie i bogato opisywane, a liczba udzielonych porad prawnych na pewno duża, to w dostępnych
opracowaniach i raportach nie można odnaleźć danych statystycznych.
Nie można nie wspomnieć także o Fundacji Dzieci Niczyje czy Fundacji
ITAKA, które poprzez realizację swych zadań statutowych inicjują działania
profilaktyczne i pomocowe i są bardzo ważnymi partnerem społecznym w profilaktyce procederu handlu ludźmi.
4) Statystyki Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)
IOM to organizacja, która m.in. udziela pomocy ofiarom handlu ludźmi.
Prowadzone przez nią statystyki wskazują, iż znaczna liczna obywateli tych
państw, dla których Polska stanowiła kraj docelowy, nie jest w Polsce identyfikowana jako osoby pokrzywdzone tym przestępstwem, a co za tym idzie,
nie otrzymuje pomocy i wsparcia. Począwszy od roku 2002 do końca roku
2008 IOM w Mińsku udzieliło pomocy 198 obywatelom Białorusi, natomiast
IOM w Kijowie aż 791 obywatelom Ukrainy. Znamienne jest również to, iż Polska
(po Rosji) jest drugim krajem docelowym dla ofiar-obywateli Białorusi i trzecim
(po Rosji i Turcji) dla obywateli Ukrainy. Od roku 2006 zaobserwowano stały
spadek liczby ofiar-obywateli Białorusi, którym IOM w Mińsku udzieliło pomocy: w roku 2006 liczba pokrzywdzonych wynosiła 36, podczas gdy w 2008 – 18.
Natomiast od stycznia do czerwca 2009 roku IOM w Mińsku udzieliło pomocy
5 obywatelom Białorusi. W przypadku ofiar-obywateli Ukrainy, dla których Polska była krajem docelowym, znaczny wzrost liczby ofiar zaobserwowano w roku
2005 (114 osób) i 2006 (175 osób), podczas gdy w roku 2004 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w Kijowie udzieliła pomocy 64 pokrzywdzonym.
Od roku 2006 IOM w Kijowie udziela rocznie pomocy 182 pokrzywdzonym
przestępstwem handlu ludźmi.
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Z kolei w latach 2002–2006 IOM w Kiszyniowie udzielił pomocy 23 obywatelom Mołdawii; Polska jest piątym z kolei krajem docelowym dla ofiarobywateli Mołdawii.
Dane te potwierdzają fakt istnienia tzw. „ciemnej liczby” tego przestępstwa
i jego ofiar, której istnienie może być spowodowane m.in. zastraszeniem ofiar przez
sprawców i ich obawą przed kontaktem z organami ścigania. Największa liczba ofiar,
zarówno w przypadku obywateli Białorusi, jak i Ukrainy, została skierowana do IOM
przez inne organizacje pozarządowe, przy czym niektóre ofiary do tych organizacji zgłosiły się samodzielnie, inne zostały odesłane do nich przez organy ścigania.
Należy podkreślić, iż przedstawione statystyki nie obrazują wszystkich tendencji w zakresie zjawiska handlu ludźmi w Polsce. Zjawiska pominięte to np. podejrzenia zaistnienia przypadków sprzedaży ludzi do pracy przymusowej, których
nie odnotujemy w dostępnych statystykach nie tylko z uwagi na sposób gromadzenia danych niewyróżniający form handlu ludźmi, ale przede wszystkim ze względu na fakt, iż do tej pory tylko jedna sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym
(tj. sprawa obywatela Wietnamu zmuszanego do pracy na bazarach).
Podsumowując analizę, Urszula Kozłowska – autorka publikacji Analiza
statystyk dotyczących zjawiska handlu ludźmi – stwierdza, że dane statystyczne dotyczące przestępstwa handlu ludźmi w ostatnim okresie wskazują, iż liczba osób pokrzywdzonych, w porównaniu z poprzednimi latami (z wyłączeniem roku 2007) była znaczna – za pokrzywdzone uznano 315 osób. W ciągu
ostatnich dwóch lat w sposób istotny wzrosła także liczba ofiar cudzoziemskich
– ujawniono 135 osób pokrzywdzonych tym przestępstwem.
Dostępne statystyki IOM w Kijowie i w Mińsku dodatkowo wskazały na
dość dużą liczbę osób niezidentyfikowanych na terenie Polski jako ofiary handlu ludźmi (głównie Obywateli Ukrainy i Białorusi). Zauważyć także należy fakt
istniejącej dysproporcji w stosunku do ofiar, które w tym czasie zostały objęte
„Programem wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, prowadzonym
jako zadanie zlecone MSWiA i przeznaczonym dla cudzoziemców. W latach
2006–2008 programem tym zostało objętych 5 obywateli Ukrainy i 3 obywateli Białorusi, podczas gdy w odniesieniu jedynie do tego okresu IOM w Kijowie
udzieliło wsparcia 546 pokrzywdzonym, a IOM w Mińsku 81 pokrzywdzonym
tym przestępstwem. Rodzi się pytanie, dlaczego osoby te nie zgłosiły się do polskich organów ścigania czy organizacji pozarządowych po pomoc i dlaczego nie
zostały przez organy ścigania zidentyfikowane jako pokrzywdzone.
Również liczba przestępstw z art. 253 § 1 k.k. stwierdzonych przez policję w roku
2008 była największa w porównaniu z latami poprzednimi. Jednocześnie stwierdzono wzrost liczby przestępstw seksualnego wykorzystania zależności (art. 199
k.k.) oraz przestępstwa czerpania korzyści z cudzego nierządu (art. 204 § 1 i 2 k.k.).
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W latach 2007–2008 zaobserwowano wzrost liczby zakończonych postępowań prokuratorskich, przy dość dużym odsetku umorzeń (ok. 47% postępowań
w roku 2008). W ostatnich dwóch latach odsetek oskarżonych wzrósł o ok. 50%
w porównaniu z okresem 2005–2006 (140 oskarżonych w latach 2007–2008).
Jednocześnie w tym okresie sądy skazały zaledwie 9 osób za przestępstwo z art.
253 § 1 k.k. i 204 § 4 k.k.
Zaobserwowany wzrost liczby pokrzywdzonych i oskarżonych w sprawach
o handel ludźmi dowodzi skuteczności działań policji i prokuratury. Z kolei
duża liczba postępowań przy małej liczbie skazań świadczy o powolności procedury sądowej i choć przestępstwo handlu ludźmi nie jest tu wyjątkiem, to jednak z uwagi na jego charakter, tj. nastawienie sprawcy na wykorzystanie drugiego człowieka skutkujące poważnymi urazami psychicznymi u pokrzywdzonego,
wskazane byłoby, aby czas ten był znacznie krótszy.
Na podstawie zebranych statystyk zaobserwowano uderzająco dużą liczbę
wyroków w zawieszeniu, wydawanych przez polskie sądy, i to w przypadku przestępstwa charakteryzującego się znaczną brutalnością sprawców w stosunku do
ofiar. Być może dane te stanowią potwierdzenie obserwacji, iż słabym punktem
w polskim systemie zwalczania tego zjawiska są sędziowie, którzy powinni zostać
objęci szerszym niż do tej pory programem szkoleń. Nie mniej istotny jest fakt
dużej liczby umorzeń postępowań, który w ostatnich dwóch latach wynosił ponad
40%, co dowodzi trudności w prowadzeniu tego typu spraw. Niestety dane ilościowe nie mogą w tym przypadku stanowić źródła wiedzy o tym, gdzie w odniesieniu do tego problemu istnieją słabości – w policji czy w prokuraturze.
Podsumowanie
Handel ludźmi nazywany jest współczesną formą niewolnictwa, jednak
to stwierdzenie nie wyraża całej treści tego zjawiska i emocji, jakie budzi. Społeczeństwo XXI wieku powinno uświadomić sobie, że handel ludźmi to jedna
z najcięższych zbrodni przeciw ludzkości, która, czyniąc z ludzi przedmiot handlu, narusza elementarne zasady leżące u podstaw konstrukcji współczesnego
ładu społecznego oraz podstawowe prawa człowieka, w tym jego godność i suwerenność. W zjawisku tym przejawia się to, co w człowieku najgorsze, i to, co
najsłabsze. Z jednej strony mamy do czynienia z człowiekiem, który inną istotę
ludzką traktuje jak przedmiot, jak rzecz, którą można kupić, sprzedać lub wypożyczyć. Z drugiej strony zaś pojawia się ofiara handlu, która w swej skrajnej słabości zostaje sprowadzona do roli przedmiotu, towaru, zniewolona, pozbawiona
inwencji, odarta z godności. Nie są demagogią słowa Zbigniewa Lasocika, który,
charakteryzując zjawisko handlu ludźmi, powiedział m.in., że „(…) mamy do
czynienia z kwintesencją zła w relacjach między ludźmi”.
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Jak większość zjawisk zagrażających bytowi ludzkiemu, także i to stało się
obiektem zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej, zabiegów i regulacji prawnych organizacji międzynarodowych oraz przedmiotem troski wielu
krajów. W złożoności swej jednak pozostaje zjawiskiem mało znanym. Niedostatki wiedzy mają bardzo różne podłoże, ale jako pewnik uczestnicy polskiego
projektu szkoleniowo-badawczego „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie”,
realizowanego przez Ośrodek Badań Praw Człowieka oraz Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego, a finansowanego
przez Departament Stanu USA, wskazują następujące przyczyny:
1. Zjawisko handlu ludźmi z trudem poddaje się badaniom, jeśli weźmie się
pod uwagę, że zaangażowane w jego rozwój są największe, najlepiej zorganizowane i zakonspirowane grupy przestępcze.
2. Ofiara procederu nie jest, jak w przypadku innych przestępstw, z wielu powodów zainteresowana ujawnieniem zbrodni.
3. Małe zainteresowanie państw zjawiskiem w aspekcie społeczno-prawnym.
4. Niewystarczające zainteresowanie nauki problemem w kontekście badania
jego przyczyn i skutków społecznych.
Rzecz wyglądałaby inaczej, gdyby przeciętny obserwator zdał sobie sprawę, że handel ludźmi to nie tylko zmuszanie naiwnej kobiety do uprawiania nierządu. Nasz obraz sytuacji zmieni się zasadniczo, kiedy uświadomimy sobie, że ofiarami handlu ludźmi były romskie dzieci, które tak niedawno
widzieliśmy pod sklepem, kościołem czy na dworcu kolejowym, że ofiarami
tego przestępstwa byli Polacy, żyjący w nieludzkich warunkach i zmuszani do
pracy na owocowo-warzywnych plantacjach, czy ukraińskie służące, zastraszane i wykorzystywane przez polskie gospodynie domowe. Z tej perspektywy handel ludźmi wydaje nam się „bliższy” i bardziej realny. Okazuje się,
że ofiarą procederu może być dziecko sąsiadki, a sprawcą wcale nie musi być
zdegenerowany kryminalista.
Bardzo dużą rolę w poznaniu struktury przestępstwa uczestnicy wspomnianego wyżej projektu widzą także w szeroko rozumianych mediach. Ich rola na
dzień dzisiejszy sprowadza się niestety w większości tylko do sensacyjnych jednostkowych przekazów, które, pozbawione merytorycznej oceny sytuacji, całkowicie zniekształcają obraz zbrodni handlu ludźmi. Znaczenie mediów podkreśla większość autorów zajmujących się omawianą problematyką, m.in. także Eric
Benjamin Skinner28, autor książki pt. Zbrodnia. Twarzą w twarz ze współczesnym

28

E. B. Skinner, Zbrodnia. Twarzą w twarz…, op. cit.
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niewolnictwem, który w rozmowie z dziennikarzem „Tygodnika Powszechnego”
(marzec 2011), mówi: „Wystarczy, że Pan przygotuje do druku naszą rozmowę.
Im więcej będziemy wiedzieć, do im większej liczby osób trafi ten ponury obraz
współczesnego niewolnictwa, tym łatwiej będzie coś zmienić”.
Nie mniejszą rolę odgrywa zapewne Internet, który z jednej strony jest
świetnym sprzymierzeńcem werbowników, z drugiej zaś bardzo mocarnym narzędziem w rękach ludzi prowadzących szeroko rozumianą profilaktykę. Szczególnie zaangażowane w działalność zapobiegawczą, informacyjną i wspierającą
są organizacje pozarządowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Działania wszystkich podmiotów w państwie niewątpliwie powinny być
skierowane nie tylko na zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, choć
te właśnie są punktem wyjścia do ścigania przestępców, ale także na szeroko
rozumianą profilaktykę zjawiska, która realizuje się m.in. w podnoszeniu świadomości i wiedzy przeciętnego obywatela na temat handlu ludźmi. Posiadanie
podstawowej, praktycznej wiedzy o zagrożeniach, możliwościach i sposobach
przeciwdziałania, a także o źródłach pomocy jest dla każdej potencjalnej ofiary swoistą barierą ochronną, od której „odbije się” każdy przestępca.
Ciekawą inicjatywą było przedsięwzięcie podjęte w ramach projektu Ambasady Brytyjskiej w Polsce pn. „Badanie społecznej świadomości zagrożeń
związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą”, zrealizowane na terenie Polski przez TNS OBOP w dniach 18–21 lutego 2010 roku.
Partnerami projektu w Polsce byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Fundacja Dzieci
Niczyje i Fundacja La Strada. Badanie zostało przeprowadzone na losowej, reprezentatywnej próbie 1005 Polaków w wieku 15 lat i więcej, techniką wywiadów bezpośrednich.
Celem badania było poznanie:
1. Sposobu postrzegania przez Polaków zjawiska handlu ludźmi i wiedzy o tym
problemie.
2. Poziomu skłonności do niebezpiecznych zachowań związanych z wyjazdami
Polaków do pracy za granicą.
3. Świadomości zagrożeń i zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać.
4. Znajomości przez respondentów spraw związanych z profilaktyką i sposobu
reagowania na handel ludźmi.
5. Doświadczeń badanych związanych z tym zjawiskiem.
Wyniki badań są niezmiernie ciekawe, a wnioski wprost określają kierunki
działań dla polskich instytucji i organizacji zajmujących się zjawiskiem handlu
ludźmi, i przedstawiane są przez autorów następująco:
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11. Polacy w większości wiedzą, czym jest zjawisko handlu ludźmi i potrafią
je opisać. Przeważają skojarzenia współczesne, takie jak prostytucja i przestępstwo, jednak części respondentów handel ludźmi kojarzy się z czasami
historycznymi, np. niewolnictwem.
12. Wiedza, czym jest handel ludźmi, choć powszechna, jest dość płytka. Polacy
jednoznacznie łączą z handlem ludźmi prostytucję (90%), niewolnictwo czy
handel organami (94%), ale znacznie rzadziej zmuszanie do żebrania (72%)
czy popełniania przestępstw (66%).
13. Można przypuszczać, że społeczna wiedza o tym zjawisku opiera się na najbardziej sensacyjnych przypadkach omawianych przez media. Brakuje szerokiej informacji przybliżającej różne aspekty handlu ludźmi.
14. Większość Polaków dostrzega, że handel ludźmi ma miejsce także w naszym
kraju (65%), a jego ofiarami padają nie tylko Polacy, ale także cudzoziemcy
na terenie Polski (44%).
15. Polacy oceniają, że w ciągu ostatnich 10 lat skala zjawiska handlu ludźmi
jest w Polsce coraz większa (36%). Może to mieć związek z większą otwartością granic, a także z większą obecnością tej tematyki w mediach.
16. Stosunkowo wysoki odsetek Polaków (od 3% w przypadku prostytucji do
9% w przypadku pracy bez wynagrodzenia) zna osobiście przypadki ofiar
handlu ludźmi.
17. Polacy domyślają się, że w naszym kraju działają organizacje pomagające
ofiarom handlu ludźmi, jednak zazwyczaj nie potrafią wymienić nazwy żadnej z nich i nie są pewni, jak poza pójściem na policję można pomóc ofierze
handlu ludźmi.
18. Profilaktykę i reagowanie na przypadki handlu ludźmi Polacy najchętniej
pozostawiliby policji (73%) i innym instytucjom publicznym. Organizacje
pozarządowe czy kościelne wskazywane są częściej, gdy chodzi o udzielenie pomocy ofiarom, jednak bezpośrednio zwracałyby się do nich głównie
osoby z wyższym wykształceniem i z dużych miast, czyli wiedzące najwięcej
o działalności tych instytucji.
19. Prowadzone działania informacyjne związane z tematyką handlu ludźmi
nie dotarły jak dotąd do ponad jednej trzeciej Polaków i potrzebne wydaje
się dalsze prowadzenie podobnych działań.
10. Z tematyką handlu ludźmi respondenci najczęściej stykają się za pośrednictwem telewizji (83%). Do młodszych grup wiekowych można skutecznie
dotrzeć także poprzez Internet (51%).
11. Co piąty Polak deklaruje, że pracował za granicą, a dalsze 12% rozważa taką
możliwość. Nie wszyscy, którzy planują wyjazd za granicę, są do tego przygotowani – np. co piąta z tych osób nie zna żadnego języka obcego.
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12. Duża część badanych, w szczególności planujących wyjazd do pracy za granicę lub mających za sobą takie doświadczenie, zdecydowałaby się na podjęcie pracy za granicą „na czarno”, nie znając języka lub na pracę niezgodną
z kwalifikacjami (29%). Stanowią oni największą grupę ryzyka, jeśli chodzi
o zagrożenie handlem ludźmi.
13. Mniej więcej co trzeci Polak nie wie, co można zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo wyjazdu do pracy za granicą. Wiedza pozostałych osób na ten
temat jest natomiast dość płytka i prawdopodobnie niewystarczająca, jednak większa, jeśli mają już za sobą doświadczenie takiego wyjazdu.
Realizacja projektu, o którym mowa, była bardzo ważnym i potrzebnym
przedsięwzięciem. Uzyskane wyniki badań pozwoliły bowiem określić, na jakim poziomie świadomości zjawisko handlu ludźmi jest identyfikowane przez
Polaków, a także mogły stać się źródłem wiedzy dla instytucji i organizacji do
określania kierunków działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania temu
procederowi.
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Streszczenie
Handel ludźmi jako forma współczesnego niewolnictwa

Artykuł podejmuje problematykę handlu ludźmi i ujmuje temat w kontekście
współczesnych czasów. Autorka opisuje konstruowanie definicji zjawiska na przestrzeni
lat, analizuje jego związki przyczynowo - skutkowe. Wiele uwagi poświęca znanym formom handlu ludźmi, wyodrębniając handel dziećmi, jako proceder szczególnie niekontrolowany i groźny. Opracowanie zawiera liczbowe statystyki wykrywalności tej specyficznej przestępczości w Polsce, a także prezentuje najbardziej znane instytucje, które
aktywnie i bezpośrednio zaangażowane są w zwalczanie tego rodzaju zjawiska oraz
niosą pomoc dla jego ofiar.
Słowa kluczowe: handel ludźmi, handel dziećmi, stres traumatyczny, handel
narządami ludzkimi, współczesne niewolnictwo, przestępczość zorganizowana.

Summary
Human trafficking as a form of contemporary slavery

The article refers to the issue of human trafficking and reflects the problem in the
context of contemporary times. The author describes the construction of the definition
of this phenomenon over the years and analyses cause and effect relations. A lot of
attention is being put to known forms of human trafficking, separating child trafficking
as a particularly dangerous and difficult to control phenomenon. The study contains
detectability rate statistics of this specific form of crime in Poland. It also presents most
known institutions which are actively and directly engaged in fighting this phenomenon
and which help its victims.
Keywords: human trafficking, child trafficking, organ trade, contemporary slavery,
organised crime.
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Ewolucja paradygmatu współzarządzania
(governance) i problemy w jego wdrażaniu
Zagadnienie reform administracji publicznej jest aktualnym problemem
podejmowanym w wielu państwach świata, w tym w państwach Europy Środkowej. Jest ono także przedmiotem refleksji teoretyków prawa, ekonomii i zarządzania. Współczesna administracja publiczna oraz mechanizmy zarządzania
w sferze publicznej są bowiem coraz bardziej złożonymi zagadnieniami angażującymi nie tylko sektor biurokracji, ale też przedsiębiorstw i społeczny. Artykuł ma na celu krytyczne przedstawienie głównych etapów w rozwoju współczesnych koncepcji zarządzania publicznego oraz możliwości ich implementacji.
W tym celu wykorzystano wybraną literaturę przedmiotu, która jest w rzeczonym zakresie coraz bogatsza.
Administracja jest instrumentem do osiągania celów, które nie są celami samymi w sobie – jest realizacją woli zwierzchnika, który należy do innego porządku – politycznego, porządku władzy publicznej. Jest operacyjnym instrumentem
władzy wykonawczej – może być określona jako „egzekutywa władzy wykonawczej”1. Wraz z ewolucją systemów społecznych zmieniała się administracja
publiczna, głównie w kontekście funkcjonalnym. W nauce przyjęło się wyróżniać trzy etapy reform administracji publicznej2. Zasadniczo od drugiej połowy XX wieku datuje się odejście od klasycznego modelu administracji opartego
na po strzeganiu procedur i hierarchicznej relacji rządzących i rządzonych.

 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1,
2007, s. 8.
2
C. Pollitt, G. Bouchaert, Public Management Reform, Oxford 2011, s. 11.
1

Rafał Czachor

Pierwszy okres trwał do lat 70., gdy do administracji i zarządzania zaczęto
wdrażać podejścia naukowe, m.in. w kwestii planowania i rozwoju. Drugi
okres – trwający od końca lat 70. do lat 90. – charakteryzował się zwiększonym
zainteresowaniem możliwościami wdrożenia w administracji publicznej rozwiązań biznesowych. Demokratyzacja oraz kryzys gospodarczy lat 70. na Zachodzie przyczynił się do koncentracji nie na procedurach, lecz efektywności
i osiąganych wynikach. Nastąpiło poszukiwanie nowych form administrowania, które byłyby odpowiedzią na aktualne wówczas wyzwania, w tym: wzrost
wydatków publicznych i konieczność ich efektywnego wykorzystywania; presję obywateli na efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, w tym
bezrobocie i przestępczość; wzrost krytycyzmu coraz lepiej wykształconych
obywateli względem administracji publicznej. Barbara Kożuch pisze o „światowej rewolucji w reformowaniu rządów i całej sfery publicznej”, która jej zdaniem była wywołana głównie przez czynniki: polityczne, w tym kształtowanie
się społeczeństw obywatelskich, społeczne – przejście do ery wiedzy i informacji oraz ekonomiczne – wzrost konkurencyjności gospodarek3. Trzeci okres
trwa od lat 90. i charakteryzuje się konceptualnym pluralizmem budowanym
wokół możliwości zaangażowania sektora publicznego w procesy administrowania i zarządzania, a przejawiającym się w powstawaniu wielu koncepcji na
bazie idei współzarządzania (governance).
Fenomen demokratyzacji i rozwoju społeczeństw opartych na wiedzy spowodował, że zaczęto dokonywać rewizji założeń klasycznej biurokracji wiązanej
z myślą Maxa Webera. Wśród nich znajdują się hierarchiczność, sztywne reguły działania w ramach trwałych struktur, zinstytucjonalizowana służba cywilna o wewnętrznych regulacjach i apolityczny szczebel administracyjny. Zmiany
społeczno-gospodarcze związane były z podważeniem tych cech klasycznej biurokracji, które czyniły ją mało wrażliwą na potrzeby obsługiwanych sektorów
społeczeństwa.
Można wskazać na trzy główne źródła reform administracji w latach 70.
i 80. XX wieku w wybranych państwach Zachodu: rozrost sektora publicznego,
kryzys gospodarczy i polityczny oraz kryzys wartości tradycyjnej administracji
publicznej. W obliczu kryzysu gospodarczego, który w latach 70. w największym
stopniu dotknął USA oraz inne państwa Zachodu, model państwa dobrobytu
z rozbudowanym sektorem świadczeń okazał się trudny do utrzymania. Kryzys wartości tradycyjnej administracji publicznej skłonił badaczy do twierdzeń
o początku nowej formy organizacji sektora publicznego oraz do poszukiwania

3

B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, s. 17.
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takich rozwiązań, które umożliwiłyby dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej. Miała ona przełamać takie słabości tradycyjnej administracji, jak marginalizacja czynnika ludzkiego, niska efektywność
i uniwersalność czy nadmierne wykorzystywanie urzędów przez biurokratów
i związane z tym zagrożenie wolności obywateli4.
Za obiektywną przesłankę przejścia od rządzenia do współzarządzania
(governance) uznać należy „zagęszczanie” się sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi aktorami społecznymi oraz przyrost form instytucjonalnych w systemach społecznych państw wysoko rozwiniętych. W konsekwencji tego doszło
do zbliżenia administracji publicznej z gospodarką rynkową w celu zapewnienia jej sprawności, należytego wykorzystania środków publicznych w celu
osiągnięcia zaplanowanych celów i ograniczenia kosztów. Skutkowało to wykształceniem się koncepcji menedżeryzmu oraz partycypacyjnego zarządzania
publicznego.
Menedżeryzm zorientowany jest na osiąganie określonych celów najefektywniejszym (w tym najtańszym) sposobem na wzór funkcjonowania przedsiębiorstwa, podczas gdy zarządzanie partycypacyjne opiera się na istnieniu niezależnego i rozbudowanego sektora obywatelskiego, dostrzeganiu przez władze
komplementarności i znaczenia inicjatyw obywatelskich. Obie wizje znalazły
rozwinięcie w dalszych pracach teoretycznych.
W latach 90. popularność zdobyła rozwijająca dotychczasowe ustalenia koncepcja nowego zarządzania publicznego (New Public Management
– NPM), łączona z ogólnym kierunkiem polityki liberalnej i konserwatywnej
w USA Ronalda Reagana i Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher oraz jego silną
promocją przez międzynarodowe instytucje, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które krajom transformującym się i rozwijającym się wskazywały pożądane kierunki reform. Składały się na nią deregulacja, ograniczenie systemu administracji oraz jego urynkowienie5. Zwolennicy
tej koncepcji traktowali ją jako narzędzie do rozwiązania większości problemów administracji publicznej, choć w zasadzie poza USA i Wielką Brytanią
jej wpływ na organizację administracji publicznej pozostawał niewielki. Jako
jeden z efektów popularyzacji NPM można traktować wprowadzenie do administracji publicznej systemów zarządzania jakością, m.in. TQM, ISO 9000,
tworzonych na potrzeby podmiotów gospodarczych6.
M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa 2011, s. 27.
 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1,
2007, s. 13.
6
Ibidem, s. 13–14.
4
5
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Istotę koncepcji New Public Management oddawała nośna fraza „mniej
rządzenia (‘wiosłowania’), więcej współzarządzania (‘sterowania’)”7. O ile administrowanie rozumiane jest w tym ujęciu jako wypełnianie instrukcji, to zarządzanie oznacza osiąganie rezultatów8. Na popularność NPM wpływ miała także powszechna krytyka dotychczasowego modelu biurokracji i potrzeba
przezwyciężenia jego niskiej efektywności. Teoretycy NPM zajmowali się zagadnieniem zakresu zadań publicznych i rozległością sektora publicznego oraz
koniecznością dostosowania do nich aparatu biurokratycznego. Odpowiedzią
miało być założenie, że mechanizmy zarządzania stosowane w sektorze prywatnym oraz teorie ekonomiczne można stosować w sektorze publicznym,
a tym samym administracja może w określonym stopniu funkcjonować jak
przedsiębiorstwo. Biurokracja nie mogła być całkowicie odrzucona, jednak
nadano jej nowe priorytety, w tym:
 wydajność, zwiększenie liczby usług przy zmniejszeniu wydatków na ten
cel,
 urynkowienie, wykorzystanie mechanizmów rynkowych do ograniczania patologii biurokracji,
 orientacja na usługi, lepsze reagowanie na potrzeby obywateli wobec administracji,
 decentralizacja rozumiana jako zwiększenie efektywności świadczonych
usług,
 podniesienie zdolności administracji publicznej do tworzenia i wdrażania polityk publicznych,
 odpowiedzialność za wyniki, poprawa zdolności administracji do dostarczania oczekiwanych usług.
Krytyka twórców i teoretyków NPM opierała się na stwierdzeniu, że stworzyli oni karykaturę tradycyjnej administracji publicznej, która nie występuje
w rzeczywistości9. Ideową podstawą NPM jest neoliberalna wizja państwa i gospodarki przyjmująca zasadę państwa minimalnego o ograniczonej roli, która
sprowadza się do ochrony obywateli przed przemocą i egzekwowania prawa.
W sferach, w których państwo zachowuje aktywną rolę, zgodnie z NPM, winno
działać w celu osiągnięcia korzyści, efektywności i produktywności. Wskazuje się, że także wolny rynek nie funkcjonuje bez problemów, stąd przenoszenie
rozwiązań rynkowych do sektora publicznego obarczone jest ryzykiem, z kolei
D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing Government, Reading 1992, s. 34.
M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa 2011, s. 39.
9
 M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 59.
7
8
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stosowanie mechanizmów rynkowych w odniesieniu do sektora instytucji publicznych musi uwzględniać jego specyfikę10.
Ważnym elementem wpływającym na ewolucję administracji publicznej
była decentralizacja państwa oraz rozwój samorządności terytorialnej. Służył
on dekompozycji ściśle hierarchicznego modelu państwa, bowiem poszczególne
poziomy samorządu tworzą ramy dla istnienia funkcjonalnych wspólnot formułujących własne zadania i cele rozwoju11. Rozwój odpowiedzialności horyzontalnej, przed obywatelami, miał wzmocnić wpływ społeczny na procesy decyzyjne,
a tym samym być ważnym impulsem do wdrażania zasad współzarządzania.
Niezależnie od tego, czy powyższe założenie zostało skutecznie zrealizowane (zależy to od indywidualnego przypadku), niewątpliwie generalnie współczesna domena publiczna ewoluuje w kierunku zarządzania publicznego. Jest
to odejście od modelu państwa scentralizowanego ku modelowi państwa zdecentralizowanego. Zmiana zadań państwa polega na przejściu ku metarządzeniu
– współtworzeniu sieci, mechanizmów koordynacji działań zbiorowych. W konsekwencji państwo skupia się na rolach moderacyjno-wspomagających: działać
ma jako instytucja odwoławcza w sporach, przejmuje polityczną odpowiedzialność w przypadku niesprawności danego mechanizmu społecznego12.
Rozkwit badań nad politykami publicznymi w latach 70.–80. XX wieku,
a następnie rozczarowanie efektami scentralizowanego podejścia do realizacji
zadań publicznych doprowadziły badaczy do konstatacji, że hierarchiczny i monocentryczny model relacji pomiędzy władzą a rządzącymi jest nieefektywny, co
też leży u podstaw governance. Za bardziej aktualny model opisu rzeczywistości
uznano policentryczną lub pozbawioną centrum sieć odrębnych, częściowo pokrywających się wspólnot politycznych, w których państwo jest jednym z wielu aktorów zbiorowych. W tej optyce efektywność polityki publicznej i rządzenia w ogóle wynika z oddziaływania na procesy społeczne nie poprzez kontrolę,
narzucanie woli, lecz negocjacje. Władze miały przede wszystkim umożliwiać
współdziałanie, stworzyć warunki do funkcjonowania poszczególnych sieci
w ramach systemu społecznego, a nie narzucać automatycznie określone rozwiązania13. W opinii Gerry Stokera, „współzarządzanie (governance) to na nowo
odkryta forma rządu, jednak lepiej zorganizowanego”14.
Ibidem, s. 113.
 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 200;
J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 17.
12
J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 30.
13
A. Dunsire, Przechylanie szal: autopoieza i rządzenie, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2, 2007, s. 42.
14
G. Stoker, Zarządzanie jako teoria: pięć propozycji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4, 2008, s. 112.
10
11
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W świetle powyższego u genezy współczesnej koncepcji zarządzania publicznego leży mająca miejsce w latach 80. i 90. XX wieku krytyczna refleksja
o niezdolności państwa do rządzenia, co miało być spowodowane m.in. ogólnym spadkiem akceptacji dla przywództwa politycznego, wzrostem politycznego radykalizmu, pogłębianiem się różnic społecznych. Jej potwierdzeniem miał
być powszechny kryzys legitymacji władzy oraz ograniczone możliwości realizacji polityk publicznych. Odpowiedzią stał się nowy model zarządzania publicznego ze zmodyfikowaną rolą państwa.
Za Krzysztofem Szczerskim można wyróżnić dwa podejścia do tego zagadnienia: naukowo-analityczne oraz praktyczno-polityczne. Pierwsze dotyczy refleksji nad przekształceniami współczesnych uwarunkowań prowadzenia
polityki i uwzględnia kwestie: decentralizacji, kształtowania się społeczeństw
obywatelskich, sieciowej koncepcji państwa, ekonomizacji polityki, a także
procesów globalizacji i regionalizacji. Drugie podejście dotyczy praktycznych
wskazówek reform administracji publicznej formułowanych głównie w duchu
„ekonomizacji”15. Kierunek reform wskazywał raport Banku Światowego z 1997
roku, w którym twierdzono, że rozwój zdominowany przez państwo załamał się,
lecz to samo może stać się z rozwojem bez udziału państwa16.
Wyrastająca z tego gruntu koncepcja współzarządzania (governance) związana była z refleksją na temat nieefektywności systemu państwa opiekuńczego, trudności w jego koordynowaniu oraz pasywności obywateli. Próbą pokonania istniejących słabości miała być reorientacja nie tylko na mechanizmy o charakterze
rynkowym, co zaistniało w przypadku nowego zarządzania publicznego, ale też
na formy sprzyjające samoorganizacji i mobilizacji zasobów społecznych. W tym
kontekście governance jest uznawany za „trzecią drogę” między anarchią rynku
i scentralizowanym planowaniem17. Model współzarządzania – w odróżnieniu od
nowego zarządzania publicznego – wyrasta z socjologii i teorii sieci. Odchodzi
on od zorientowanego rynkowo nowego zarządzania publicznego na rzecz podejścia zorientowanego społecznie i sterowania społeczeństwem przy wykorzystaniu
partnerstw sektora publicznego, przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych.
Koncepcja współzarządzania publicznego wychodzi poza ramy administracji i sięga przede wszystkim do udziału społeczeństwa w procesach zarządzania
publicznego. Społeczeństwo obywatelskie jest zatem warunkiem niezbędnym
K. Szczerski, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Warszawa 2005, s. 6.
J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 18–19.
17
 B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości” refleksja nad politycznymi
paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2,
2007, s. 13–14.

15

16
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do wprowadzenia takiego modelu administrowania. Społeczeństwo takie jest
rozumiane jako sieć (network society), zaś zadaniem władzy publicznej staje
się zarządzanie sieciami. Zakłada się, że sieci dysponują wysokim potencjałem samoorganizacyjnym, możliwościami autopoietycznymi, co sprawia, że
interakcje pomiędzy nimi w ramach systemu społecznego kształtują się bez
ingerencji ośrodka władzy i podległej mu administracji, której przypada rola
koordynatora, moderatora czy facylitatora takich procesów. Do opisu takiego modelu administrowania i rządzenia używa się pojęć public governance,
civic governance, choć terminy te nie są wystarczająco ustalone, używane są
intuicyjnie, zaś w Polsce dylematy definicyjne pogłębia problem tłumaczenia
anglojęzycznych pojęć i używa się niemal równie często „zarządzania”, jak
i „współzarządzania”.
Paradygmat współzarządzania jest lokowany w problematyce demokratyzacji, podkreśla się bowiem kwestię odejścia od traktowania obywateli jako wyborców, na rzecz traktowania ich jako interesariuszy, czyli aktywnych współdecydentów i współkreatorów w procesie osiągania celów służących wspólnocie18.
Współczesne współzarządzanie różni się zatem od NPM tym, że nie jest nastawione na osiąganie wskaźników efektywności i kosztów, ale procesualność, zaangażowanie szerokich kręgów interesariuszy w procesy decyzyjne i implementacyjne. Według Huberta Izdebskiego współzarządzanie należy traktować jako
poszukiwanie rzeczywistego podporządkowania administracji pluralistycznemu społeczeństwu, upatruje on w nim elementów „demokracji uczestniczącej”, „partnerskiej”19. Przy zgodzie z podnoszoną przez Jurgena Habermasa tezą
o upadku obywatelskiej sfery publicznej20, atomizacji społeczeństwa i tabloidyzacji życia publicznego narzędzia deliberacyjne, a takie stanowią o istocie
współzarządzania, można postrzegać jako mające doprowadzić do powrotu do
dialogu, więzi społecznych, odbudowy wspólnotowości. W tym kontekście paradygmat ten nie tyle jest nowym rozwiązaniem zgodnym z zapotrzebowaniem
i stanem społeczeństwa, co formą prewencji, zabezpieczenia przed jego pogłębiającą się dekompozycją.
Dla rozwoju nowych podejść interpretacyjnych rzeczywistości społecznej
duże znaczenie miały konstatacje dokonane m.in. przez Niklasa Luhmanna, że
żyjemy w społeczeństwie pozbawionym centrum, zadaniem rządu jest sprzyjanie interakcjom społeczno-politycznym, by zachęcić różne elementy składowe
 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1,
2007, s. 15.
19
Ibidem, s. 17.
20
J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2008.
18
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systemu społecznego do dystrybucji usług i rozwiązywania problemów. Kształtowanie się paradygmatu współzarządzania dokonywało się zatem w związku
z kształtowaniem się koncepcji społeczeństwa sieciowego21.
Współzarządzanie w perspektywie społeczeństwa sieciowego opiera się na
następujących elementach:
 horyzontalnych procesach, autonomicznych relacjach pomiędzy niezależnymi podmiotami,
 procesy te mają charakter obustronny i przynoszą określone skutki dla
wszystkich ich uczestników,
 procesy te zachodzą w określonych warunkach instytucjonalnych, formalnych i nieformalnych,
 procesy te są samoregulujące, podobnie jak ich uczestnicy, nie są kontrolowane z zewnątrz,
 osiąganie celów publicznych odbywa się w ramach relacji pomiędzy aktorami społecznymi tworzącymi sieci22.
W świetle powyższego współzarządzanie można postrzegać jako „miękką”
formułę zarządzania publicznego, czyli procesu opartego na niewymuszonym
współdziałaniu samodzielnych podmiotów na zasadzie zaufania i współodpowiedzialności. W pryzmacie społeczeństwa sieciowego autonomiczne sieci stają się niezależne od kierowania państwowego, władze centralne zostają ograniczone w swoich możliwościach sterująco-kontrolnych na rzecz innych aktorów:
sektora przedsiębiorstw i społecznego. Kluczowe jest zatem to, że współzarządzanie odnosi się do zbioru instytucji i aktorów o charakterze zarówno publicznym, jak i niepublicznym, w którym tradycyjna hierarchia instytucjonalna zostaje zachwiana. W tej koncepcji mieszczą się rozmaite idee, w tym governance,
good governance, new public governance czy new public leadership23. Są one zbliżone do siebie, częściowo nakładają się na siebie, choć odchodzą od wcześniejszych ustaleń nowego zarządzania publicznego, co obrazuje krótkie zestawienie
dwóch spośród wymienionych idei.
Koncepcja governance kładzie nacisk na udział sektora biznesowego i społecznego w sferze dostarczania usług publicznych oraz decyzji strategicznych,
dotyczy zatem aktorów publicznych i niepublicznych funkcjonujących na zasa Krytyczne uwagi nt. koncepcji społeczeństwa sieciowego zob. np. M. Graszewicz, D. Lewiński,
Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje?, „Nowe Media”, nr 1, 2010, s. 13–21.
22
 J. Torfing, Teorie rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji, „Zarządzanie Publiczne”,
nr 3, 2010, s. 98.
23
M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna…, op. cit., s. 114.
21
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dzie sieci, cechuje się zacieraniem granic i odpowiedzialności. W odróżnieniu
od NPM, w paradygmacie współzarządzania zadania publiczne nie są przekazywane zewnętrznym agencjom, lecz realizowane w ramach sieci, grup współzależnych instytucji reprezentujących różne środowiska, Pracownicy sektora
publicznego w NPM występują w roli menedżerów, zaś w ujęciu governance akcent kładziony jest na koordynację i współpracę w sieciach, współdecydowanie
i współdziałanie ze społeczeństwem (m.in. poprzez konsultacje społeczne, budżety obywatelskie, współpracę z organizacjami pozarządowymi).
Koncepcja dobrego zarządzania (good governance) wiązana jest głównie z zaleceniami Banku Światowego, skierowanymi do państw rozwijających się w celu
usprawnienia ich systemów społecznych w oparciu o mechanizmy wolnorynkowe. Wśród tychże zaleceń znalazło się m.in.: wsparcie konkurencji i rynków,
powszechna prywatyzacja, redukcja zatrudnienia w służbie cywilnej, dyscyplina
budżetowa, decentralizacja administracji oraz większe wykorzystywanie potencjału organizacji pozarządowych w procesach zarządzania państwem. Krytyka
good governance dotyczy głównie tego, że łączy on NPM z zasadami demokracji
liberalnej24. Tym samym traktowany jest on przez niektóre kręgi eksperckie jako
próba narzucenia państwom rozwijającym się znanego już modelu rozwojowego.
Tendencje odejścia od klasycznego weberowskiego rozumienia administracji publicznej i pojawienie się menedżerskiego zarządzania publicznego materializowały się głównie na gruncie mechanizmów kontroli, które dotyczą wyników działania administracji, a nie przestrzegania procedur i realizowane są
głównie z zewnątrz, a nie w ramach systemu administracji25. James N. Rosenau podkreśla, że współzarządzanie jest bardziej złożone niż rządzenie, bowiem
obejmuje nie tylko organizacje rządowe, ale i nieformalne mechanizmy pozarządowe26. Dzięki temu procesy alokacji zasobów z jednej strony mają być bardziej „wrażliwe” i partycypacyjne, z drugiej zaś grożą jednak długotrwałością
oraz nieefektywnością. Zakładana samoregulacja i autopoietyzm sieci w społeczeństwie sieciowym ma zapewniać unikanie błędów związanych z autorytatywnym funkcjonowaniem aparatu państwowego w systemie biurokratycznym.
Ogółem współzarządzanie można określić jako perspektywę badawczą,
według której rząd jest tylko jednym z wielu aktorów wpływających na system społeczny i nie ma wystarczającej siły, by narzucić swą wolę innym.
 R. A. W. Rhodes, Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4 (14), 2010, s. 107.
25
 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, op. cit., s. 17.
26
 J. N. Rosenau, Governance, order, and change in world politics, [w:] J. N. Rosenau, E. O. Czempiel (red.),
Governance Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge 1992, s. 1–2.
24
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Pozostałe instytucje są autonomiczne, nie kontroluje ich rząd, lecz kontrolują one same siebie27.
Za główne cechy współzarządzania wnoszące nową jakość do administracji
publicznej można uznać:
 współzależność i zacieranie się granic między sektorem państwowym,
prywatnym i społecznym,
 ustawiczną interakcję między członkami sieci, powodowaną koniecznością wymiany zasobów,
 relacje między podmiotami definiowane w kategoriach gry opartej na zaufaniu i negocjacjach,
 ograniczoną rolę państwa – sieci są samoorganizujące się, nie są rozliczane przez państwo28.
Dynamiczne zmiany społeczne, w tym rozwój społeczeństwa sieciowego,
wpływają na ewolucję paradygmatu zarządzania publicznego. Następuje erozja
podziału, w którym funkcjonują odrębne domeny społeczne: przekształcają się
one w wielowymiarową strukturę przenikających się międzyorganizacyjnych
oddziaływań różnych szczebli i sektorów29. W paradygmacie tym państwo staje się układanką międzyorganizacyjnych sieci aktorów rządowych, biznesowych
i społecznych w sytuacji braku suwerennego aktora ograniczającego poliarchiczność. Governance upodmiotawia obywateli i sprzyja postawom partycypacyjnym, lecz wymaga istnienia kapitału społecznego. Zjawiska ograniczania roli
państwa, deregulacji przyniosły wzrost zaangażowania w sprawy publiczne sektora gospodarczego i społecznego, co skutkuje nie tylko rozwojem partnerstw
publiczno-prywatnych, ale także publiczno-społecznych.
Oceniając paradygmat governance, wskazać należy, że jest on bardziej ideą
z pogranicza politologii, socjologii i zarządzania, a nie prawniczego Reichstaat,
jak dawniej biurokracja. To wciąż bardziej projekcja optymalnego modelu administracji publicznej niż praktyczny model. Idea governance nie tyle modeluje ewolucję administracji publicznej, co próbuje nadać własną interpretację obiektywnie zachodzącym zmianom związanym z modernizacją i rozwojem społecznym.
Lepiej identyfikuje problemy, niż je wyjaśnia i daje narzędzie ich rozwiązania30.
 R. A. W. Rhodes, Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4, (14), 2010, s. 109.
28
 Ibidem, s. 110.
29
 A. Noworól, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Warszawa 2013, s. 28–28.
30
 M. Oramus, Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 1, 2015, s. 193.
27
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O tym, że przejście od tradycyjnych form rządu (government) do nowoczesnej koordynacji, współzarządzania (governance) następuje obiektywnie, w wyniku powszechnych procesów rozwoju, a nie pod wpływem opracowań teoretycznych, świadczy uwaga Boba Jessopa, który zauważa, że przejście to dokonuje
się na wszystkich poziomach – od lokalnego i metropolitalnego do narodowego.
Rozwój nowych form partnerstw, negocjacji i powiązań horyzontalnych ma być
próbą radzenia sobie władz publicznych z osłabieniem ich mandatu oraz niską
skutecznością dotychczasowych metod uprawiania polityki31. Współczesne społeczeństwa stają się bardziej funkcjonalnie zróżnicowane, sfragmentaryzowane
i chaotyczne, co warunkuje konieczność wypracowania nowego modelu rządzenia. Oprócz tego czynnikami sprzyjającymi wdrażaniu idei współzarządzania
ma być m.in. zacieranie się i kwestionowanie niektórych instytucjonalnych granic, pogłębianie się złożoności relacji czy erozja państwa suwerennego.
Powyższe okoliczności, którym w Europie Zachodniej towarzyszy proces
pogłębionej integracji polityczno-gospodarczej, sprzyjały wykształceniu się
koncepcji zarządzania wielopasmowego bądź wielopoziomowego (multilevel governance). W wąskim rozumieniu jest to prowadzenie polityki w warunkach decentralizacji i ponadnarodowej integracji. Analiza w takim ujęciu uwzględnia
m.in. trzy poziomy władzy: ponadnarodowy, narodowy i regionalny, zaś model polityki jawi się jako system ciągłych negocjacji między władzami na różnych poziomach administracyjno-terytorialnych. W szerokim rozumieniu jest
ono nazywane nowym zarządzaniem, co ma wskazywać na udział w procesach
politycznych nie tylko podmiotów publicznych, lecz także różnych sieci, co lokuje ten paradygmat w grupie współczesnych koncepcji zarządzania publicznego. Zarządzanie wielopasmowe odnosi się głównie do specyfiki ustrojowej Unii
Europejskiej, która cechuje się dwupoziomowym systemem politycznym32. Wypracowanie tej koncepcji ma wskazywać, że polityka wspólnotowa w różnych
pasmach działa według różnych reguł i angażuje różne grupy podmiotów publicznych i niepublicznych. Wyznacznikami wielopasmowości w Unii Europejskiej mają być następujące elementy: jest to proces polityczny, w którym naruszono monopol państwa poprzez włączenie innych aktorów, zaś relacje między
aktorami publicznymi i niepublicznymi mają charakter policentryczny i pozbawiony hierarchii33. Może być ona także stosowana np. do zarządzania obszarami
 B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości”: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2, 2007, s. 6.
32
 T. G. Grosse, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, „Przegląd Europejski”, nr 2 (25),
2012, s. 7–25.
33
 K. Szczerski, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Warszawa 2005, s. 11.
31
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metropolitalnymi, choć wciąż przede wszystkim operuje postulatami34. Koncepcję wielopasmowości można uznać za najbardziej odpowiadającą rzeczywistości. Przyczyną tego może być fakt, iż jest ona narzędziem interpretacyjnym rzeczywistości, a nie innowacyjnym modelem teoretycznym. Pozostałe
koncepcje wyrastające na gruncie governance można poddać bardziej krytycznym rozważaniom.
Podstawowe problemy z wdrożeniem koncepcji współzarządzania dotyczą
kwestii zaufania pomiędzy uczestnikami procesów społecznych oraz sprawnością kanałów komunikacyjnych (w rozumieniu Karla Deutscha). Zagadnienia te
lokują się bezpośrednio w sferze problematyki kapitału społecznego35. Wytworzenie się atmosfery zaufania między aktorami społecznymi służy redukcji kosztów i niepewności funkcjonowania w sferze publicznej, jednak wymaga czasu.
Obarczone jest także ryzykiem, bowiem ocena lojalności innych aktorów może
być dokonana tylko ex post. Wskazać należy na zagrożenie pojawieniem się zjawisk zawłaszczania państwa przez określone grupy (state capture), rozwojem
zjawisk neopatrymonialnych (w tym korupcji, nepotyzmu), dominacji praktyk
nieformalnych w życiu publicznym, co skutkuje spadkiem zaufania pomiędzy
aktorami oraz ich rozliczalności. Zagrożenia te mają charakter stały, bowiem
związane są z dynamiką systemu społecznego jako całości, poszczególni jego
członkowie dysponują różnym potencjałem, co niesie możliwe dążenie silniejszych do dominacji i narzucania woli słabszym. Obniżone zdolności regulacyjne
państwa utrudniają odwrócenie lub zapobieżenie negatywnym trendom.
Za obiektywną słabość koncepcji governance należy uznać także nieuniknione napięcie pomiędzy zdolnością państwa do kreowania i sprzyjania funkcjonowaniu sieci, społeczeństwa sieciowego a zdolnością do ich kontroli. Jest to
szczególnie istotne, gdyż, mimo postępującej erozji roli państwa we współczesnym systemie społecznym i procesach administrowania, fundamenty tej idei
związane są właśnie z instytucjami państwa. Przykładowo, J. Torfing współzarządzanie sieciowe (network governance) osadza na trzech założeniach: państwo
tworzy i stymuluje rozwój sieci; sieci są samoregulujące się i funkcjonują odpowiedzialnie; sieci funkcjonują w zgodzie z celami publicznymi wyznaczonymi
przez państwo36.
 M. Lackowska, Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3, 2009, s. 53–67.
35
 Szerzej: R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości, tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się
lepiej, Warszawa 2011.
36
 J. Torfing, Teorie rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3,
2010, s. 98.
34
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W paradygmacie współzarządzania kategoria sieci jest kluczowym narzędziem strukturyzacji społeczeństwa, jednak brakuje wyznaczników dostępu do
sieci oraz barier, które powodują zjawiska wykluczeń. W społeczeństwie sieciowym relacje współzależności narastają zdecydowanie bardziej w ramach poszczególnych autonomicznych sieci niż pomiędzy sieciami, a więc w systemie
społecznym jako całości. Zjawisko to utrudnia identyfikację wspólnych celów
i interesów, ponadto może prowadzić do rozwoju nieformalnych powiązań,
quasi-hierarchicznego porządku, który łamie samą zasadę kooperacji, partnerstwa i inkluzji w procesach alokacji zasobów.
Brak hierarchii w społeczeństwie sieciowym rozumiany jest z reguły jako
równość i równowaga potencjałów poszczególnych aktorów. Założenie to jest
błędne, bowiem chociażby rozpowszechnienie praktyk lobbingu dowodzi, że
w wysoko rozwiniętych społeczeństwach silniejsi aktorzy dążą do wykorzystania swojej przewagi w celu odniesienia partykularnych korzyści. Sieciowość jako
koncepcja koordynacyjnego mechanizmu regulacyjnego nie jest zatem efektywniejsza niż metody klasyczne37.
Inne istotne problemy we wdrożeniu koncepcji współzarządzania nabierają szczególnie dużego znaczenia w kontekście reform aparatu biurokratycznego w państwach Europy Środkowej, w tym Polski, i również odnoszą się do
zagadnień kultury politycznej oraz kapitału społecznego. Po pierwsze, można
wskazać na fakt, że częstą praktyką pozostaje „kolonizacja aparatu administracyjnego przez partie polityczne” i postrzeganie administracji jako przynależnego zwycięskim ugrupowaniom łupu politycznego38. Nie tylko rodzi to zagrożenie wspomnianymi zjawiskami zawłaszczania państwa, ale także obniża jakość
administrowania. Po drugie, aktualnym zjawiskiem pozostaje słabość przywództwa politycznego, które prowadziłoby do realizacji wizji modelu współzarządzania. Aktualne są raczej tendencje przeciwstawne, dążenie do zwiększenia kontroli i centralizacji, co potwierdza m.in. rozrost administracji rządowych
w terenie oraz niechęć władz do stosowania mechanizmów konsultacji społecznych. Po trzecie, niedorozwój społeczeństwa obywatelskiego skutkuje słabością
lub wręcz brakiem mechanizmów zabezpieczających interes publiczny, głównie
mechanizmów zewnętrznych, jak audyt obywatelski. Niedorozwinięty pozostaje
sektor organizacji pozarządowych, zaś ich działalność dotyczy głównie dużych
ośrodków miejskich. Po czwarte, duże znaczenie posiada ograniczona skala

 M. Żabiński, The dark side of governance or on the shortcomings of governance networks,
„Zarządzanie Publiczne”, nr 4, 2014, s. 51–52.
38
J. Hausner, Zarządzanie publiczne, op. cit., s. 290.
37
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decentralizacji państw, wyposażenia samorządów w środki własne, decentralizacji fiskalnej oraz zakres prerogatyw w sferze decyzji rozwojowych. Niski
poziom autonomii i możliwości finansowych samorządów nie sprzyja wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań o charakterze deliberacyjnym. Po piąte, na
możliwościach wdrożenia koncepcji współzarządzania piętno odciskają zagadnienia związane z terytorialną organizacją państw. Istnienie wielu słabo
zaludnionych lub dysfunkcjonalnych jednostek szczebla podstawowego oraz
regionalnego utrudnia realizację przez aparat biurokratyczny spoczywających
na nim zadań.
Rekapitulując, należy stwierdzić, że postweberowskie koncepcje zarządzania publicznego, mimo wielości podejść i licznych badań w tym zakresie, nie
potrafiły na trwałe i szeroką skalę zaistnieć we współczesnym świecie. Poza pojedynczymi przykładami, głównie Wielkiej Brytanii, USA, Nowej Zelandii, mechanizmy nowego zarządzania publicznego i współzarządzania nie znalazły powszechnego zastosowania.
Poszukując przyczyn tego faktu, wskazano na wiele elementów. Po pierwsze, istnieją funkcjonalne bariery wdrożenia idei governance. Mimo rozwoju
społecznego i technologicznego nie udaje się odejść od wiodącej roli biurokracji w procesach administrowania, zaś udział w nich pozostałych podmiotów ma
charakter wtórny. Dla wdrożenia zasad współzarządzania niezbędny jest określony kapitał społeczny oraz typ kultury politycznej właściwy państwom cywilizacji zachodniej. W naturalny sposób ogranicza to kulturowy i geograficzny krąg
państw potencjalnie implementujących tę koncepcję. Nawet istnienie społeczeństwa obywatelskiego nie jest rękojmią udanego wprowadzenia zasad governance
– w wielu społeczeństwach zachodnich obserwuje się bowiem spadek zainteresowania sprawami publicznymi i zniechęcenie do udziału w przedsięwzięciach
społecznych. Mimo różnych form promocji, wciąż stosunkowo słabo rozwinięty jest sektor ekonomii społecznej. Po drugie, koncepcja współzarządzania jest
rozwijana wraz z obiektywnie zachodzącymi zmianami w funkcjonowaniu administracji publicznej, a nie je kształtuje. Paradygmat ten zatem bardziej opisuje ewolucję rzeczywistości, niż przynosi kompleksowe rozwiązania możliwe do
implementacji, nie stanowi też nowej teorii wyjaśniającej. Teoretyczne podstawy
koncepcji są rozwijane, choć wciąż w dużym stopniu mają charakter postulatów,
zaś definicje pozostają w wielu kwestiach niejednoznaczne. Po trzecie, co wynika z powyższego, zakres zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej,
które wpisują się w model governance jest stosunkowo niewielki i ograniczony do wybranych kwestii mających znaczenie w skali lokalnej lub regionalnej,
np. miejskich budżetów obywatelskich.
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Streszczenie
Ewolucja paradygmatu współzarządzania (governance) i problemy w jego
wdrażaniu

Globalizacja, rozwój technologiczny oraz kształtowanie się nowoczesnych społeczeństw obywatelskich niosą zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem artykułu jest omówienie współczesnych koncepcji zarządzania publicznego: nowego zarządzania publicznego oraz koncepcji kształtujących się na bazie idei governance.
W we wnioskach krytycznie odniesiono się do możliwości zastosowania tego paradygmatu, wskazując na obiektywne bariery związane z naturą biurokracji oraz kapitałem
społecznym.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, zarządzanie publiczne, governance.

Summary
Governance paradigm evolution and problems in its implementation
Globalization, technical progress and emerging of modern civic societies cause significant changes in the public administration. The main goal of the paper is to describe
contemporary conceptions of the public governance: new public governance and other
conceptions like multilevel governance. The author concludes with pointing at various
problems in implementation of this paradigm that are related to the nature of bureaucracy and social capital.
Keywords: public administration, public governance, new public governance.
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Rola mediów w kreowaniu wizerunku
Na pytanie, czy media mają wpływ na kształtowanie wizerunku publicznego, trudno jest inaczej odpowiedzieć, niż – oczywiście tak! Do rozważenia pozostają jednak takie kwestie, jak: jak do tego doszło, jaka jest skala tego wpływu,
czy uzasadniona jest jego wielkość i dlaczego tak się dzieje?
Pierwsze media to papierowe gazety. Do ich rzeczywistego rozwoju
– od pierwszych gazet w 1609 roku (w Polsce 1661 rok) do masowych wydań
w XIX wieku – upłynęło ponad dwieście lat. To długi okres. Aby mogło do
tego dojść, musiały wystąpić dwie okoliczności. Pierwsza, dziś brzmiąca nieco niezrozumiale, to rosnącą liczba ludności potrafiąca czytać, druga to wynalezienie wielkonakładowych maszyn drukarskich. Przez kilkadziesiąt lat
pierwszą funkcją prasy, paradoksalnie chyba w większym stopniu niż obecnie, było informowanie. Ówczesne dziennikarstwo wymagało szczególnej
rzetelności i w przekazie liczyły się głównie fakty. Związane było to z niewielką liczbą tytułów na rynku oraz naturalną potrzebą informacji. Istotny także
był kontekst historyczny. Druga połowa XIX wieku i czas do końca I wojny
światowej był okresem silnych turbulencji narodowościowych, gdzie gazety
pełniły swoją pierwszą dodatkową funkcję – integracyjną wobec interesów
narodowych.
Po I wojnie światowej pojawiło się nowe medium – radio. Szybko zdobywało popularność, istniejące w tysiącach na początku, a w milionach odbiorników
z końcem lat 20. Swoistym szczytem oddziaływania na percepcję odbiorów, wydaje się, że już nigdy niepobitym, była emisja słuchowiska będącego adaptacją
Wojny światów Orsona Wellesa w 1938 roku, kiedy tysiące Amerykanów wyszły
na ulice przerażonych atakiem obcej cywilizacji.

Miłosz Czopek, Dominika Chomont-Parzyńska, Dorota Czerwińska, Marta Kołodziej,
Renata Kudzia, Beata Morawska, Anna Ostrowska, Aneta Szymkowiak

Złamanie monopolu gazet na przekaz informacyjny było też początkiem
zróżnicowania tematyki przekazu. Radio znacznie rozbudowało kreowanie wizerunku postaci, szczególnie poprzez wywiady, dzięki którym postacie znane
tylko z gazet i zdjęć zyskały głos. Szybko też ich wizerunek został uzupełniony
o obraz za sprawą kronik filmowych, które pojawiały się w kinach. To był też
moment, kiedy nowe medium, które jako jedyne do tej pory zniknęło z rynku,
najszybciej zaczęło służyć zdecydowanie celom propagandowym, a więc wprost
kreowaniu wizerunku. Celowali w tym faszyści i komuniści. Potem ducha bojowego audycje radiowe dodawały głównie Amerykanom i innym nacjom. Wyścig
o oddziaływanie za pośrednictwem mediów zaczął się na dobre.
Po II wojnie światowej, w wielu krajach do dziś, w części, np. w byłych
krajach komunistycznych, w lżejszej formie, media zbudowały potężną rolę
opiniotwórczą, gdzie ujawnienie skandalu z politykami i innymi postaciami
życia publicznego kończyło się ich dymisjami, odejściem w niesławie w niepamięć. Powstało sformułowanie, że gazetą można zabić już nie tylko muchę;
wnikliwość dziennikarzy doprowadziła do ustąpienia prezydenta USA Richarda Nixona po ujawnieniu afery Watergate. W wielu krajach media mają nadal
siłę sprawczą, a ujawnienie skandalu kończy się odejściem danej osoby z życia
publicznego. Jak się okazuje, nie dotyczy to generalnie byłych krajów komunistycznych, w tym Polski, gdzie praktycznie żadna z wielkich afer nie zakończyła się ustąpieniem ze stanowiska.
Media jednak nie zajmowały się wyłącznie politykami. Odbiorcy zaczęli na
co dzień „obcować” z aktorami, muzykami, twórcami kultury, sportu. Zajrzeli za kulisy ich życia, ale też za kulisy finansjery i, co zaskakujące, świata przestępczego. Przejmowali ich styl bycia, ubierania się, naśladowali. To był ten moment, kiedy rozliczne już media, a konkretnie ich właściciele, zaczęli odkrywać
siłę wpływu wynikającą z posiadanych narzędzi. Prowadziło to do coraz częstszej
kreacji i uzyskania przydomku czwartej władzy. Błyskawiczna ewolucja mediów
doprowadziła do znamiennej sytuacji, kiedy od kilkunastu lat wybory polityczne w najpotężniejszych państwach świata rozstrzygane są ułamkami procentów.
To zjawisko niewystępujące do tej pory, gdzie kluczem do zwycięstwa w równym
stopniu co program i możliwość jego realizacji, stają się kolor marynarki, krawata, sposób ubierania się, poruszania i wypowiedzi, niezależnie od treści. W jakim
kierunku to zmierza, na jakich przesłankach będziemy podejmować decyzje polityczne, edukacyjne, modowe w przyszłości? Trudno powiedzieć. Z pewnością
jednak z udziałem mediów. Tym bardziej, że doszło kolejne źródło przekazu
– Internet. Próbując zbliżyć się do tych odpowiedzi, należy jednak w pierwszej
kolejności uświadomić sobie, czym jest sam wizerunek i jakim procesom kształtowania podlega.
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Kształtowanie wizerunku
Pojęcie wizerunku pochodzi z języka łacińskiego. Generalnie oznacza wzór,
pierwowzór, wyobrażenie, urojenie lub marzenie senne. Jest zespołem informacji o danej osobie lub firmie albo innym podmiocie. Stanowi wyobrażenie
tego, co inni o nas sądzą lub myślą, że sądzą. Twórcą kolejnej istotnej definicji
wizerunku jest Reinhold Bergler. Podkreśla on, że „wizerunek to uproszczone,
przesadzone i wartościujące wyobrażenie, pseudoosąd, niemające ograniczeń
ważności (obowiązywania) i niepoddające się w sposób dostateczny empirycznemu potwierdzeniu. Wszystkie przedmioty dostępne ludzkiemu postrzeganiu,
przeżyciom i przemyśleniom są przetwarzane i poddawane uproszczeniu jako
wizerunki (…). Wizerunki (uproszczenia) są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają rzeczywistość nie w sposób fotograficzny (…). Wizerunki powstają, jak
wskazuje na to zwłaszcza psychologia pierwszego wrażenia, w krótkim czasie na
podstawie minimum dostępnych informacji. Wymagane przy tym mechanizmy
psychologiczne funkcjonują z dużą prędkością w sposób automatyczny i bez zakłóceń poprzez proces myślenia. Sceptycyzm, powątpiewanie zostają włączone,
a dopuszczone tylko subiektywne i jednoznaczne wyroki”1. Pojęcie wizerunku
często utożsamiane jest z wyglądem zewnętrznym. Jednak rozumienie to jest
bardzo zawężone i nie oddaje jego prawdziwego znaczenia. Nie posiada przełożenia przede wszystkim w relacjach biznesowych, zawodowych czy politycznych.
Wizerunek jest bardzo ważnym czynnikiem w obszarze kształtowania się relacji międzyludzkich i składa się z wielu, poniżej wyszczególnionych, elementów:
1. Wygląd – czyli powierzchowność danej osoby. Kluczową rolę odgrywa tu
uroda, postawa, sylwetka, sposób poruszania się, barwa głosu, rytmika mówienia, sposób wysławiania się. Do tej grupy należy zaliczyć również m.in.
sposób oddychania czy zapach. Powierzchowność zauważana i oceniana jest
od razu, w trakcie pierwszego kontaktu. Stąd też przypisuje się jej wiodącą
rolę w tzw. efekcie pierwszego wrażenia.
2. Zachowanie i maniery – czyli sposób postępowania i traktowania innych
w danej sytuacji. Zachowanie samo w sobie podlega różnym normom i zasadom, które są składową oddziaływań rodziców, otoczenia, w którym przebywamyoraz osobistych metamorfoz, spowodowanych m.in. różną skalą doświadczeń. Życie społeczne jest regulowane przez m.in. kodeks ruchu drogowego,
Kodeks pracy, Kodeks karny. Relacje pomiędzy ludźmi są regulowane przez
etykietę, która obowiązuje w danym społeczeństwie. Spośród różnych rodzajów etykiet możemy wyróżnić etykietę biznesową czy etykietę dyplomatyczną.
 K. Gierło, Wizerunek (image) polityka – teoria i praktyk w Public relations w teorii i praktyce, red.
B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 22.
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3. Umiejętności interpersonalne – czyli sztuka budowania relacji (nazywane
również umiejętnościami psychospołecznymi, zdolnościami społecznymi,
inteligencją społeczną, kompetencją społeczną czy efektywnością interpersonalną). Jest to zespół umiejętności efektywnego funkcjonowania oraz radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach społecznych. Umiejętności te są nabywane poprzez trening społeczny lub szkolenia i treningi interpersonalne. Dzięki
nim zjednujemy sobie ludzi, zdobywamy ich uwagę, sympatię oraz gotowość
współpracy z nami. Można wyróżnić następujące rodzaje kompetencji: kompetencje poznawcze (umiejętność przetwarzania informacji otrzymywanych z otoczenia), kompetencje językowe (umiejętność komunikowania się
z otoczeniem), kompetencje fizyczne (sprawność ruchowa, umożliwiająca
komunikację niewerbalną poprzez mowę ciała), kompetencje twarde (wiedza specjalistyczna, umożliwiająca wykonywanie danej profesji, kompetencje miękkie, nazywane również kompetencjami interpersonalnymi (pewność
siebie, umiejętność budowania autorytetu, asertywność, perswazja, umiejętność dostrzegania manipulacji, empatia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja w działaniu).
4. Kwalifikacje, umiejętności zawodowe i doświadczenie – czyli proces kształcenia, zdobywania doświadczenia i pozyskiwania umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w świecie pracy. W jego wyniku przyswajana jest
wiedza i wzbogacane doświadczenie. Wysokie kwalifikacji są doskonałym
dopełnieniem dobrego wrażenia. Pomagają one w kreowaniu pozytywnego wizerunku, jednak możliwość ich zaprezentowania uwarunkowana jest
wcześniejszym zjednaniem sobie odbiorców.
6. Sukcesy, osiągnięcia, dorobek zawodowy, naukowy, artystyczny – czyli szeroko rozumiany dorobek własny gromadzony we wszystkich istotnych obszarach życia. Sumienność w życiu zawodowym owocuje uznaniem i szacunkiem innych. Element ten obejmuje zatem materialne i niematerialne wyniki
pracy zawodowej.
7. Styl życia – czyli jakość relacji z ludźmi, sposób spędzania wolnego czasu,
miejsce zamieszkania itp. – jest również elementem wizerunku, który nabiera istotnego znaczenia w odniesieniu do osoby publicznej. Osoby publiczne
wpływają lub wręcz kreują trendy w modzie czy styl spędzania wakacji, gdyż
traktowane są często jako wzory do naśladowania.
Pojęcie kreowania wizerunku nie jest oczywiście czymś nowym. Już w starożytności przywiązywano wielką wagę do wyglądu czy jakości relacji międzyludzkich. W dzisiejszych czasach kreowanie wizerunku nie jest domeną jedynie głów państw czy dostojników. Pojęcie to zaczęło dotyczyć również biznesu,
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życiacia towarzyskiego. Jest potrzebne w zdobywaniu władzy, koneksji i dóbr
materialnych. W dzisiejszych czasach wizerunek jest numerem jeden, od niego
zależy nasze życie zawodowe oraz społeczne2.
Wizerunek stanowi zatem subiektywne wyobrażenie, jakie jednostka ma
o danym obiekcie. Powstaje ono w wyniku działań intencjonalnych, jak i nieintencjonalnych. Pierwsze z nich odnoszą się do obiektu i uwzględniają jego rzeczywiste cechy, a także pożądany obraz. Działania nieintencjonalne natomiast
pochodzą z różnych źródeł przekazów oraz bezpośrednich doświadczeń jednostki, będących rezultatem osobistego kontaktu z danym obiektem.
W wyniku interakcji zachodzących między trzema grupami czynników
– związanych z obiektem, związanych z przekazem oraz związanych z jednostką
będącą odbiorcą przekazu, następuje formowanie się wizerunku.
Na formowanie się wizerunku, oprócz czynników związanych z osobą,
wpływ mają także czynniki określające to, jaki przekaz trafia do odbiorcy. Nie
zawsze intencjonalny przekaz, który dociera do odbiorcy, jest jedynym, z jakim
odbiorca się styka. Nadawca bowiem nie zawsze w należyty sposób kontroluje
przekaz. Związane jest to z faktem, że komunikacja odbywa się za pomocą różnych środków. Pełną kontrolę nad przekazem można zawrzeć w indywidualnym
wyglądzie, czyli w ubiorze, zachowaniu oraz w głosie3. Wygląd, co było już podkreślane, jest najszybciej zauważalnym i podlegającym natychmiastowej weryfikacji, w przypadku kontaktu wzrokowego, elementem wizerunku człowieka4.
Poza przekazami ukierunkowanymi na kreowanie założonego wizerunku,
czyli tzw. przekazami intencjonalnymi, do odbiorców docierają także przekazy nieintencjonalne. O ile przekaz intencjonalny pochodzi od danej osoby
czy organizacji oraz zawiera dane, na które wywiera ona wpływ, to przekazy
nieintencjonalne mogą mieć charakter neutralny lub stać w sprzeczności z założonym wizerunkiem. Przekazy te często przybierają formę pogłoski bądź
plotki i nie zawsze pochodzą ze związanych z nim źródeł. Oddziaływanie
przekazów nieintencjonalnych na wizerunek traktowane bywa na ogół jako
bardziej wiarygodne od przekazów intencjonalnych i dlatego też przypisuje
się im znaczącą rolę. W kształtowaniu wizerunku istotne znaczenie odgrywają
również bezpośrednie doświadczenia związane z osobistym kontaktem z daną
osobą. Z jednej strony, znaczenie tych doświadczeń jest bardzo ważne i zdecydowanie silniej oddziałuje na postrzeganie danego podmiotu niż przekaz

 G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009.
 http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/dabrowski_mir9_2013.pdf, stan z dnia 15.05.2016.
4
 http://www.mtbiznes.pl/doc/kreowanie-wizerunku.pdf, stan z dnia 15.05.2016.
2
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zawarty w komunikacji. Z drugiej strony jednak, taki wpływ bezpośrednich
doświadczeń na wizerunek jest ograniczony liczbą odbiorców, którzy mieli
okazję osobiście zetknąć się z danym podmiotem.
Trzecią grupą czynników wpływającą na formowanie się wizerunku stanowią czynniki odnoszące się do samych odbiorców. Docierające do nich przekazy
podlegają bowiem indywidualnej interpretacji, która uzależniona jest od cech
odbiorcy (jego zdolności percepcyjnych, siatki schematów poznawczych, przekonań, postaw, systemu wartości itd.), jego wcześniejszych wyobrażeń dotyczących danego podmiotu czy postrzegania całej sfery działalności, którą podmiot
ten się zajmuje. W wyniku występowania tych swojego rodzaju filtrów, przekaz
może zostać zignorowany lub zmodyfikowany, mogą one też prowadzić do jego
wzmocnienia lub ułatwić jego zapamiętywanie.
Przekaz będzie lepiej zapamiętany, jeżeli jest zgodny z przekonaniami,
postawami i systemem wartości odbiorcy bądź jego dotychczasowym wyobrażeniem na temat danego podmiotu lub pozostaje spójny z postrzeganiem sfery działalności, którą podmiot się zajmuje. Natomiast w przypadku
przekazu sprzecznego dojdzie do jego ignorowania albo zostanie on zmodyfikowany. Opisany mechanizm powoduje, że ten sam przekaz będzie u poszczególnych odbiorców w różnym stopniu i w odmienny sposób wpływał na
wizerunek danej osoby. Występowanie tego mechanizmu tłumaczy również,
dlaczego wizerunek ma charakter indywidualny i jest powiązany z konkretnym odbiorcą5.
Rozważania nad kształtowaniem wizerunku należy zatem oprzeć na tzw.
tożsamości podmiotu, jako zespołu atrybutów posiadanych przez dany podmiot
(osobę). Poddawana dyskusji jest ona na dwóch płaszczyznach, a są to:
1. Tożsamość osobista (jednostkowa, osobowa, indywidualna) – jako wizja własnej osoby, w odniesieniu do właściwości wyglądu, psychiki i zachowania
się; dostrzeżenie tego, co odróżnia jednostkę o innych osób – grupy. Wyrasta
z potrzeby unikatowości, przysługuje każdej konkretnej osobie.
2. Tożsamość społeczna (grupowa, zbiorowa) – uświadomienie sobie wspólnych cech i sposobu określenia samego siebie poprzez przynależność do grupy, poczucie wspólnoty z innymi.
Tożsamość przedstawia cechy wyróżniające jednostkę lub grupę. Wyraża
własny obraz, który podmiot pragnie przekazać otoczeniu. Stanowi podkreślenie niepowtarzalności jednostki. Wydaje się być istotnym elementem w kształtowaniu wizerunku. W odniesieniu do pojedynczej osoby przedstawia, kim ona
 http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/dabrowski_mir9_2013.pdf, stan z dnia 15.05.2016.

5

84

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

jest i co ma dla niej znaczenie. W samej charakterystyce podmiotu wyróżnić
należy podstawowe elementy, należące do źródeł kształtujących wyobrażenie
o nim, takich jak: płeć, orientacja seksualna, narodowość, wygląd, ale również
imię i nazwisko. Wszystko to ma duży wpływ na wyobrażenia innych osób. Pomaga w określeniu tego, co podmiot pragnie osiągnąć, bowiem, jak zauważono
już wcześniej, wizerunek stanowi odbicie, obraz, zbiór skojarzeń na temat danego podmiotu. Wizerunek powstaje w umysłach osób, które stykają się z podmiotem. Ważnym elementem w procesie tworzenia wizerunku jest również
świadomość odbiorcy. To, jaki wizerunek ma zostać osiągnięty i jak ma być postrzegany podmiot w marketingu określane jest mianem „tożsamość”. Łączy ona
w sobie elementy widzialne (wygląd, styl) i niewidzialne (kultura, umiejętności,
doświadczenie). Przygotowując się do określania tożsamości, warto pamiętać,
że w przeciwieństwie do tworów sztucznych (np. marek firm, produktów), człowiek jest istotą żywą, posiadającą realne cechy. Budując wizerunek, należy wziąć
pod uwagę jego naturalne cechy i predyspozycje. Może to być pomocne w określaniu jego mocnych i słabych stron oraz dalszego sposobu postępowania.
Reasumując, wizerunek podmiotu, niezależnie od jego intencji, cały czas
podlega ocenie. Do istotnych elementów jego kreowania zalicza się: wygląd, rolę
społeczną podmiotu, umiejętności interpersonalne, wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe. Większość podmiotów posługuje się umiejętnościami
w sposób intuicyjny. Ekstrawertykom przypisuje się w odróżnieniu do introwertyków większe szanse na budowanie pozytywnego wizerunku, chociaż znane są
przykłady, gdy ci pierwsi, swoim niepohamowanym potokiem słów i nieprzemyślanymi wypowiedziami osiągnęli wręcz odwrotny skutek. Media stały się
czwartą władzą i to one, pomimo starań podmiotów, w najistotniejszy sposób
kreują ich wizerunki.
Rola mediów
Świat współczesny przesycony jest nadmiarem informacji, sugestywnych obrazów rzeczywistości produkowanych przez media6. Obrazy medialne kształtują
rzeczywistość bardziej niż obrazy realne. To swoisty „medialny obraz świata”,
składający się z różnorakich treści: informacyjnych, znakowo-symbolicznych,
podawanych w różnych formach: językowych, obrazowych i dźwiękowych. „Jesteśmy zdani na życie w świecie obrazów, nawet gdyby nie były produkowane medialnie”7. Nadmiar informacji prowadzi do zjawiska szumu informacyj A. Porczak, Między rzeczywistością a jej obrazem, post opublikowany 14.01.213, dostępny pod
adresem: http://porczak.art.pl/blog/?p=187, s. 1.
7
 Ibidem, s. 1.
6
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nego, w którym to szumie dotarcie do odbiorców z komunikatem jest trudne.
Dlatego też, zarówno dla nadawców, jak i dla odbiorców, istotny jest schemat
upraszczający rzeczywistość8.
Obrazy medialne, jak zauważa Jan Szmyd, stają się coraz bardziej znaczącym, powszechnym i kluczowym sposobem orientacji ludzi w otaczającej rzeczywistości, a wręcz jej rozumienia. Świat medialny, który tworzą stosunkowo
nieliczne grupy ludzi, wysuwa się w otaczającej nas rzeczywistości na pierwsze
miejsce, tym samym umniejszając znaczenie roli komunikacji bezpośredniej. Blokuje on również przekazy wizerunków rzeczywistości bardziej godnych zaufania,
np. wizerunku filozoficznego, naukowego, czy też zdroworozsądkowego. Żyjemy
w epoce mediów, a człowiek w niej żyjący to „media-man”, czy też „news-man”9.
Oczywiście, można by było tego nie zauważyć, ale przekazywany przez media
uproszczony obraz rzeczywistości zawiera w sobie zbyt wiele wad i usterek, a sposób jego przekazu częściej budzi kontrowersje niż akceptację społeczeństwa.
Synonimami słowa „uproszczenie” są: ułatwienie, schemat, skrót myślowy, spłycenie, degradacja i zubożenie10. Jedną z wad uproszczonego obrazu rzeczywistości jest to, że przekazywany obraz ma charakter relatywny i jest uzależniony zarówno od miejsca, czasu, jak i okoliczności, w jakich jest tworzony. Jest
również podatny na wpływy zewnętrzne o charakterze politycznym czy społeczno-ekonomicznym. Za największą wadę medialnego obrazu rzeczywistości należy chyba jednak uznać to, że przekazywane za jego pośrednictwem informacje
nie są tworzone w sposób samodzielny. Nie są też wypracowywane, ale zapożyczane i selekcjonowane z innych źródeł. Ponadto, sposób ich przekazu jest często
jednostronnie i tendencyjnie planowany, tak aby był atrakcyjny i uzyskał zainteresowanie ze strony odbiorcy. Przekazywany obraz nie stanowi więc oryginalnego,
przeanalizowanego źródła informacji. Jest obrazem niespójnym, pozbawionym hierarchii wartości, przeładowanym zbytecznymi komunikatami11. Jak słusznie zauważa K. Toeplitz: „Wykorzystywanie przez prasę serwisów telegraficznych, a także
konkurencja w zakresie zdobywania i kolekcjonowania coraz dziwniejszych i pochodzących z wielkich odległości informacji spowodowały, że – mówiąc w skrócie
– coraz trudniejsze stało się zbudowanie na tej podstawie zbornego obrazu świata”12.
 T. J. Dąbrowski, Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing i Rynek”, nr 9, 2013, s. 10.
 J. Szmyd, Zniewoleni medialnym obrazem rzeczywistości, tekst dostępny pod adresem: http://
www.kulturaswiecka.pl/node/612, s. 1.
10
 Definicja zaczerpnięta ze Słownika synonimów, dostępna pod adresem: http://www.synonimy.
pl/synonim/uproszczenie.
11
 J. Szmyd, Zniewoleni…, op. cit., s. 2– 3.
12
 Ibidem, s. 3 oraz za cyt. tam K. T. Toeplitzem, Dokąd prowadza nas media, „Iskry”, Warszawa
2006, s. 81.
8
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Tworzony obraz ma się nijak do rzeczywistości bo nie jest nastawiony na
rzetelne i prawdziwe jej ukazanie. Przekazywany za jego pomocą świat musi być
przecież bądź atrakcyjny, bądź przesiąknięty dramatyzmem, bądź lekki w swym
przekazie. A to oznacza, że „my, odbiorcy” niestety skazani jesteśmy na tandetny, spłycony, zafałszowany i poznawczo ubogi obraz rzeczywistości. Ponadto,
obraz ten przekazywany jest zgodnie z dokładnymi wytycznymi elit ekonomicznych, politycznych czy medialnych.
Jak wspomniano wyżej, medialny obraz rzeczywistości ma skłonność do
uproszczeń rzeczywistości oraz popadania w tzw. „syndrom góry lodowej”, który polega „(…) na tym, że mówi się jedynie o nieznacznym, widocznym urywku
rzeczywistości, pomijając tę jej część, która znajduje się »pod powierzchnią«”13.
O uproszczeniu rzeczywistości niejednokrotnie wypowiadał się współczesny
teoretyk i krytyk mediów C. J. Bertrand: „Większość mediów nie bierze pod
uwagę złożoności świata. Ich pracownicy czują się zobowiązani przede wszystkim do tego, by działać statecznie i zaciekawić odbiorców, a najprostszym sposobem jest upraszczanie wiadomości. Stąd bierze się nadużywanie stereotypów,
wprowadzanie podziału na czarne i białe, sprowadzanie zbliżonych zjawisk do
malowniczego szczegółu czy skracanie przemówienia do jednego zdania. Media
w ten sposób dostarczają niepełny, a często także zniekształcony obraz społeczeństwa i świata, co może wywołać bardzo szkodliwe skutki”14. Kontynuując
rozważania, należy przybliżyć również tzw. teorię porządku dziennego.
Określenie ,,teoria porządku dziennego” zostało sformułowane w 1921 roku
przez Waltera Lippmana, amerykańskiego intelektualistę. Według niego ludzie
nie są wystarczająco wykwalifikowani, aby samodzielnie podejmować decyzje.
Dlatego potrzebują elit, które ich poprowadzą bez przymusu fizycznego, przy
pomocy narzędzi, jakimi są mass media i propaganda15.
Literatura przedmiotu przedstawia różne tłumaczenia angielskiego zwrotu agenda setting. Griffin tłumaczy ten zwrot jako „teoria ustalania hierarchii
ważności”16. Według Gobana-Klasa jest to teoria ustalania porządku dziennego17. Natomiast najbardziej trafna wydaje się teoria ustanawiania agendy według

 J. Szmyd, Zniewoleni…, op. cit., oraz za cyt. tam C. J. Bertrand, Deontologia mediów, Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 2007, s. 181.
14
 Ibidem.
15
 W. Lippmann, Public Opinion, MacMillan, New York, 1922, s. 29.
16
 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2003, s. 392.
17
 T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, Ośrodek Badań
Prasoznawczych, Kraków 1978.
13
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McCombsa18. To właśnie badania Maxwella McCombsa i Donalda Shawa podczas wyborów prezydenckich w 1968 roku tworzyły definicję agenda setting, stawiając hipotezę, iż media, ignorując pewne wydarzenia, a podkreślając inne,
wpływają na formowanie opinii publicznej19.
Badania potwierdziły również wpływ agendy medialnej na agendę publiczną. To oznacza, że ranking zagadnień wśród opinii publicznej był zgodny z rankingiem opartym na ich pozycji w mediach20.
Teoria wpływu mass mediów na opinię publiczną w kontekście pojawiających się problemów i ich hierarchii ważności jest uznawana za jedną z najważniejszych koncepcji z zakresu komunikacji. Ważność problemów dostrzeganych przez społeczeństwo nie zawsze pokrywa się z tym, co faktycznie się
dzieje w świecie. Kolejność i intensywność prezentowania wydarzeń przez media wpływa na odbiór tych wydarzeń przez społeczeństwo21. Innymi słowy, fakt,
iż wiadomości są pokazywane w tzw. zajawce, a także kolejność od pierwszego
newsa, do ostatniego sugerują odbiorcom ich znaczenie, choć często to właśnie
ich efektowność, a nie ranga, wpływa na ich pozycję w serwisie informacyjnym.
Selekcja wiadomości jest z jednej strony wymuszona, gdyż wielość i różnorodność informacji uniemożliwia zaprezentowanie ich w ten sam sposób, poświęcając im tyle samo czasu. Niemniej jednak teoria McCombsa i Shawa dowodzi, iż
częściej eksponowane treści bardziej się utrwalają. To oznacza, że media wpływają na to, o czym myślimy, choć nie wpływają na to, co myślimy22.
Przedstawiona teoria wyraźnie pokazuje, że nie pomylił się ten, kto nazwał
media czwartą władzą. W dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie zarządzanie informacją wpływa na konkurencyjność mediów, niezwykle istotna jest
szybkość i jakość jej przepływu. Nie bez znaczenia na społeczne postrzeganie informacji pozostaje upolitycznienie mediów.
Polityka na stałe wkomponowała się w medialny przekaz. Dzisiaj każdego
dnia oglądamy polityków nie tylko w telewizji publicznej czy prywatnej, ale również na portalach społecznościowych, gdzie prowadzą szeroko zakrojoną kampanię wizerunkową. Należy się zastanowić, w jakim stopniu program polityczny
i realne działania, a w jakim stopniu to właśnie kreowany wizerunek, wpływają
na postrzeganie polityków i finalnie decydują o ich wyborze.
 M. McCombs, D. Shaw, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
19
 Ibidem, s. 4.
20
 Ibidem, s. 8.
21
 W. Furman, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna – recenzja, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 4, 2007.
22
 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
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Zgodnie z dyskutowaną teorią najbardziej wyeksponowane podmioty (dotyczy to również konkretnych tematów) są najbardziej zauważalne w gronie odbiorców. Media wykorzystują różnorodne narzędzia, aby przykuć uwagę (długość podawanej informacji, wielkość czcionki liter w gazetach). „Porządek dnia”
wpływa zatem na rangę podmiotów w oczach odbiorców i w znaczący sposób
kształtuje ich wizerunek. Ważnym aspektem w kreacji wizerunku jest również kontekst, w jakim podaje się informacje lub przekazuje wypowiedzi danego podmiotu.
To on wpływa ostatecznie na pozytywny lub negatywny wydźwięk i tym samym
decyduje o spostrzeganiu przez odbiorców danego podmiotu. Wiele podmiotów
z uwagi na swoją atrakcyjność, specyficzny sposób formułowania myśli, ale i inne
aspekty, które przyciągają uwagę rządnych sensacji odbiorców, na stałe zagościła
w mediach. Taki podmiot, jako fenomen, określany jest mianem celebryty.
Celebryta
Nieodłącznym obecnie elementem mediów jest osoba, zwana celebrytą.
Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, jest to: „osoba popularna, często pojawiająca się w środkach masowego przekazu23”. Już w roku 1961 Daniel Boorstin24 określił celebrytę jako osobę znaną z tego, że jest znana. Pomimo iż jest to
pojęcie znane i używane niemal na każdym kroku, to należy przyznać, że definicja jest dosyć uboga. Wynika to z faktu, iż jest to słowo zapożyczone z języka angielskiego, które dopiero w ostatnim czasie zostało włączone do języka polskiego25. Do niedawna na osoby z tzw. pierwszych stron gazet mówiono „gwiazda”.
Dziś jednak odbiorcy mediów się zmienili. Szeroko rozumiana amerykanizacja
zawłaszczyła także ten element popkultury.
Jak więc opisać celebrytę? Kim tak naprawdę on jest? Nie ma na te pytania jednoznacznej odpowiedzi. Dzisiejsza technologia, cyfryzacja życia sprzyja
„tworzeniu” celebrytów. Począwszy od blogerek modowych, youtuberek, aktorów z topowych seriali czy ekranów kin, po piosenkarzy, dziennikarzy, polityków, publicystów itd. Można pokusić się o kolokwialne stwierdzenie, że dziś celebrytą mamy prawo nazwać każdą osobę, o której „wie” Google.
Niebezpieczeństwem dzisiejszych czasów jest fakt, że celebryci często zajmują miejsce autorytetów. Według Wiesława Godzica26, publiczny autorytet oparty
 Cyt. za http://sjp.pl/CELEBRYTA, stan z dnia 10.05.2016.
 Daniel Boorstin (1914– 2004), amerykański historyk z University of Chicago.
25
 Krystyna Waszakowa, Złożony charakter procesów włączania elementów obcych do języka polskiego (na przykładzie zapożyczenia „celebryta”), Uniwersytet Warszawski, http://www.polon.
uw.edu.pl/documents/9763960/10288234/waszak3.pdf, stan z dnia 10.05.2016.
26
 Wiesław Godzic (ur. 1 sierpnia 1953 roku w Wiślicy) – polski filmoznawca, medioznawca i socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
23
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jest na trzech filarach. Należą do nich: osobowość, wiedza i rozpoznawalność.
Oznacza to, że nie można ze sobą utożsamiać pojęć „celebryta” oraz „autorytet”.
Co prawda, mają one wspólne cechy, jednak różnią się znacznie od siebie. Autorytet oparty jest na zaufaniu, lojalności. Przede wszystkim autorytet nie jest
produktem medialnym, jakim jest celebryta. Oczywiście autorytet może stać
się celebrytą i odwrotnie. Nie należy jednak w żadnym przypadku utożsamiać
tych pojęć. Niestety XXI wiek i konsumpcyjny styl życia sprzyjają procesowi
zacierania się tych różnic. Często młodzież uważa właśnie za autorytety osoby
z pierwszych stron gazet27. Skąd ten problem? Jest on ściśle związany z wpływem
mediów na życie codziennie. To właśnie media zapewniają celebrytom miejsce
i czas do działania. Promuje się konkretne osoby w konkretnym celu. Internet
i telewizja są narzędziami niemal doskonałymi do realizacji tego typu działań.
Zdaniem Georga Gerbnera, to właśnie częste korzystanie z mediów zmienia sposób, w jaki postrzegana jest rzeczywistość. To one kształtują predyspozycje i tym
samym sprzyjają przejmowaniu cudzych poglądów i utożsamianiu się z nimi.
Dotyczy to w szczególności dziedzin, które nie są mocną stroną odbiorcy28.
Celebryta jest również idealnym produktem. Tak, produktem. Zastanówmy
się chociaż przez chwilę, czy podświadomie nie ulegamy reklamom i przekazom
mediów. Czy ogromne koncerny płaciłyby setki tysięcy dolarów za udział gwiazdy w reklamie? Ważne jest natomiast, by odpowiednio dobrać osobę do reklamy.
Wykształciła się nawet specjalna dziedzina marketingu, tzw. celebrity marketing29.
Należy zadbać o to, by gwiazda była wiarygodna w oczach odbiorcy. W ten oto
sposób Ewa Chodakowska zostaje ambasadorem marki Adidas, zaś Ania Rubik
jest twarzą nowej kolekcji CCC. Udział celebrytów w kampaniach reklamowych
nie musi mieć jednak tylko konsumpcyjnego wymiaru. Za przykład może służyć gmina Polkowice i program „Chronię życie przed rakiem”. Program ten, zaadresowany do młodych dziewcząt, realizowany był w celu zapobiegania nowotworom szyjki macicy poprzez szczepienia finansowane przez gminę. Do działań
promocyjnych zaangażowano Macieja Musiała, znanego głownie z roli w serialu „Rodzinka.pl”. Jest on niewątpliwe idolem wśród nastolatek, co z pewnością
przełożyło się na zainteresowanie programem wśród grupy docelowej.
Według rankingu „Wprost” do najbardziej wpływowych polskich celebrytów należą m.in.: Robert Lewandowski, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Wellman, Justyna Kowalczyk, Marcin Gortat, Kuba Wojewódzki, Anja Rubik, Maciej
 http://www.areopag.pl/aktualnosci.php?a=wiecej&id=131, stan z dnia 10.05.2016.
 Damian Guzek, Celebryci ich medialna moralność, [w:] „Studia Socialia Cracoviensia”, 4 (2012)
nr 2 (7), s. 124.
29
 http://blog.i-systems.pl/celebrity-marketing/, stan z dnia 10.05.2016.
27
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Stuhr, Martyna Wojciechowska i Tomasz Lis30. Jak widać, pierwsza dziesiątka
jest bardzo zróżnicowana. Znalazły się w niej osoby z różnych branż. Światową
ikoną celebrity jest oczywiście Paris Hilton, prawnuczka założyciela słynnej sieci hoteli Hilton. Dlaczego właśnie ona? Zaistniała niemal na każdym polu: jako
aktorka, piosenkarka, modelka etc. Jej życie przepełnione jest skandalami. Paris
dba o to, by o niej mówiono. Nieważne jak, ważne, że jest na językach milionów
ludzi. Murray Milner Jr. z kolei pisze, iż Paris Hilton „maksymalizuje swoją widzialność społeczną przez maksymalizację widzialności swojego ciała31”. Nie da
się temu zaprzeczyć: liczne romanse, prywatne nagrania przenikające do sieci32.
To wszystko powoduje, że tabloidy o niej nie zapominają.
Podsumowanie
Kreowanie odpowiedniego wizerunku jest niezmiernie istotne. To on decyduje często o sukcesie zawodowym i poważaniu społecznym. Kształtowany jest
przez wiele czynników. Komunikacja z odbiorcami stała się obecnie jednym z najważniejszych sposobów kształtowania się wizerunku. Oczywiście najczęściej komunikacja z szeroką opinią społeczną odbywa się za pośrednictwem mediów. To
one stały się czwarta władzą, a ich wpływ na kształtowanie opinii społecznej nadal
rośnie. Jednak media zmieniają się, dostosowując się do nowych realiów rynkowych i oczekiwań najszerszych grup odbiorców. Doprowadza to do sytuacji, iż zaobserwować można tendencję do wyszukiwania negatywnych aspektów, aby tym
samym zaspokoić oczekiwania odbiorcy i obronić swoją pozycję rynkową. Media
zwiększają oczywiście oddziaływanie danego podmiotu na opinię społeczną i tym
samym w istotny sposób wpływają na wizerunek. Istnieje jednak istotne niebezpieczeństwo, że kontekst, w którym zostanie ukazany dany podmiot w negatywny
sposób wpłynie na jego kształt, zważywszy na rosnącą tendencję, a zarazem motto
wielu mediów, że dobra wiadomość, to zła wiadomość.

 http://www.gala.pl/newsy/ranking-top-50-wplywowych-celebrytow-wprost-lewandowski-kozuchowska-i-wellman-najbardziej-wplywow-24280, stan z dnia 12.05.2016.
31
 Cyt. za http://psychologia.wieszjak.polki.pl/czy-kazdy-moze-zostac-celebryta,abc-psychologiiartykul,10410749.html, stan z dnia 12.05.2016.
32
 http://psychologia.wieszjak.polki.pl/czy-kazdy-moze-zostac-celebryta,abc-psychologiiartykul,10410749.html, stan z dnia 12.05.2016.
30
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Streszczenie
Rola mediów w kreowaniu wizerunku

Wizerunek jest niezmiernie istotnym czynnikiem w obszarze kształtowania się relacji międzyludzkich. Na jego kształt wpływa wiele elementów o różnej sile oddziaływania. Pojęcie wizerunku nie jest czymś nowym, jednak w obecnych czasach, czasach
multimediów, jego kształtowanie stało się bardzo istotne i często decyduje o sukcesie
lub porażce zawodowej, politycznej czy biznesowej danego podmiotu. Wizerunek jest
subiektywnym wyobrażeniem, jakie jednostka ma o danym obiekcie. Powstaje ono na
skutek różnych działań (intencjonalnych i nieintencjonalnych). Media stały się narzędziem wpływającym na kreację wizerunku. Powstały i wykorzystywane są teorie, np.
teoria porządku dnia, które poddają pod dyskusję wpływ mediów na opinię publiczną w kontekście pojawiających się problemów i ich hierarchii ważności. Teoria porządku dnia określana jest jako jedna z najistotniejszych koncepcji z zakresu komunikacji.
Istotnym czynnikiem w kształtowaniu wizerunku jest również kontekst, w jakim informuje się o danym wydarzeniu lub podmiocie. To on ostatecznie nadaje podanej informacji pozytywny lub negatywny wydźwięk i tym samym kreuje w oczach odbiorców
sposób spostrzegania i oceniania określonego wydarzenia lub podmiotu. W mediach
zagościło również nowe zjawisko, które często bywa określane jako fenomen celebryty.
Słowa kluczowe: kształtowanie wizerunku, elementy wizerunku, tożsamość podmiotu, rola mediów, teoria porządku dnia, rola kontekstu, celebryta.

Summary
The role of media in image creation

Image is an immensely important factor in the sphere of human relationship creation.
It is influenced by many elements in different extent. Although the concept of image is not
a new phenomenon, in present times of multimedia domination the question of forming
it has become quite significant and has often decided about a professional, political or
business success or failure of a given entity. Image is a subjective idea that an individual
has of a given object. It is formed on the basis of different intentional and unintentional
actions. The media have become an instrument which can influence the image creation.
There have been developed and used theories, for example, an agenda setting theory,
which discuss the influence of media on public opinion in context of the occurring
problems and their priority of importance. Agenda setting theory is described as one
of the most important conceptions in the field of communication. Context in which the
information about the event or subject is given is a very significant factor. It is context that
finally shapes the positive or negative sound of the information and thus creates the way
of thinking and assessing a given event or entity in the eyes of the information receivers.
The media have also become a home for a new phenomenon described as a celebrity.

Keywords: image shaping, image elements, entity identity, the role of media, agenda
setting theory, the role of context, celebrity.
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Society open to values. A proposition of
a modification of Karl Popper’s social theory
in the spirit of Isaiah Berlin’s ethical pluralism1
The1aim of the present article is to present a proposition of enriching
the axiological aspect of Karl Popper’s political thought2 in the spirit of Isaiah
Berlin’s ethical pluralism3 for it seems that the greatest weakness of Popper’s
theory of an open society is not the obsolete nature of the postulated solutions,
their impracticality or else the excessively theoretical nature of the conducted
analyses, which their author had often been blamed for. The afore-mentioned
frailty reveals itself in Popper’s adoption of scientistic optics which had led him
to the construction of a strictly procedural political theory that had almost
dogmatically ignored values. In my opinion, it is excessive formalism that turns
the above conception into a potential object of a number of serious objections.
Therefore the proposition of introducing modifications into Popper’s political
theory, particularly as regards its “deformalization” and an “opening-up” to
a certain axiological minimum, should significantly strengthen this idea, making
it more impervious to various voices of criticism.
 This article contains a much abridged English version of selected excerpts of my book Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu
pluralizmu etycznego Isaiaha Berlina, Księgarnia Akademicka, Kraków cop. 2014.
2
 See: K. Popper, The Open Society and Its Enemies, vol. 1: The Spell of Plato, vol. 2: The High Tide
of Prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath, London 1945.
3
 See: I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas, London 1990;
idem, Four Essays on Liberty, Oxford 1969; idem, The Roots of Romanticism, London 1999;
I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, Amherst 2006.
1
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Moreover, I am of the opinion that the only ethical perspective which seems
to correspond well with Karl Popper’s social thought is that of the pluralism of
values; it had been initiated by Isaiah Berlin and was subsequently developed,
among others by Joseph Raz and John Gray. It is precisely in this “spirit” that the
axiologization of Popper’s political philosophy will be conducted.
What served as the source of inspiration for the present article were the
words of John Gray, one of the most outstanding political philosophers of the 20th
century, who in an interview with Beata Polanowska-Sygulska had stated: “I think
that in Poland and in Eastern Europe you will need a “berlinized” Popperism”4.
Furthurmore, it is worth emphasizing that while presenting a proposition
of axiologization of Karl Popper’s political theory, I shall rely not only on the
works and life achievement of Isaiah Berlin, but will refer to the reflection of two
other, outstanding thinkers, namely Zygmunt Bauman and Leszek Kołakowski.
For it seems that despite the fact that all of them present radically different optics
and often conduct their analyses on starkly different planes, one may identify
a certain common dimension of their reflections. Namely, they are all antimonists
and anti-relativists, which is of fundamental importance from the point of view of
the studies conducted by me.
The eponymous intention of strengthening and reinvigorating Popper’s
political theory through inscribing it into the pluralist ethical perspective may
be realized on two separate planes – an individual and an institutional one.
Let us start with the former. On the pages of The Open Society, the Viennese
scholar paints an image of a free people, whose future is undetermined, as they
shape it thanks to the strength of their autonomous decisions. What unites them
is a common institutional framework. The attitude of the above-mentioned free
subjects is characterized by criticism towards all authorities (including the
moral ones), taboos, prejudices, myths or beliefs. In an open society there are
no “sanctities” – every belief which is based on rational foundations may be
questioned; every dogma can be undermined. For as the philosopher maintains,
“All human knowledge is fallible and therefore uncertain”5. Therefore, people
should doubt everything they encounter along their intellectual life path, for as
the philosopher says: “even when we have taken the greatest care, we cannot be
 B. Polanowska-Sygulska, Koniec ery liberalizmu?, [in:] idem, Rozmowy z oksfordzkimi filozofami,
Kraków 2011, p. 87. Referring to Gray’s words, Berlin stated: “I have nothing against it. I think
that social engineering is an excellent piece of advice”. Yet, at the same time, he expressed a conviction that “sometimes the method of trials and errors is not a good way out”. See: idem, Nihil
desperandum, [in:] Rozmowy…, p. 46.
5
 K. Popper, Knowledge and the shaping of reality: the search for a better world, [in:] idem, In search
of a better world: lectures and essays from thirty years, London and New York 2000, p. 4.
4
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completely certain that we have not made a mistake”6. Therefore questioning the
existing order appears to us as desirable for it is conducive to growth – to the
creation of better rules, models or institutions.
What is important, on the basis of Popper’s conception, is that members of
the society do not constitute a uniform monolith, but to paraphrase Bauman
– are immersed in a polytheistic world”7, in which there predominates an attitude
of tolerance towards different values and life goals. In this way, differences of
opinion, contentions and conflicts are unavoidable in it. The Viennese thinker
fully accepts this fact claiming that a critical debate constitutes an immanent
feature of openness, not only without standing in opposition to it, but in fact
reinforcing it. All progress is possible exclusively thanks to the critical exchange
of rational arguments.
At this point, it is worth making a certain digression and shed light, even in
the briefest possible way, on Isaiah Berlin’s ethical perspective, popularly known
as pluralism of values which arose, as it were, in opposition to two trends in
ethics which stood in opposition to it, namely monism and relativism.
The common stem of monistic optics consists of Plato’s idealism (according
to the philosopher, it was Plato who was the first systematic ethical monist8) and
three hypotheses which follow directly from it, in accordance with which:
1. To each question – both as regards the sphere of natural sciences and ethical
issues – there exists only one true answer;
2. It is possible to discover “a path which leads (…) to the correct answers“9.
In other words, the truth is within the scope of human cognitive abilities;
3. All true answers to the properly posed questions are consistent with one
another and either form a coherent system of logical inferences or at least
a non-contradictory and hierarchical entity, at the top of which one finds
a certain supreme value.
The philosopher adds that the supporters of monism are of the opinion that
by applying the guidelines contained in the ethical norms, one may lead a perfect
life from the moral point of view10. As Beata Polanowska-Sygulska emphasizes in
Ibidem.
See: Z. Bauman, S. Obirek, O Bogu i człowieku. Rozmowy, Kraków 2013, p. 10.
8
See: R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, London 1993, p. 56–57.
9
 I. Berlin, The First and the Last, “The New York Review of Books”, vol. XLV, 1998, 14 May, no 8,
p. 54.
10
 “Plato, Aristotle, the Bible, the Talmud, Maimonides, perhaps Aquinas, and other Scholastics of
the Middle Ages, knew what was the best life of men. (…) I am not so privileged.” R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, p. 32.
6
7
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this context “as soon as the answers to the deepest human dilemmas are
puttogether to form a harmonious whole (…), the obtained result will provide
a harmonious solution to all problems of human existence”11.
Whereas according to Berlin, relativism is a doctrine in the light of which
ethics constitutes an expression of conventional, purely subjective preferences
and “the judgment of a man or a group (…) is simply what it is, with no objective
correlate which determines its truth or falsehood”12. Therefore, in the light of
this perspective, one cannot speak of true or false moral convictions. What
is more, as Berlin adds, on the basis of this perspective, there is no common
plane which would enable mutual understanding. Everything is a matter of
social conventions and individual preferences or tastes, whereas as the popular
saying declares, tastes are not to be disputed. Berlin definitely rejects this
perspective, in the light of which, as Leszek Kołakowski colorfully illustrates
in one of his essays, “the difference between a vegetarian and a cannibal is only
a matter of taste”13.
Pluralism constitutes a specific attempt to come out of the two aforementioned trends. A supporter of this perspective assumes that “there are
many different ends that men may seek and still be fully rational, fully men,
capable of understanding each other and sympathizing and deriving light from
each other”14. In the light of this perspective, ultimate values have an objective
character and are quasi-universal15 and cognizable. Therefore, they are not
a matter of convention or an expression of purely subjective feelings. Importantly,
the very concept of “ultimate goals” is understood very broadly by Berlin16 who
includes among the latter not only those valuable ones, but also the undesirable,
or even the harmful options. Moreover, he maintains that sometimes the goals are

 B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Kraków 2008, p. 56.
 I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas, p. 80.
13
 L. Kołakowski, Bałwochwalstwo polityki, [in:] idem, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990, p. 245.
14
 I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas, p. 11.
15
 Such is also the opinion of Beata Polanowska-Sygulska who expresses a conviction that “(…)
the most adequate definition of Berlin’s viewpoint as regards the issue of the universal dimension of a moral minimum seems to be “quasi-universalism”, the term which the philosopher
himself uses at times. On the grounds of the philosopher’s reflection (…) the universal dimension of the common canon of values (…) does not have an a priori but by its very nature a
contingent character”, B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości, p. 69.
16
 Which seems to constitute the biggest difference between this vision and the perfectionist conception of Joseph Raz who narrows down the pluralist choice exclusively to the so called goods,
that is valuable options.
11

12
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disproportionate17; some cannot be reconciled with one another, some are
non-reducible to others, they do not form a hierarchically ordered structure
or a coherent system of inferences. Yet their number is finite, as it is limited
by human constitution18. In this way, by observing their variety, people are
able to understand them all19, whereas this enables them to reach mutual
understanding. Berlin sums up this fragment of his reflections with the words:
“Pluralism entails that, since it is possible that no final answers can be given to
moral and political questions, or indeed any questions about value, (…) room
must be made for a life in which some values may turn out to be incompatible“20.
It seems therefore that thanks to the empathic ability inscribed in the pluralist
perspective, the latter is well harmonized with values such as tolerance21 and
respect for being different.
In my opinion, neither monism nor ethical relativism is reconcilable with the
above-described idea of openness. I also think that monism particularly stands
in clear opposition to the ideas that lie at the foundation of openness – that is,
freedom, autonomy or responsibility for one’s own choices. One may even state
that the above perspective belongs rather to the conception of a closed society.
For monism is by its very nature exclusivist. In the light of the above ethical
perspective, one cannot rationally argue for approximations to the truth – as the
latter is accessible to human cognition and can only be accepted or rejected.
I am also of the opinion that it is impossible to reconcile a vision of “one
truth” with the pacifistic appeal of the Viennese philosopher to exclude violence.
For, as is emphasized by both Berlin and Popper, when the goal of human
strivings is the “holy truth” – everything else loses its significance and no price
 In Berlin’s writings, one may only come across a very general notion of disproportionateness.
Whereas the above concept is more fully developed by another pluralist, Raz who in The Morality of Freedom presents a conception of disproportionateness as a notion of incomparability of
values. “According to his conception values A and B are disproportionate if neither of them is
better than the other, nor are they equal to one another”, B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm
wartości, p. 103.
18
Ibidem, p. 67.
19
 “Incompatible these ends may be; but their variety cannot be unlimited, for the nature of men,
however various and subject to change, must possess some generic character if it is to be called
human at all”, I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas, p. 80.
20
 R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, London, p. 44.
21
 In this context Polanowska-Sygulska states that although in the light of Berlin’s philosophy “no
direct conclusions can be reached from the pluralism of values as such (… ), [yet – K. S.] a convinced pluralist will have a natural predilection to practice tolerance”, B. Polanowska-Sygulska,
Pluralizm wartości, p. 217. Whereas according to Berlin, this leads “in the direction of loosely
understood liberal values (…)”, ibidem.
17
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seems too high to pay. The attainment of the ideal recompenses all the coststhat
have to be paid along the way. It also seems that ethical relativism in no way fits
the vision of Popper’s openness. In his writings the Viennese thinker emphasizes
his aversion to this perspective on numerous occasions, among others by
stressing that The Open society had been devised by him as a weapon in the
struggle against ethical relativism.
In my view, it is only the ethical pluralism of human goals and values
that harmonizes with the social theory of the Viennese philosopher.
Characteristically, it seems that the liberal views of both Popper and Berlin
correspond to one other quite well. The convergence of the two perspectives has
been observed, among others, by Phil Parvin22, who mentions in this context
that: “Berlin in particular shared Popper’s concerns about the encroaching
threat of totalitarianism and identified the same enemies to democracy as
Popper; his inaugural lecture (and most famous essay) “Two Concepts of
Liberty” traced the philosophical roots of totalitarianism to those thinkers
like Hegel, Marx, and Rousseau (…), and other essays including “Historical
Inevitability” bore all the hallmarks of Popper’s work”23.
What is therefore a “berlinized” theory of an open society? It is worth
emphasizing that the very isolation of a pluralist perspective constitutes an
important value whose significance should not be underestimated for Berlin
points to a specifically understood third way which people can follow while
searching for ethical sign-posts. In this way, he gives a certain hope to all those
who think that one’s reaction to the inadequacy of monism and relativism should
be a reduction of all axiology.
What is important is that one cannot ignore the issue of the costs which
freedom, as it were inscribed in the idea of openness, carries with it. This is
drawn attention to, among others, by Zygmunt Bauman in his in-depth diagnosis
of contemporary times (referred to by him as the era of liquid modernity)24. The
sociologist emphasizes that the highest price to be paid for freedom is the loss of
the sense of security – for in a free world, it is difficult to find authorities which
will prompt one whether the decisions one has taken were truly the best possible
options; there are no safe models to imitate and no safe rules to be observed
which will ensure harmony in one’s life. Among the other, equally high costs to
be paid, he mentions the all-engulfing fear or a sense of isolation. All authorities
See: P. Parvin, Karl Popper, London 2010.
Ibidem, p. 111.
24
 See particularly: Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge 2013; idem, Liquid Life, Cambridge-Malden 2005; idem, Freedom, Milton Keynes 1988.
22
23
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(including the moral ones) are undermined, becoming, as Bauman puts it, only
“advisors”25, whereas free people face the difficult task of having to make choices
and taking full responsibility for their erroneous decisions. People today are free
– as Bauman puts it – and no one will take pity on them26.
In my opinion, the pluralist ethical perspective carries with it a spark of
hope for the above somber picture of reality. In the light of the “berlinized”
version of Popper’s philosophy, there still remains a conviction that it is
freedom which constitutes the foundation of this ideology, yet people are
assured of a certain degree of support in the shape of the hypothesis that
certain objective values do exist. For it seems that Popper had made rationality
the only criterion of solving all dilemmas. Yet as Leszek Kołakowski maintains,
rationality lets one down as a criterion of differentiating between good and
evil in the moral sense27. In my view, ethical pluralism offers a certain solution
to the above-mentioned weakness. For although the individual members of
society do not receive a ready-made recipe in the shape of a clear and lucid
monistic vision of happiness (which would be irreconcilable with openness),
they gain an important assurance that objectively there exists “something
more” than only rationality, which is of fundamental importance to them,
whenever they come across ethical dilemmas. This, in my opinion, allows one,
at least to some extent, to diminish the above-mentioned costs. Consequently,
I am of the opinion that in a society which is “open to values”, a lack of security,
fear, uncertainty or a sense of being lost, which are rather typical elements of
Popper’s world deprived of moral road-signs, become to a large extent pushed
to the margin.
What is also important is that the support which people derive from the
conviction about the existence of a horizon of objective values, also means that
they will not experience so strongly the typical human need to “escape into

 “Authorities no longer command; they ingratiate themselves with the chooser; they tempt and
seduce.” Z. Bauman, Liquid Modernity, p. 64.
26
 As he puts it: with every “new portion of freedom, there comes a new portion of uncertainty.
I have no (…) good news, as mercy is nowhere to be found”. J. Dąbrowska, Z. Bauman, [interview] Grzęzawiska paradoksów, “Tygodnik Powszechny”, [on-line] http://tygodnik.onet.
pl/33,0,63171,4, artykul.html, access: 31.10.2013.
27
 “In the moral sense, there are no rational criteria of good and evil which would be sufficiently
supported by experience and logic. Rationalists (…) are inclined to think that all people are
ready to accept various fundamental values; therefore, practically what is important is the debate regarding measures and not ultimate goals (…). Yet it is nothing but an intellectual delusion.” L. Kołakowski, Samozatrucie otwartego społeczeństwa, [in:] idem, Cywilizacja na ławie
oskarżonych, p. 171.
25

101

Krzysztof Sielski

ethnicity”28. What is also important and what both Popper and Bauman strongly
emphasize in their reflection is that there exists a natural need for a renewal
and strengthening of community bonds, which in open and liquid societies
become somewhat frayed. This is stressed particularly strongly by the author
of Liquid Modernity, who says that the feeling of isolation pushes people to
adopt exclusivist models – making them close themselves off towards others
and embrace nationalism, xenophobia or racism. According to Bauman, there
exists a natural inclination which directs people towards communal life and
when they are deprived of certain forms of this life – they assiduously strive
to revitalize others. Thus, paradoxically, consistency in the sphere of granting
people freedom, leads to its negation – it leads towards closing oneself to others.
What is equally characteristic is that the axiologization of the theory of an
open society in the pluralistic spirit is not associated with the monistic concept
of “making people happy whether they want it or not” or of imposing on them
a definite constellation of values through pointing to the only just and true way
which they should follow, in search of their own goal in life. In my view, it would
be impossible to reconcile such a vision with the conception of the Viennese
thinker. Yet ethical pluralism offers an entirely different vision; for in its light,
there exist many alternative and equally valuable life paths and every man has
a right to choose his own. Berlin points out that the multiplicity of sometimes
mutually contradictory life options leads to the necessity of making a conscious
choice which is associated with the need to forgo certain options. There is no
room here for an ideal model of life which would be perfect in respect of its
ethical dimension, as ethical values themselves are incommensurate and one
cannot speak of some universal common denominator. This vision seems to fit
in very well with Popper’s view of the human condition. For the quintessential
element of openness is freedom as regards the choice of one’s goals in life.
History, chance or fate, do not determine the future of free people, as this future
depends exclusively on them. In my opinion, the axiologization of the theory of
an open society in the pluralist spirit allows one to maintain that in the light of
this whole approach, a special place is reserved for the freedom of choice, at the
same time bringing out the role of objective axiology which clearly contributes
to limiting the above-mentioned costs of openness.
 In this context, Bauman states that: “Sociologically speaking, communitarianism is an all-too-expectable reaction to the accelerating »liquefaction« of modern life, a reaction first and foremost to the one aspect of life felt perhaps as the most vexing and annoying among its numerous
painful consequences – the deepening imbalance between individual freedom and security. Supplies of security provisions shrink fast, while the volume of individual responsibilities (…) grows
on a scale unprecedented for the post-war generations” Z. Bauman, Liquid Modernity, p. 170.
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The issue of the axiologization of Popper’s political theory also seems
to be of key importance from the point of view of the strengthening of the
institutional aspect of the functioning of societies. When suggesting at the
beginning of the nineties that Poland and the other countries of Eastern Europe
should adopt “berlinized Popperism”, John Gray had in mind this particular
aspect. For, on the one hand, he emphasized the fact that “The task which
you confront is absolutely exceptional. You have to achieve it by adopting the
method of trials and errors”29. According to Gray, Popper’s method of “small
steps” and of fragmentary reform of institutions seemed to him as much more
effective than simple negation of everything that is old and of substituting it
with the new. As he adds: “You must (…) construct new institutions. And you
cannot expect that they will automatically flourish, once you get rid of the old
ones”30. The philosopher recommends a specific type of evolution in place of
revolution and it is in this very aspect that he perceives a fundamental merit of
Popper’s conception.
On the other hand, in my opinion, Popper’s political conception in its
“pure” form, appears to Gray as quite shallow and naïve. Therefore, he expands
on the idea of “berlinization” of the theory of an open society. The philosopher
illustrates this thought with the following example:
You will say to yourselves: “We want to design such and such institutions.
We shall make use of social engineering. Here are the costs which we shall
have to take into consideration. We’ll have to decide that this and that
expense will have to be scrapped. Yet the latter decision will have to be
reached after a wide democratic debate. For what else can we do if we are
not satisfied with the solution a la Pinochet”.31

Thus, according to Gray, Popper’s partial social engineer has to be fully
aware of all that Isaiah Berlin teaches us about, namely the possibility of an
inevitable conflict of ultimate values which people strive for while remaining
fully rational, the incommensurateness of conflicting values, the necessity of
sacrificing some of them in the name of the realization of others, and finally the
need to make fragile and imperfect compromises, as sometimes it is the only
way of mitigating conflicts and of “coming out of oppression”. In other words,
as Berlin himself puts it: “one cannot have everything in principle as well as in
 B. Polanowska-Sygulska, Koniec ery liberalizmu?, [in:] idem, Rozmowy z oksfordzkimi filozofami,
p. 87.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
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practice”32, whereas according to Gray, Popper seems not to notice all of these
sensitive issues. For the Viennese thinker is of the opinion that it is possible
to reach a good solution in every situation and that walking along the path of
progress constitutes the only goal of the work of social engineers, while the
specifically understood compromise comes across to him as a kind of ultima
ratio. What is more, it seems that while Popper states only as it were incidentally
that a perfect society as such is a delusion, Berlin presents a multilayered and
convincing argumentation in favor of the hypothesis that “the old perennial
belief in the possibility of realizing ultimate harmony is a fallacy”33.
Gray’s above-quoted remark seems to sound quite convincing. Particularly that
compared to Berlin’s vision of reality, in accordance with which the world seems
to one as a field of inevitable conflict between ultimate values, Popper’s optimism
and uncritical faith in the future appear quite naïve, constituting a symptom of
the philosopher’s specific type of wishful thinking. From this perspective, Berlin’s
diagnosis which is summed up below, sounds much more mature:
Of course social and political collisions will take place; the mere conflict
of positive values alone makes this unavoidable. Yet they can, I believe, be
minimized by promoting and preserving an uneasy equilibrium, which is
constantly threatened and in constant need of repair – that alone, I repeat,
is the precondition for decent societies and morally acceptable behavior,
otherwise we are bound to lose our way.34

What is more, it seems that Popper’s partial method of trials and errors
– of reforms which can be easily controlled and whose undesirable consequences
can be rectified, cannot be implemented “in a vacuum”. On the contrary, its
implementation requires a certain axiological minimum. For if this idea is
perceived in purely procedural categories, one may easily accept values that are
unequivocally reprehensible from the moral point of view.
A more in-depth analysis of this issue is presented by Zygmunt Bauman,
who in his book entitled Modernity and the Holocaust analyzes the theoretical
principles of the model of civilizing processes. In his book, the sociologist comes
to the conclusion that it was the trend to regard rationality as the exclusive
criterion of human decisions that constituted one of the main causes of the
Holocaust35. According to Bauman, the lesson which one should learn from
32
33
34
35

I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas, p. 17.
Ibidem.
Ibidem, p. 19.
See: Z. Bauman, Modernity and the Holocaust, Cambridge 2013, p. 27 and subs.
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the drama of the Holocaust boils down to supplementing this, as he states,
unilateral model “so as to include the (…) tendency to demote, exprobate and
delegitimize the ethical motivations of social action“36. For the sociologist is of
the opinion that modernity “is a process of divesting the use and deployment of
violence from moral calculus, and of emancipating the desiderata of rationality
from interference of ethical norms or moral inhibitions“37. In other words,
according to Bauman, the contemporary times are characterized by a tendency
to grant a specific kind of autonomy to rationality; the latter has currently
become the exclusive criterion for making all kinds of decisions. In the light
of this argumentation, the Holocaust is to some extent the effect of this state
of things. According to the author of Modernity and the Holocaust, “As the
promotion of rationality to the exclusion of alternative criteria of action (…)
has been long ago acknowledged as a constitutive feature of modern civilization
– the Holocaust-style phenomena must be recognized as legitimate outcomes of
civilizing tendency, and its constant potential“38. It seems that a more powerful
example of the negative consequences of turning rationality into a specific metacriterion of all human choices would be difficult to find.
Bauman also criticizes rationality from a slightly different perspective. For
as he declares, the: “general accomplishment of rationalizing tendency has been
codified (…) in modern bureaucracy. (…) it reveals the silencing of morality
(…). And it also reveals its capacity of generating the Holocaust-like solution
while pursuing, in impeccably rational fashion, its daily problem-solving
activity“39. What is important and what according to the sociologist is associated
with Popper’s model of the work of social engineers: “Use of violence is most
efficient and cost-effective when the means are subjected to solely instrumentalrational criteria, and thus dissociated from moral evaluation of the ends“40.
What seems to be very poignant here are also the words of Leszek
Kołakowski41 who is of the opinion that all those who wish to change the world
in the spirit of values such as kindness, disinterestedness or assistance to others,
should not limit themselves to the too narrow criteria of rationalist discourse,
Ibidem, p. 28.
Ibidem.
38
 Ibidem. As he adds when writing about the specific defeat of the contemporary learning and
scientists, “Science wanted to be value-free and took pride in being such“, ibidem, p. 108.
39
 Ibidem, p. 29. In another place Bauman expands on the problem of the types of violence used
during the Holocaust: “Violence has been turned into a technique. Like all techniques it is free
from emotions and purely rational“, ibidem, p. 98.
40
Ibidem.
41
See: L. Kołakowski, Samozatrucie, [in:] Cywilizacja na ławie oskarżonych, p. 171.
36
37
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but should accept a certain vision of morality. In other words, in the light of the
philosopher’s analyses, scientistic faith that critical rationalism applied to the
sphere of politics guarantees effective protection against morally reprehensible
content, looms as naïve.
In connection with the above, there arises a question why it is that out
of a number of various ethical perspectives it is precisely pluralism that
corresponds so well with Popper’s conception. I think that at this point it is
worth making a certain digression, by returning once again to the remarks
of Zygmunt Bauman. For when commenting on the thought of Maciej Zięba
OP42, the latter makes use of the term “verity society” (from the Latin word
veritas i.e. truth). Bauman explains that ”All “verity societies” declare war on
the diversity of life principles and authorities; all of them demand a monopoly
on charting out a line between good and evil, virtue and frailty, merit and
offense, orthodoxy and heresy, faith and paganism, truth and falsehood”43.
He compares the thus delineated vision to monotheism adding that from the
very idea of “the only God”, one can infer that one cannot contemplate placing
such a god “in the company of other gods who due to their very otherness
could exclusively be regarded as false pretenders to the divine throne”44. The
sociologist finds an alternative to the above monotheistic image of the world in
the specifically conceived polytheism, a concept “associated by him (…) with
the peaceful coexistence of various ways of being human”45. Bauman himself
clearly opts out for the latter vision, saying that: “Agnosticism (…) which in
my case I can only imagine – is not an anti-thesis of religion, or even of the
Church. It is an anti-thesis of monotheism”46.
It is not difficult to observe that the distinction made by Bauman is strikingly
similar to Popper’s juxtaposition of open and closed societies. Moreover the
above distinctions bring to mind the differences between ethical monism and the
pluralism of values, which are described by Berlin. In other words, it seems to me
that despite many differences which characterize the above-mentioned thinkers,
all of them opt for a similar vision of reality. At the basis of this reality one finds
a conception which assumes that man is well aware of his own limitations.
Hence, he assumes the attitude which is full of Socratesian modesty and opts for
values such as tolerance, respect for others and for openness to dialogue.
42
43
44
45
46

See: Z. Bauman, S. Obirek, O Bogu…, op. cit., p. 8 and subs.
Ibidem, p. 9.
Ibidem.
Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 7.
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In my opinion, the image of the world which emerges from the above-presented conceptions (regardless of whether one refers to it as liquid,
polytheistic or open), stands in opposition to all ideas at the basis of which
one finds “sacred truths” and the “only just notions” which instead of uniting
people and making them open to dialogue, tend to divide and exclude them;
the “prophets” of the latter, endowed with a monopoly for truth and cognition
ensure that they can provide infallible answers to all human doubts.
The above vision is undoubtedly a tempting one and that is why it has
numerous supporters. Yet the problem is that it is illusory and the human plight
is not always painted in glowing colors. Life experiences people in radically
different ways; consequently, each and every day, instead of facing the Truth,
people have to struggle with uncertainty and doubt. The tree of humanity is
much more twisted and crooked than the supporters of this smooth and polished
picture, the protagonists of “sacred Truths and “only just notions” might wish.
Consequently, as Bauman teaches us:
(…) we are doomed to compromise. And it is not because our opponents
undermine the absolute value of our truths – but because absolute truth
inhabits a world which is different from ours. In its absence (or unattainability
– which comes down to the same thing), we are also doomed – each and
every one of us – to struggle with partial truths, in the conditions of continual
uncertainty as to the righteousness of our virtues and our choices. Uncertainty
is a natural ecotop of our moral self.47

The sociologist extols the chronic and incurable uncertainty, as he is of the
opinion that morality can develop exclusively in such uncertain and unequivocal
territory.
Everything seems to indicate that pluralism of values constitutes
a perspective which harmonizes with the above-described vision of inaccessible
truths and incomplete knowledge. For an ethical pluralist does not claim to
have an exclusive right to the Truth; he does not rule out dialogue and does not
polarize the parties taking part in the discourse. On the contrary,he declares
that there are many values which people can strive for. These values may be
incommensurate and sometimes it is impossible to prioritize them.
What is also important is that when this concept is applied to the model
of institutional changes, it is difficult to find in it any utopian references. Thus
axiologization does not constitute a step in the direction of closeness for partial

47

Z. Bauman, Nowoczesna obietnica wygody, “Znak”, 2012, April, no 683, p. 35.
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engineers who have adopted this perspective are aware of the fact that one
cannot devise universal and long-term plans for a reconstruction of society,
precisely due to the fact that Plato’s Truth lies outside the scope of human
cognitive capacity. Being fully aware of the fact that one cannot create a “heaven
on earth”, the engineers will therefore strive to solve the most urgent social
problems, continually meandering and looking for fragile and impermanent
solutions to the dilemmas which by their very nature are irreconcilable. In this
way, it is my firm belief that a consequence of these activities and strivings will be
a reinforcement of the foundations of a pluralist society, in which a polyphony of
voices will oust monologue; what’s more, this society will remain open to many
visions of happiness and to diverse horizons of values.
Although undoubtedly engineers will not satisfy all members of the
reformed societies with their activities, and, in all probability, they will not
manage to fully please everyone, the monistic attitude which boils down to
trying to please people against their will does not constitute an alternative which
would be worthy of recommendation. Therefore the Austrian philosopher goes
in the direction of negative utilitarianism, while Bauman emphasizes that the
contemporary reality is polytheistic and that is why on principle it does not fit
the framework of any monotheism. The only truth (a term which according
to Bauman is equivalent to tautology) can hardly survive in the contemporary
world. The sociologist adds that one should even consider whether not to reject
using the term “truth” in the singular form altogether. He expresses this thought
by what in my opinion is an extremely poignant metaphor when he says that:
Indeed, using the word “truth” in the singular in a polyphonic world looks
a bit as if someone demanded that we should clap using a single hand. (…)
With one hand one can slap someone in the face but not applaud. One can
also smack someone with the only truth (that is what it was invented for…),
but one cannot go about exploring the shape of the human condition (the
latter activity may and must be exclusively the effect of a dialogue, assuming
the explicit or implicit, but always axiomatic presence of an alternative).48

To use Bauman’s parallel the contemporary world appears to one as
polytheistic. It seems therefore that in order to try and find oneself in it, and all
the more so change it, one should abandon all monotheistic (or, to use Berlin’s
language, monistic) models and strivings, and particularly the vision of the
ultimate, unique and sacred Truth. It seems that what corresponds well with

48

Z. Bauman, S. Obirek, O Bogu…, op. cit., p. 12.
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this vision of the reality is ethical pluralism. In my opinion, ethical pluralism
also goes hand in hand with Popper’s theory of an open society, although the
philosopher recalls this optic only on the margin49, on principle distancing
himself from axiology. What is more, due to the opening of his reflection to
the problems of values, Popper’s method of trials and errors turns out to be
much less naïve, and at the same time, more harmonized with the world as it
is in reality (and not as it emerges from the excessively optimistic vision of the
Viennese thinker). In this way, the “berlinized Popperism” suggested by John
Gray seems to be a method which is well suited to the non-ideal and chaotic
world that is full of internal contradictions and forces which pull the people
living in it in the opposite directions. Popper would no doubt wish to convince
us all (by presenting rational arguments in a substantive discussion) that among
all the available paths, there is one which is definitely the best. Yet reality seems
to contradict such a view. In conclusion, it is worth adding that the conviction
about the existence of an inherent contradiction which is, as it were, permanently
inscribed in the world is by no means pessimistic. For as Zygmunt Bauman
stated in a conversation with me: “The fact that nothing like a perfect society is
possible does not automatically mean that we should not undertake efforts to try
and improve this world”50.
The project has been financed from the funds of the National Science Center
granted on the basis of decision no DEC-2011/03/N/HS5/01289.
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Summary
Society open to values. A suggested modification of Karl Popper’s social
theory in the spirit of Isaiah Berlin’s ethical pluralism

The aim of the article is to present a suggestion for enriching the axiological aspect
of Karl Popper’s political thought in the spirit of Isaiah Berlin’s ethical pluralism. For it
seems that the greatest weakness of Popper’s theory of an open society is not the obsolete
nature of the postulated solutions, their impracticality or else the excessively theoretical
nature of the conducted analyses, which their author had often been blamed for. The
afore-mentioned frailty reveals itself in Popper’s adoption of scientific optics which had
led him to the construction of a strictly procedural political theory that had almost dogmatically ignored values. Therefore, the proposition of introducing modifications into
Popper’s political theory, particularly as regards its “de-formalization” and an “openingup” to a certain axiological minimum, should significantly strengthen this idea making
it more impervious to various voices of criticism.
Keywords: Karl Popper, the open society, value pluralism, Isaiah Berlin, Zygmunt
Bauman.

Streszczenie
Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii politycznej
Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego Isaiaha Berlina

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji wzbogacenia aksjologicznego aspektu myśli politycznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego Isaiaha
Berlina. Wydaje się bowiem, iż największą słabością Popperowskiej teorii społeczeństwa
otwartego nie jest ani nieaktualność postulowanych rozwiązań, ani niepraktyczność
czy nadmierne uteoretyzowanie prowadzonych rozważań, które mu często zarzucano.
Wspomniana ułomność przejawia się w przyjęciu przez Poppera scjentystycznej optyki, która doprowadziła go do budowy ściśle proceduralnej teorii politycznej, niemal dogmatycznie abstrahującej od wartości. Twierdzę, iż formalizm czyni rozważaną koncepcję potencjalnym przedmiotem istotnych zarzutów. Propozycja modyfikacji teorii
politycznej Poppera w zakresie jej „odformalizowania” i „otwarcia” na pewne aksjologiczne minimum winna zatem wydatnie wzmocnić tę ideę, uodparniając ją na rozmaite
głosy krytyki.
Słowa kluczowe: Karl Popper, społeczeństwo otwarte, pluralizm wartości, Isaiah
Berlin, Zygmunt Bauman.
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Mołdawia w perspektywie polityki
zagranicznej III RP
Polska polityka zagraniczna
Aspiracje państwa polskiego jako promotora demokracji oraz procesów demokratyzacyjnych stały się możliwe dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego. Kształtowanie polityki państwa polskiego, mającej na celu wsparcie dla procesów demokratyzacyjnych jest procesem zespalającym politykę zagraniczną
Rady Ministrów, działania Prezydenta RP, Parlamentu i innych organów władzy
publicznej. Aktywność w badanym wymiarze wspierana jest również poprzez
debatę publiczną z udziałem instytucji akademickich, stowarzyszeń, fundacji
czy mediów masowych.
Teresa Łoś-Nowak definiuje politykę zagraniczną przez pryzmat zewnętrznej funkcji państwa, niezbędnej do jego istnienia i rozwoju, podkreślając jednocześnie istotność jego otoczenia międzynarodowego i występujących w nim interakcji1. Zakłada się, iż położenie geopolityczne, uwarunkowania gospodarcze
oraz więzi historyczne sprawiają, iż relacje ze wschodnimi sąsiadami powinny
stanowić jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, a wszelka destabilizacja na tym obszarze zagraża interesom RP. Polska polityka zagraniczna według Romana Kuźniara realizuje i odzwierciedla interesy narodowe RP. Interes
narodowy definiuje cztery grupy celów polskiej polityki zagranicznej. Do pierwszej grupy należą: niezależność, suwerenność oraz integralność terytorialna. Na
interes narodowy składa się też bezpieczeństwo narodowe i stabilność w otoczeniu międzynarodowym państwa. Grupa trzecia zawiera warunki niezakłóco T. Łoś-Nowak, Polski fin de siècle w polityce zagranicznej po 1956 roku, „Wrocławskie Studia
Politologiczne”, nr 5, 2004, s. 122.

1
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nego rozwoju gospodarczego, awansu cywilizacyjnego oraz udziału w rozwoju
cywilizacyjnym Europy i świata. Ostatnią kwestią obejmującą interes narodowy
jest rola, prestiż i pozycja międzynarodowa państwa2. Autor wyodrębnił również
poszczególne fazy polskiej polityki zagranicznej od 1989 roku, odpowiadające
ww. celom. Zwłaszcza rok 1989 oraz powołanie pierwszego niekomunistycznego
rządu pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego stanowiło zdecydowany
przełom polityczny w kontekście prowadzonej polityki zagranicznej. Pierwszy
etap charakteryzował się odzyskaniem przez Polskę suwerenności, potwierdzeniem granic, przebudowaniem relacji ze Związkiem Radzieckim i rozwiązaniem
Paktu Warszawskiego. Warto podkreślić, iż rząd T. Mazowieckiego nie przyjął
w pełni stworzonej przez Jerzego Giedroycia koncepcji polskiej polityki wschodniej. Premier dał temu wyraz podczas przemówienia przed Sejmem 24 sierpnia 1989 roku, w którym odwołał się do przemian politycznych w ZSRR oraz
wprost stwierdził, iż: „Pragniemy zachować dobrosąsiedzkie i przyjazne stosunki ze Związkiem Radzieckim. Po raz pierwszy pojawia się szansa, by stosunki
między naszymi narodami były oparte na przyjaźni i współpracy społeczeństw,
a nie były zastrzeżone dla jednej partii. Jest to wielka szansa, której zmarnować
nie można”3. Stąd też zwłaszcza w polityce wschodniej charakterystyczne było
zachowanie dwutorowości, czyli utrzymywania stosunków zarówno z ZSRR, jak
i poszczególnymi satelitami. Linia dwutorowości charakteryzowała polską politykę zagraniczną na Wschodzie do ok. 1992 roku4.
Aktywnie prowadzona polityka dwutorowości odzwierciedlała zaangażowanie pierwszego ministra spraw zagranicznych III RP, Krzysztofa Skubiszewskiego. Rząd RP podpisał ze swoimi sąsiadami układy odnoszące się do współpracy i dobrego sąsiedztwa. Na tym etapie silnie wykształciła się orientacja
euroatlantycka oraz polityka wschodnia, bazująca na budowie bilateralnych
stosunków z nowymi państwami, powstałymi na gruzach ZSRR. Warto również
podkreślić, że dzięki wysiłkowi podjętemu przez K. Skubiszewskiego, wypracowany został konsensus polskiej klasy politycznej dotyczący polskiej polityki
zagranicznej, która miała skupić się na stosunkach ze Wschodem oraz zorientowana była na integrację europejską, przede wszystkim w ramach rozwoju kontaktów ze Wspólnotą Europejską5. Minister w odniesieniu do polityki
R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, s. 8.
 [Online] Fragment przemówienia Tadeusza Mazowieckiego przed Sejmem 24 sierpnia 1989 r., http://
www.nauka.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_nauka.pap.pl&_PageID=6&dep=299430&_
CheckSum=-634330524, stan z dnia 23.04.2015.
4
R. Kuźniar, op. cit., s. 8.
5
Ibidem, s. 41–44.
2
3
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zagranicznej rządu podkreślał, iż „Polsce potrzebna jest polityka wschodnia
z szeroką wizją i poparciem społecznym (…). Wchodząc w powiązania ściśle
europejskie, zwłaszcza z instytucjami zachodnioeuropejskimi, nie będziemy się
dystansować wobec ZSRR, lecz utrzymamy aktywną politykę w tym kierunku”6. Również 21 stycznia 1993 roku w wystąpieniu na temat pojęcia polskiej
racji stanu wobec ówczesnych wyzwań społeczno-politycznych i ekonomicznych, stwierdził, że „(…) obok normalizacji stosunków dwustronnych i ich jak
najlepszego kształtowania nasza racja stanu wymaga wspierania u wschodnich
sąsiadów – jako niepodległych państw – transformacji demokratycznej. Nie
ma lepszej gwarancji dla stabilizacji u naszej wschodniej ściany, jak powiązanie
niepodległości z demokracją”7.
Na kolejnym etapie, przypadającym na lata 1993–1997/98, państwo polskie
skupiło się przede wszystkim na zapewnieniu gwarancji bezpieczeństwa, czego
wyrazem były starania o członkostwo w NATO. Nowe relacje zostały przedstawione przez kolejnego ministra spraw zagranicznych w latach 1993–1995, Andrzeja Olechowskiego w exposé z 12 maja 1994 roku, w formie koncepcji Partnerstwo dla Transformacji (pierwszej całościowej strategii koncepcji polskiej polityki wschodniej), określającej stosunki dwustronne z państwami byłego ZSRR
(Rosją, Ukrainą, Białorusią, państwami nadbałtyckimi, Kazachstanem i Mołdawią) oraz mającej na celu pogłębianie oraz stabilizację bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania państw Europy Środkowej i Wschodniej, w ramach Partnerstwa
dla Pokoju. Minister zapowiedział, iż „Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie Polsce trwałego bezpieczeństwa poprzez rozwijanie dobrych stosunków ze
wszystkimi sąsiadami i zbliżanie do euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa”8.
Kluczowe dla relacji Polski ze wschodnim sąsiadami były stosunki z Rosją. Istotnym zadaniem było również podniesienie kwestii współpracy gospodarczej
i handlowej z państwami wschodnimi. Dużą rolę w czasie przemian odegrał
także konsensus elit politycznych odnośnie do polityki zagranicznej, czego odzwierciedleniem był rozwój kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi i członkostwo w Radzie Europy, a także starania w zakresie ułożenia dobrosąsiedzkich
 [Online] Informacja o polityce zagranicznej rządu przedstawiona w sejmie X kadencji przez
Krzysztofa Skubiszewskiego, 26 kwietnia 1990 r., http://www.msz.gov.pl/resource/432b916491e5-4ef7-8c7a-3e0656cc48d9:JCR, stan z dnia13.04.2015.
7
 [Online] Jak rząd rozumie pojęcie racji stanu. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego w Sejmie, 21 stycznia 1993 r., http://digit.pism.pl/dlibra/
docmetadata?id=578&from=publication, stan z dnia 1.05.2015.
8
 [Online] Exposé ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego w Sejmie, 12 maja 1994 r.,
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/teksty-zrodlowe/przemowienia/1122-expos-ministra-sprawzagranicznych-andrzeja-olechowskiego-w-sejmie-12-maja-1994-r, stan z dnia 22.04.2015.
6
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stosunków z państwami byłego ZSRR, kształtowanie proeuropejskiej orientacji
na Białorusi i Ukrainie oraz próby regulacji stosunków z Rosją9.
Głównym priorytetem od początku procesu transformacji było członkostwo
w NATO oraz Unii Europejskiej. Stąd też nowy rozdział w polskiej polityce wschodniej utożsamiany jest z wejściem Polski w struktury NATO. Przełom lat 2002/2003
charakteryzował starania o wzmocnienie prestiżu i pozycji Polski na arenie międzynarodowej10. Okres ten był też czasem zwiększonej aktywności na kierunku
wschodnim. Ważną cezurą okazało się wstąpienie Polski do UE, zasadniczo wpływając na strategię działań w polityce zagranicznej wobec wschodnich sąsiadów.
Głównym dążeniem Polski stało się przyjęcie oraz dostosowanie się do standardów prawnych i instytucjonalnych obowiązujących na Zachodzie, dla umożliwienia integracji. Innym celem było budowanie bezpieczeństwa oraz stabilności
politycznej w regionie, w tym nowych podstaw stosunków dwustronnych i relacji na poziomie międzynarodowym. W interesie Polski było wspieranie różnorodnych form pomocy, w szczególności w stosunku do państw byłego bloku
wschodniego. Starano się również kreować wizerunek Polski jako największego
i najsilniejszego państwa w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, ze znaczącymi postępami w budowaniu praworządności i rządów demokratycznych.
Polska jako promotor dążeń demokratycznych Mołdawii
Polityka wschodnia jest istotnym kierunkiem polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej na wschodzie Europy, region ten, postrzegany jako dynamiczny, wyróżniają z perspektywy europejskiej, możliwe zmiany układu sił11. Mołdawia po akcesji Bułgarii i Rumunii
w struktury unijne w 2007 roku stała się państwem będącym na styku dwóch
obszarów polityczno-gospodarczej integracji: euroatlantyckiej i euroazjatyckiej. Państwo to, charakteryzowane często jako najuboższe w Europie, w którym
niemal połowa mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, od początku swego niepodległego istnienia jest centrum konfliktów, które mają bezpośredni negatywny wpływ zarówno na system bezpieczeństwa europejskiego w południowo-wschodnim rejonie kontynentu, jak i na stosunki pomiędzy Unią, Rosją,
Ukrainą, a także Rumunią12. Współcześnie w Mołdawii przeprowadzono sze R. Kuźniar, op. cit., s. 41–42.
 Ibidem.
11
 [Online] Zob. P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia, http://www.omp.org.pl/
stareomp/index8fe3.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=770, stan z dnia 27.03.2015.
12
 
Zob. B. Szajkowski, Perspektywa członkostwa Republiki Mołdowy w Unii Europejskiej,
[w:] A. Staszczyk, J. Jartysi (red.), Wymiar Wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się
Europy, Szczecin 2007, s. 177.
19
10
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reg reform instytucjonalnych. Zagrożenia wewnętrzne pochodzą jednak w dużej mierze ze skorumpowanych elit politycznych i systemu sprawiedliwości czy
nieefektywnego systemu poboru podatków. W tych okolicznościach Rosja wykorzystuje wewnętrzne słabości państw poradzieckich. W 2014 roku Mołdawia
mogła skupić się na prowadzonej polityce zagranicznej i reformach wewnętrznych, w dużej mierze ze względu na fakt ukierunkowania uwagi Rosji w stronę Ukrainy. Nino Popescu twierdzi, iż powodem bezpieczeństwa i stabilności
w Mołdawii jest zwiększona odporność państwa na tzw. „geopolityczne wirusy”.
Wskazuje jednak na istotne w tym procesie reformy policji, armii, przejrzystość
finansowania, siłę systemu bankowego oraz rolę elit politycznych13.
Nie sposób nie umieścić kwestii polityki RP wobec Mołdawii we współczesnych realiach polityki europejskiej. Polska związana jest z Unią Europejską
i członkostwo w jej strukturach implikuje pewne obowiązki. Mołdawia z kolei konsekwentnie potwierdza dążenia do UE. Po jej rozszerzeniu w 2004 roku, władze
w Kiszyniowie zadeklarowały, iż strategicznym celem będzie pełne członkostwo
w strukturach unijnych. Entuzjazm ten wynikał z założenia, iż budowa Europy bez
państw obecnie egzystujących na marginesie kontynentu, nie będzie zakończona14.
Z jednej strony Mołdawia podjęła zdecydowane działania, by umocnić swoją pozycję w przestrzeni europejskiej. Szanse upatruje się w podpisanym układzie o stowarzyszeniu, pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu (DCFTA)
oraz wprowadzeniu reżimu bezwizowego. W wymiarze gospodarczym można już
zaobserwować pierwsze pozytywne efekty w wyniku wzrostu eksportu produktów rolnych do UE. Z drugiej strony zwraca się uwagę na problemy wewnętrzne:
niezagospodarowaną przestrzeń walki z korupcją, w tym elit politycznych, i brak
reformy sądownictwa oraz problemy integralności terytorialnej, wzmacniane poprzez dążenia separatystyczne regionów Naddniestrza i Gagauzji. Panuje jednak
przekonanie, iż Republika Mołdawii (RM) politycznie i gospodarczo jest mocniej
związana z Europą. Reorientacja w kierunku euroazjatyckim jest mało prawdopodobna, przede wszystkim ze względu na zacieśnienie relacji handlowych z UE
(ponad połowa handlu mołdawskiego). Według N. Popescu, integracja w ramach
Unii Euroazjatyckiej mogłaby dokonać się raczej w Kazachstanie czy Kirgistanie15.
 [Online] Zob. N. Popescu, In 2014, Moldova dropped the anchor on the European path, http://
www.moldova.org/nicu-popescu-in-2014-moldova-dropped-the-anchor-on-the-europeanpath/, stan z dnia 4.04.2015; wywiad przeprowadzony 15 stycznia 2015 r. przez Lina Grâu,
eksperta polityki zagranicznej i koordynatora programu Foreign Policy Association of Moldova.
14
 J. Solak, Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny
wymia r „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2014, s. 39.
15
 Online] N. Popescu, Eurasian Union: the real, the imaginary and the likely, „Chaillot Papers”, nr 132,
wrzesień 2014, s. 36, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/CP_132.pdf, stan z dnia 12.04.2015.
13
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Wybrane aspekty wspólnych stosunków Polski i Mołdawii
Oficjalnie, Polska uznała niepodległość Mołdawii 27 grudnia 1991 roku. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy państwami zostały nawiązane 14 lipca 1992 roku.
Traktat między Polską a Mołdawią o przyjaźni i współpracy sporządzony został w Warszawie 15 listopada 1994 roku, wszedł w życie 2 marca 1996 roku.
W dokumencie zawarto ustalenia natury stricte politycznej, zagadnienia obejmujące współpracę gospodarczą, w zakresie kwestii społecznych, środowiskowych oraz o charakterze kulturalno-naukowym. W maju 1997 roku otwarto
ambasadę Mołdawii w Warszawie. Na poziomie szefów obu państw odbyło się
wiele wizyt. Warto wspomnieć o pierwszej oficjalnej wizycie prezydenta Republiki, Petru Lucinschi w Warszawie 27 października 1998 roku, podczas której
podpisano porozumienia bilateralne dotyczące współpracy międzyregionalnej,
w dziedzinie wojskowej oraz w zakresie polityki socjalnej i rynku pracy. Prezydent Mołdawii potwierdził ambicje włączenia Mołdawii do UE, podkreślając, że
„(…) Polska jest państwem, które może (…) pomóc przede wszystkim konkretnym doradztwem w dziedzinie prawa i legislacji w przejściu od państwa scentralizowanego do państwa o gospodarce rynkowej”16.
Strona polska niejednokrotnie zapewniała o gotowości wspierania wysiłków
Mołdawii w dążeniach do integracji europejskiej. Zintensyfikowanie wizyt na poziomie ministrów spraw zagranicznych notuje się od wpisania Mołdawii w program Partnerstwa Wschodniego. Należy podkreślić, iż według Konstytucji RM,
to rząd posiada wyłączne prawo do prowadzenia polityki w wymiarze wewnętrznym i zagranicznym17. Pierwszym ministrem spraw zagranicznych, który odwiedził Mołdawię był Radosław Sikorski (pierwsze spotkanie odbyło się w 2008
roku). Z kolei pierwsza wizyta szefa mołdawskiej dyplomacji w Polsce, Nicolae
Tăbăcaru, miała miejsce dekadę wcześniej, w 1998 roku18. Podczas wizyty R. Sikorskiego w Kiszyniowie podpisano umowę, na mocy której powołano Polsko-Mołdawskie Forum Integracji Europejskiej. Pierwsze konsultacje w ramach
Forum z polskimi partnerami odbyły się w Mołdawii w 2010 roku. Dotyczyły
przede wszystkim zagadnień integracji RM z UE oraz reform wewnętrznych19.
 [Online] Wizyta oficjalna Prezydenta Republiki Mołdowy w Polsce, http://www.prezydent.
pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2000-i-starsze/art,674,wizyta-oficjalna-prezydenta-republikimoldowy-w-polsce.html, stan z dnia 3.04.2015.
17
 Zob. R. Rajczyk, System konstytucyjny Mołdawii, Warszawa 2014, s. 41.
18
 [Online] Embassy of the Republic of Moldova to the Republic of Poland, Political-Diplomatic
relations, http://www.polonia.mfa.md/poliltical-diplomatic/, stan z dnia 3.04.2015.
19
 [Online] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/
inicjatywy_i_wspolpraca_miedzynarodowa/inicjatywy_dwustronne/moldawia/strony/glowna.
aspx, stan z dnia 06.04.2015.
16
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Działania Polski wspierające przemiany demokratyczne w Mołdawii mają
przede wszystkim charakter dyplomatyczny oraz skupiają się na pomocy zagranicznej. Polska stale zapewnia o swym poparciu dla Republiki, m.in. na forum
Grupy Wyszehradzkiej i w stosunkach dwustronnych. W roku 2008 najważniejszym przedsięwzięciem, realizowanym przez Polskę był program Partnerstwa
Wschodniego, powstały w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Inicjatywa będąca pomysłem Polski, została wsparta przez Szwecję. Stanowiła również
odpowiedź na niemiecką koncepcję Partnerstwo dla Modernizacji. Partnerstwo Wschodnie określa ściślejszą współpracę UE z Ukrainą, Gruzją, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią. Pierwszy szczyt Partnerstwa odbył
się 7 maja 2009 roku w Pradze, gdzie podpisano wspólną deklarację, w której
przyjęto, iż fundamentem współpracy pomiędzy Unią a państwami partnerskimi będą „(…) zobowiązania dotyczące zasad prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym demokracji, praworządności i poszanowania praw
człowieka i podstawowych wolności, a także gospodarki rynkowej, zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów”20. Obecnie Partnerstwo Wschodnie jest projektem, który stał się jednym z celów szerokiej krytyki działań unijnych. Ocenia
się, że kolejne szczyty Partnerstwa (Warszawa w 2011 roku, Wilno w 2013 roku,
Ryga w 2015 roku) nie przyniosły oczekiwanych rozwiązań. Pierwotne plany
Partnerstwa były niedostosowane do rzeczywistości politycznej, gospodarczej
i społecznej regionu. Również cele stawiane przez unijnych urzędników były
zbyt ambitne. Wydaje się, że obecnie strategia tzw. małych kroków byłaby optymalnym rozwiązaniem, przy czym RP nie powinna porzucać wysiłków wsparcia
dla zaangażowania Mołdawian w dążeniu do struktur europejskich i reform wewnętrznych państwa.
Kolejną płaszczyznę dialogu i współpracy stanowi Polsko-Mołdawskie
Zgromadzenie Parlamentarne – inicjatywa, która została powołana w 2011 roku
w Kiszyniowie. Forma współpracy opiera się na cyklicznych spotkaniach delegacji obu parlamentów. Pierwsza sesja odbyła się w 2011 roku. W podpisanej wspólnej deklaracji reprezentacja polska zadeklarowała wsparcie dla starań Mołdawii w procesie integracji z UE. Strony opowiedziały się też za zwiększonym zaangażowaniem Unii w rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu. Podczas II sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii 27 marca 2012
roku, przyjęto wspólne oświadczenie. W dokumencie potwierdzono zaangażowanie RM w przeprowadzenie reform wewnętrznych, podkreślając zarazem
 [Online] Council of the European Union, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership
Summit, 7 May 2009, Prague, Brussels, 7 May 2009, 8435/09 (Presse 78), http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf, stan z dnia 3.04.2015.
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szczególną rolę Polski i USA, które w zakresie przewodnictwa w grupie zadaniowej ds. Mołdawii, funkcjonującej w ramach Wspólnoty Demokracji, podjęły się aktywności na wielu polach. Dwie kolejne sesje, w 2013 i 2014 roku,
również dotyczyły współpracy polsko-mołdawskiej w procesie integracji Republiki z UE. Podczas wizyty szefa polskiej dyplomacji na spotkaniu Europejskiej
Grupy Inicjatywnej dla Mołdawii (GAERM) na początku września 2014 roku,
ponownie zapewniono wsparcie dla reform oraz działań mających na celu walkę
z korupcją, większą otwartość przetargów, usprawnienie gospodarki oraz kwestie bezpieczeństwa21.
Z analizy polskiej polityki zagranicznej, a przede wszystkim działań skierowanych na Wschód Europy, wyłania się mało optymistyczny obraz. Kolejne
szczyty Partnerstwa Wschodniego nie przyniosły rozwiązań, które satysfakcjonowałyby wszystkie strony. Jednakże, w debatę polityczną Mołdawii wciąż wpisuje się kwestia przyszłego członkostwa w UE, a także roli Polski, która aktywnie
wspiera dążenia władz w Kiszyniowie. Na proces okcydentalizacji negatywnie
wpływa zahamowanie reform wewnętrznych, a przede wszystkim modernizacji
systemu sądownictwa, który charakteryzuje wysoki stopień korupcji.
Zaangażowanie Polski w UE na rzecz Partnerstwa Wschodniego, a także
innych państw członkowskich sprawia, iż nacisk na demokratyzację staje się coraz silniejszy. Jednakże, aktywność Polski często sprowadza się do działań symbolicznych, a sytuację utrudnia pogarszanie się relacji z Rosją. Realizacja programu okcydentalizacji państw Partnerstwa Wschodniego implikuje konflikt
polityczny z Federacją. W percepcji rosyjskiej władzy Mołdawia powinna uczestniczyć w projektach integracyjnych w ramach struktur euroazjatyckich. Dlatego
też jednym z najważniejszych celów polityki zagranicznej Kremla jest tworzenie mechanizmów integracyjnych na tym obszarze. Dążenia Rosji skupiają się
na trwałym włączeniu Mołdawii we własną strefę wpływów, zaś jakiekolwiek
działania z zewnątrz postrzegane są jako naruszenie jej żywotnych interesów.
W ostatnich latach obserwujemy radykalizację postaw Rosji wobec Naddniestrza. Problemem są również separatystyczne dążenia tureckojęzycznej mniejszości Gagauzów. Toteż analizowana działalność na Wschodzie nie pozostaje
bez reakcji Rosji oraz oddziałuje na relacje pomiędzy oboma państwami. Istnieje też obawa przed załamaniem reform, destabilizacją wewnętrzną i wpływem
Federacji Rosyjskiej. Jak długo jednak istnieje szansa na sukces mołdawskich
przemian, należy je aktywnie wspierać, choćby programami pomocy finanso [Online] M. Wojciechowski, Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Mołdawii, http://www.msz.
gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wizyta_szefa_polskiej_dyplomacji_w_moldawii, stan z dnia
12.04.2015.
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wej, jednak trzeba wziąć pod uwagę niepowodzenie obozu reform. Rosja stoi na
stanowisku, że Mołdawia posiada tylko jedną możliwość wyboru: wzmacnianie
relacji z Zachodem lub ze Wschodem. Jak zapowiedział szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow w rozmowie z minister spraw zagranicznych Mołdawii,
Natalią German przed podpisaniem umowy stowarzyszeniowej UE-Mołdawia,
akt ten negatywnie wpłynie na relacje rosyjsko-mołdawskie. Od czasu ratyfikowania umowy stowarzyszeniowej z UE, Rosja nałożyła embargo na mołdawskie
produkty, takie jak owoce, warzywa, przetwory mięsne oraz wino22.
Polska pomoc rozwojowa dla Mołdawii
Pomoc Polski w omawianym kontekście ma charakter rozwojowy. Po
przystąpieniu Polski do UE, współpracę gospodarczą pomiędzy Warszawą
a Kiszyniowem określa Układ o partnerstwie i współpracy między UE i Mołdawią z 1994 roku, który automatycznie w 2004 roku został rozszerzony na
nowe państwa członkowskie. Z kolei umowa bilateralna między oboma państwami o współpracy gospodarczej została podpisana 7 września 2006 roku,
a weszła w życie 24 maja 2007 roku. Dokument ten stanowi formalną podstawę dla aktywności polsko-mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej23. W ramach prac komisji podpisano Porozumienie o współpracy
między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Ministerstwem Gospodarki i Handlu RM. Ponadto, oba państwa zawarły wiele umów na poziomie
międzyrządowym, dotyczących m.in. zagadnienia unikania podwójnego opodatkowania czy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (oba dokumenty podpisano w 1994 roku). Pomoc dwustronna zakłada przede wszystkim wsparcie techniczne: w jej skład wchodzi transfer wiedzy i doświadczeń,
organizowanie staży, konferencji czy seminariów, udzielanie stypendiów dla
studentów, redukcja długu zagranicznego, udzielanie preferencyjnych kredytów oraz wsparcie o charakterze humanitarnym24. Polska zaangażowała się
szczególnie na płaszczyźnie wspierania zmian politycznych, społecznych i gospodarczych na Terytorium Autonomicznym Gagauzji, jednym z najbardziej
 N. Popescu, Eurasian…, op. cit., s. 33.
 W Ministerstwie Gospodarki w Warszawie 7 lutego 2014 r. odbyło się IV spotkanie Polsko-Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, któremu przewodniczyli podsekretarz
stanu w resorcie gospodarki Andrzej Dycha i prezydent Mołdawskiej Akademii Nauk Gheorghe Duca. Spotkanie miało na celu omówienie perspektyw rozwoju bilateralnych stosunków
gospodarczych oraz współpracy naukowej.
24
 P. Bagiński, Prawa człowieka a pomoc dla zagranicy – wnioski dla polskiej polityki zagranicznej,
[w:] A. Bieńczyk-Missala, R. Kuźniar (red.), Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej,
Warszawa 2007, s. 72–73.
22
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zacofanych w Republice Mołdawii, realizując na tym obszarze program Funduszu Małych Grantów (nakierowany na dostawę wody i gazu) oraz, wraz
z UE, w ramach wspierania autonomii Gagauzji25.
Obroty handlowe między Polska a Mołdawią, według danych z 2012 roku,
przekroczyły 290 mln USD, w tym polski eksport 212 mln USD (wzrost o 12%
w porównaniu z rokiem poprzednim). W 2013 roku zanotowano dalszy wzrost
wzajemnych obrotów towarowych, które wzrosły o 57% i wyniosły prawie 420
mln USD (polski eksport do Mołdawii wzrósł o 75% i wyniósł ponad 338 mln
USD)26. Podczas dwustronnych spotkań wciąż podkreśla się możliwość inwestycji
w sektorze bankowo-finansowym, rolnictwa i przemysłu spożywczego, turystyce
i transporcie. Niestety, wielość przedsięwzięć nie przekłada się na jakość współpracy. Podane dane liczbowe biorą też pod uwagę wyniki Mołdawii wraz z Naddniestrzem. Zauważalny jest również trend wycofywania się polskich inwestorów
z Mołdawii, ze względu na brak wykwalifikowanej siły roboczej i kadry menadżerskiej, słabo rozwiniętą infrastrukturę oraz występowanie szarej strefy27.
Od października 2012 roku działa Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych Mołdawii, które powołane zostało w oparciu o Memorandum of Understanding, podpisane w 29 czerwca 2012 roku pomiędzy polskim resortem spraw
zagranicznych a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii. Zgodnie z założeniami, pełni ono funkcję informacyjno-koordynacyjną
i edukacyjną. Zadaniem Centrum jest dostarczanie informacji dotyczących zagranicznych projektów i grantów oraz procedur ubiegania się o środki krajowe
oraz instytucji międzynarodowych. Całe przedsięwzięcie finansowane jest przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Amerykańską Agencję ds. Rozwoju
Międzynarodowego (USAID). Projekt jest częścią programu Democracy Partnership Challenge, kierowanego przez Wspólnotę Demokracji28.
W roku 2013 na rzecz Republiki Mołdawii podjęto realizację 24 projektów na
kwotę 5 225 985 zł oraz 11 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 122 918,61 euro. Polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz
 Zob. M. Kosienkowski, Polityka Polski wobec Mołdowy, [w:] A. Gil, T. Kapuśniak (red.),
Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, Lublin-Warszawa 2009, s. 270–272.
26
 
[Online] Ministerstwo Gospodarki, [w:] http://www.mg.gov.pl/node/20082, stan z dnia
3.05.2015.
27
 A. Sawicz, Zamalować białą plamę, czyli słów kilka o stosunkach polsko-mołdawskich,
[w:] M. Kosieniowski (red.), Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora
Janusza Solaka, Episteme, Lublin 2013, s. 69–70.
28
 
[Online] Zob. Information Center for Local Authorities, Centrul de Informare pentru
Autoritățile Locale, [w:] http://www.centruinfo.org/en/infocenter, stan z dnia 12.03.2015.
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Mołdawii obejmowała następujące priorytety: bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami, rozwój regionalny i decentralizację oraz rozwój obszarów wiejskich. Działania w pierwszym obszarze dotyczyły m.in. poprawy bezpieczeństwa
publicznego i przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i przemytowi towarów, wsparcia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska naturalnego. Rozwój regionalny i decentralizacja odnosiły się do przygotowania administracji regionalnej i lokalnej
do efektywnej absorpcji funduszy unijnych oraz wzmocnienia koordynacyjnej
roli resortu rozwoju regionalnego i budownictwa Mołdawii w zakresie wdrażania
reformy regionalnej. Rozwój obszarów wiejskich obejmował aktywność z zakresu wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego, jak również promocji i wdrażania innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych oraz modernizacji infrastruktury wiejskiej29.
Część przedsięwzięć zakończyła się niepowodzeniem. W czerwcu 2007 roku podpisano umowę o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej w kwocie ok.
15 mln USD (weszła w życie w sierpniu 2007 roku). Wsparcie miało zostać przeznaczone na sfinansowanie planów dostaw do Mołdawii polskich produktów
i usług w dziedzinie zaopatrzenia w wodę pitną przez polskie firmy, na warunkach
komercyjnych. Jednakże w 2009 roku strona mołdawska wycofała się z inicjatywy,
ze względu na niemożność realizacji przedsięwzięć z powodu braku środków budżetowych30. W czerwcu 2014 roku odbyła się misja doradcza polskich ekspertów
w zakresie wsparcia dla administracji publicznej w ramach projektu Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, który był współfinansowany poprzez działalność programu „Polska pomoc” z ramienia resortu spraw zagranicznych. Celem było poznanie funkcjonowania instytucji na poziomie administracji publicznej na szczeblach
centralnym i regionalnym oraz dokonanie przeglądu i analizy polityki regionalnej
w Mołdawii, w kontekście potrzebnych reform. Polscy przedstawiciele spotkali się
w Kiszyniowie z delegatami resortów budownictwa i spraw regionalnych, gospodarki, Organizacji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ODIMM) i Izby
Przemysłowo-Handlowej oraz Liviu Oboroc, wiceministrem resortu rozwoju regionalnego i budownictwa31. We wrześniu 2014 roku minister rolnictwa i rozwoju
wsi na spotkaniu z wiceministrem rolnictwa i przemysłu spożywczego Mołdawii

 [Online] Polska pomoc, Mołdawia, [w:] https://www.polskapomoc.gov.pl/Moldawia,16.html,
stan z dnia 30.03.2015.
30
 
[Online] Ministerstwo Gospodarki, Mołdawia, Informacja o stosunkach gospodarczych
z Polską, [w:] http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+
z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/Moldowa.htm, stan z dnia 4.04.2015.
31
 [Online] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/
Inicjatywy_i_wspolpraca_miedzynarodowa/Inicjatywy_dwustronne/Moldawia/Strony/misja_
polskich_ekspertow_Moldawia_06082014.aspx.
29
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Vladem Loghinem oraz szefem Rolniczej Agencji Płatniczej i Interwencyjnej Petru
Malera, zapowiedział wsparcie dla RM w ramach udzielenia kredytu rządowego
w wysokości 100 mln euro na finansowanie reform rolnictwa. Jednakże, jak stwierdza Kamil Całus, wdrożenie mechanizmu pomocy uniemożliwia konflikt między instytucjami mołdawskimi, które miałyby odpowiadać za zbieranie wniosków
kredytowych i sporządzenie list kredytobiorców. Z perspektywy urzędów mołdawskich, a docelowo także liderów politycznych, możliwość wpływania na dobór beneficjentów jest potencjalnym źródłem znacznych dochodów. Zagrożeniem
jest kształtujący się od 2009 roku system polityczny republiki. Działalność przywódców dwóch największych ugrupowań koalicyjnych – Vlada Filata, lidera Partii
Liberalno-Demokratycznej PLDM, oraz Vlada Plahotniu, szefa Partii Demokratycznej PDM, nieoficjalnie wspieranych przez komunistów (PCRM), wskazuje na
proces zawłaszczania państwa przez grupy interesów, skupione wokół tych dwóch
miliarderów. Z praktyki politycznej wyłania się obraz klasycznego postsowieckiego
modelu oligarchicznego32.
Ważną cezurą w relacjach zewnętrznych Mołdawii było podpisanie wspomnianego już układu o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu. Regulacje tej umowy nie objęły swym zasięgiem separatystycznego regionu Naddniestrza, w którym nie obowiązują już również unijne Autonomiczne
Preferencje Handlowe ATP. Z kolei w odbiorze urzędników UE, DCFTA może
wpływać na sytuację w regionie , spajając Mołdawię w wymiarze gospodarczym,
czego efektem może być dalsza integracja polityczna. To błędne założenie wynika być może z faktu ignorancji unijnych urzędników. Jednakże, dramatyczna
sytuacja gospodarcza w Naddniestrzu, pogłębiana przez systematyczne zmniejszanie subsydiów z Rosji, na co wpływ ma również konflikt pomiędzy Rosją
a Ukrainą, mogłaby spowodować wzmocnienie relacji między Tyraspolem a Kiszyniowem. Warto też wspomnieć, iż od 28 kwietnia 2014 roku dla obywateli Mołdawii został zniesiony obowiązek wizowy, zapoczątkowany procesem liberalizacji wizowej w 2010 roku. Mołdawia, na podstawie raportu Komisji Europejskiej z listopada 2013 roku, została najlepiej oceniona w obszarze reform
wewnętrznych państwa, ochrony granic (głównie na odcinku z Naddniestrzem)
i postępów we wdrożeniu Wizowych Planów Działań VLAP33.
 
[Online] K. Całus, Państwo zawłaszczone? Niepewne perspektywy modernizacji Mołdawii,
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-04-22/panstwo-zawlaszczoneniepewne-perspektywy-modernizacji-moldawii, stan z dnia 24.04.2015.
33
 [Online] European Commission, Report From The Commission To The European Parliament And
The Council, Brussels, 15.11.2013 COM (2013) 807 final, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-is-new/news/news/docs/20131115_5th_progress_report_on_the_implementation_by_
moldova_of_the_apvl_en.pdf, stan z dnia 12.04.2015.
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Podsumowanie
Trud wprowadzenia wartości i zasad demokracji powinien być podyktowany przede wszystkim polskim interesem narodowym oraz uczestnictwem Polski w strukturach międzynarodowych. Działania w tym zakresie powinny być
postrzegane w szczególności przez pryzmat członkostwa Polski w UE. Polska
powinna być traktowana jako godny zaufania i odpowiedzialny partner, który,
realizując aktywną politykę, pomimo niewystarczających zasobów, jest w stanie oddziaływać na zmiany ustrojowe, zachodzące w młodych demokracjach
na Wschodzie Europy. Z kolei rola, jaką Polska odgrywa w dziedzinie ochrony
praw człowieka, demokracji i rządów prawa w państwach obszaru byłego ZSRR
wpływa na postrzeganie jego na arenie międzynarodowej.
W Mołdawii część opozycji jest antagonistyczne nastawiona do integracji
europejskiej, ale w rzeczywistości państwo jest mocno zorientowane na budowanie relacji z Unią. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ponad połowa
handlu Republiki odbywała się z UE, a ok. 20% z Rosją34. Według mołdawskich
elit politycznych to właśnie integracja europejska stanowi klucz do reintegracji
państwa. Aby wspierać dążenia Mołdawii w tym procesie, powinno się skorelować aktywność Polski z działalnością Unii Europejskiej. Wizja prometeizmu
w polskiej polityce zagranicznej powinna być usytuowana w obecnych uwarunkowaniach, w europejskiej realpolitik. Polityka wschodnia III RP powinna
być całokształtem działań Polski, czyli budowaniem relacji dyplomatycznych,
gospodarczych, społecznych z państwami byłego bloku wschodniego. Działania
doraźne w obszarze wspierania dążeń demokratycznych Mołdawii przez polskie
władze nie będą dawały wymiernych rezultatów, potrzebna jest tu całościowa,
przemyślana, długofalowa strategia polityki wschodniej. Dodatkowo, niedostateczne reformy gospodarcze, słabość systemu politycznego, skomplikowana sytuacja geopolityczna, rola Rosji, hamująca procesy integracyjne etc. wymagają
prawdopodobnie stworzenia nowego mechanizmu współpracy w regionie.
Nie należy zapominać, iż rozwiązania i mechanizmy działające i wypracowane w jednym państwie nie muszą okazać się skuteczne w innym. Dlatego
też nie należy przenosić wzorów, np. demokracji zachodnich, bezpośrednio na
grunt państw byłego bloku komunistycznego. Atutem Polski jest zrozumienie
specyfiki regionu Europy Wschodniej. Polityka III RP powinna być przejawem
zgodności sił politycznych w państwie i usytuowana expressis verbis w polityce Unii Europejskiej i NATO. Ponadto aktywność w tym obszarze rodzi istotne zobowiązania państwa, aby dzięki jego wysiłkom było postrzegane przez

 N. Popescu, Eurasian…, op. cit., s. 24.
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środowisko międzynarodowe jako wiarygodny partner. Państwo pretendujące
do roli promotora wartości demokratycznych musi posiadać wysokie standardy
ochrony praw człowieka, kierować się zasadami państwa prawa, szanować prawa mniejszości narodowych oraz respektować zasady demokratycznych reguł
gry politycznej.
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Streszczenie
Mołdawia w perspektywie polityki zagranicznej III RP

Jako członek wielu organizacji, kładących nacisk na poszanowanie praw człowieka,
demokracji i rządów prawa, Polska ma realny wpływ na kształtowanie norm międzynarodowych. Zobowiązania międzynarodowe, przynależność do grupy państw demokratycznych, tradycje demokracji, uwarunkowania kulturowe, jak i całokształt myśli polskiej polityki na Wschodzie są czynnikami, które mają wpływ na postawę Polski, która
aktywnie angażuje się we wspieranie demokracji w regionie. Niniejszy artykuł odnosi się
do głównych założeń i realizacji polskiej polityki wschodniej, w szczególności w kontekście Republiki Mołdawii. Na forum Unii Europejskiej Polska wspiera dążenia Mołdawii
do zbudowania społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznych instytucji i stabilnych
struktur państwowych. Aktywność Polski skupiona jest na pomocy zagranicznej oraz
ma charakter dyplomatyczny. W istocie, zaangażowanie Polski często sprowadza się do
symbolicznych gestów, a sytuację utrudnia pogarszająca się relacja z Rosją. By sprostać
współczesnym wyzwaniom budowania państwa jako integralnej części świata zachodniego, polityka III RP względem Mołdawii powinna być przejawem zgodności sił politycznych i usytuowana expressis verbis w polityce UE i NATO.
Słowa kluczowe: polityka zagraniczna, Polska, Mołdawia, Unia Europejska, Rosja,
demokracja, demokratyzacja, Europa Wschodnia.
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Summary
Moldova in the aspect of Polish foreign policy

Poland, as a member of several organizations that emphasize importance of
democracy, human rights and rule of law, has substantial influence on formation of
international law. International obligations, tradition of democracy, cultural factors, as
well as the holistic concept of Polish foreign policy in the East, all influence Poland’s
stance and result in preoccupation with support for development of democracy in the
region. The following article describes main goals, development and results of Polish
foreign policy in the East of Europe, closely focusing on relations with the Republic of
Moldova. It is argued that majority of Poland’s activity in the described field is carried
out in form of foreign aid or diplomatic actions and is being strongly influenced by the
current state of relations with Russia. The article concludes that Polish foreign policy
towards Moldova and generally the East of Europe should be formed as a result of
consolidated internal politics and should be located expressis verbis in the foreign policy
of both EU and NATO.
Keywords: foreign policy, Poland, Republic of Moldova, European Union, Russia,
democracy, democratization, Eastern Europe.
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Arbeitssucht und Stress versus Gesundheit
im internationalen Wettbewerb
Einleitung
Aus vielen Erfolgsfaktoren die aus der Fachliteratur bekannt sind, ist heute das
Personal der wichtigste Faktor jeder Unternehmung1. Schon in letztem Jahrhundert
war diese Tatsache offensichtlich und die unzähligen Personalmanager versuchten
u. a. das „optimale” Humankapital zu finden, weiterzubilden, zu steuern und zu
motivieren. Heutzutage wird versucht noch ein Schritt weiterzugehen. Themen
wie Bekämpfung von Stress am Arbeitsplatz und Arbeitssucht versus Gesundheit
werden vermehrt diskutiert. Globalisierung, Share-Holder-Value-Orientierung
und die rasante technische Entwicklung verlangt es von den Mitarbeitern immer
höhere Qualifizierungen, permanente Lernprozesse, Flexibilität, Mobilität und die
Bereitschaft, alte Bindungen aufzugeben und neue zu knüpfen2. Damit versucht
das Unternehmen dem Wettbewerbsdruck standzuhalten. Mehr denn je sind
Firmen auf motivierte und kreative Mitarbeitende angewiesen. Durch innovative
Lösungen soll ein Vorteil im Wettstreit um eine abnehmende Zahl qualifizierter und
kompetenter Arbeitskräfte erreicht werden3. Durch eine national und international
steigende Innovationsdynamik, zunehmenden Wettbewerbsdruck sowie
Diskontinuitäten in den Marktentwicklungen begann sich vor einigen Jahren ein
Wandel in den Werten und Einstellungen der Personalmanager zu vollziehen. Diese
Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld führten zur Erkenntnis, dasshochqualitatives Humankapital die wohl wertvollste Ressource jeder Unternehmung
1
2
3

Vgl. Drumm (2000), S. 221.
Vgl. Kastner (2003), S. 1.
Vgl. Vedder/ Vedder (2001), S. 313.
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i st4. Offenbar sind nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die
gesellschaftlichen Veränderungen, die die Arbeitgeber und Arbeitnehmer
betreffen, hierfür verantwortlich. Die Personalpolitik wird mit diesen
Veränderungen ebenfalls konfrontiert. Der „schlechte“ Umgang mit der
Arbeitszeit ist allgemein bekannt: Herzinfarkt, Vorruhestand, Ehe zerrüttet,
Burn-Out-Syndrom, vernachlässigte Kinder. Diese aktuell geführte Diskussion
wird hoffentlich mit der Zeit dazu führen, dass eine „neue“ Arbeitswelt
erschaffen bzw. die „alte“ etwas verträglicher gestaltet wird5.
Gesundheit
An der Gesundheit des Einzelnen haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber
ein gemeinsames Interesse: Die einen möchten gesund bleiben und sich rundum
wohl fühlen, die anderen möchten mit motivierten und zufriedenen Mitarbeitern
im Wettbewerb bestehen. Laut heutiger Auffassung entsteht Gesundheit nicht
nur durch „nicht krank zu sein”, sondern durch eine Lebenssituation, in der die
Menschen ihre individuellen Bedürfnisse im Alltag leben können6. Laut WHO
ist Gesundheit die Fähigkeit und Motivation, ein wirtschaftlich und sozial aktives
Leben zu führen7. Aus dem arbeitspsychologischen Bereich kommt eine Definition,
die die Gesundheit als ein Gleichgewichts-Zustand auffasst: „Gesundheit ist ein
transaktional bewirkter Zustand eines dynamischen Gleichgewichts zwischen
dem Individuum, seinem autonomen Potential zur Selbst-Organisation und
Selbst-Erneuerung und seiner sozial-ökologischen Umwelt. Dieses Gleichgewicht
ist abhängig von der Verfügbarkeit und der Nutzung von gesundheitsschützenden
bzw. wiederherstellenden Faktoren in der Person und in der Umwelt, die als innere
und äußere Ressourcen bezeichnet werden”8.
Aus dieser Definition lassen sich verschiedene Aspekte zur Erhaltung der
Gesundheit ableiten. Zu diesen Aspekten gehören der Abbau von Stressoren, die
Förderung von personalen und organisationalen Ressourcen zur Bewältigung
von sporadischem Stress und zur Gesundheitssicherung, wie auch Schaffung
von Präventionskonzepten, mit deren Hilfe sich Arbeitssucht und Burn-Out
vermeiden lassen9. Weiter hin werden in dieser Definition die inneren und
äußeren Ressourcen angesprochen. Darunter werden jene Faktoren verstanden,
4
5
6
7
8
9

Vgl. Thom/ Blum/ Zaugg (1997), S. 1.
Vgl. Wagner (2003), S. 1.
Vgl. Frank/ Jellouschek/ Kiven/ Kromm/ Küstenmacher/ Seiwert/ Spargel (2003), S. 3.
Vgl. Zapf/ Dormann (2001), S. 568.
Rimann/ Udris (1993), S. 10.
Vgl. Frieling/ Sonntag (1999), S. 193.
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die den Umgang mit einer Situation erleichtern. Zu den inneren oder auch
personenbezogenen Ressourcen gehören Faktoren, die in einer Person selbst liegen
können, wie z. B. Problemlösefähigkeiten, berufliche Qualifikationen oder soziale
Kompetenzen10. Zu den äußeren oder situationsbezogenen Ressourcen gehören
Lebensumstände, wie z. B. ein entspannender Arbeitsweg, genügend finanzielle
Reserven, die Spielräume bei der Arbeit (Zeitspielraum, Handlungsspielraum)
wie auch die soziale Unterstützung durch Freunde, Lebenspartner oder andere
Personen. Einfluss auf eine Situation nehmen und sie kontrollieren zu können,
ist eine wichtige Voraussetzung zur Stressbewältigung11.
An dieser Stelle scheint es von besonderer Wichtigkeit, zu überlegen,
welche Vorteile die betriebliche Gesundheitsförderung für die Arbeitsgeber und
Arbeitsnehmer mit sich bringen? In den folgenden Tabellen 1 und 2 werden
einige diese Vorteile dar gestellt.
Tabelle 1: Arbeitsgebervorteile aus der betrieblichen Gesundheitsförderung12
Vorteile Arbeitgeber
+ Senkung Krankenstand
+ Senkung Lohnnebenkosten
+ Imageförderung
+ Rückgang der Fluktuationsrate
+ Motivation der Mitarbeiter
+ Förderung von Engagement, Einsatzwillen
+ Verbesserung der Dienstleistungsqualität und Unternehmenskultur
+ Wahrnehmung der sozialen Verantwortung gegenüber den Mitarbeiter
+ Vorbildfunktion für andere Unternehmen/ Außenwirkung
Tabelle 2: Arbeitsnehmervorteile aus der betrieblichen Gesundheitsförderung13
Vorteile Arbeitnehmer
+ Verbesserung des Gesundheitszustandes
+ Beeinflussung der Mitarbeiterzufriedenheit
+ Steigerung des Wohlbefindens
+ Verbesserung der Beziehung
+ Gesundheitsbewusste Verhaltensweisen im Betrieb und Freizeit
+ Mehr Freude bei der Arbeit
+ Aufbau einer positiven Einstellung zum Arbeitgeber
+ Steigerung der Identität
+ Verbesserung der Gesundheitskompetenzen
10
11
12
13

Vgl. Zapf/ Dormann (2001), S. 567.
Vgl. Semmer (1998), S. 25.
Eigene Darstellung in Anlehnung an: Vgl. o.V. (2003a), http://www.mhplus.de.
Eigene Darstellung in Anlehnung an: Vgl. o.V. (2003a), http://www.mhplus.de.
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Um von diesen zahlreichen Vorteilen profitieren zu können, sollten die
Verantwortlichen in den Unternehmen für die Zusammenhänge zwischen
Gesundheit und dem unternehmerischen Erfolg sensibilisiert werden. Sie sollten
z. B. verschiedene Gesundheitspräventionsmaßnahmen durchzuführen.
Stress
Stress gehört heute zu den Hauptbelastungsfaktoren am Arbeitsplatz. Der
Leistungs- und Erfolgsdruck, das Arbeitstempo sowie die Belastung durch neue
Techniken wirken sich auf den nervlich-psychischen und psychosozialen Bereich
der Menschen negativ aus. Insbesondere die schwer messbare, unspezifischen
Belastungen am Arbeitsplatz, wie z. B. Zeitdruck, Bewegungsmangel, Motivation
oder Isolation spielen eine beträchtliche Rolle bei der Entstehung von
Krankheiten14. Es existieren eine Fülle von Stressdefinitionen. Greif definiert die
Stressreaktion als subjektiven Zustand, „der aus der Befürchtung (...) entsteht,
dass eine stark aversive, zeitlich nahe und subjektiv lang andauernde Situation
wahrscheinlich nicht vermieden werden kann. Dabei erwartet die Person, dass
sie nicht in der Lage ist (oder sein wird), die Situation zu beeinflussen oder
durch Einsatz von Ressourcen zu bewältigen”15. Hacker und Richter haben den
Stressbegriff enger gefasst: „Stress bezeichnet einen Zustand angstbedingt erregter
Gespanntheit, der durch erlebte Bedrohung durch Arbeitsbeanspruchung
entsteht”16. Bei Frieling und Sonntag ist eine Stressdefinition von Semmer
zu finden, in der er Stress als einen subjektiv intensiv unangenehmen
Spannungszustand definiert, der aus der Befürchtung entsteht, dass eine stark
aversive Situation sehr wahrscheinlich nicht vollständig kontrollierbar ist,
deren Vermeidung aber subjektiv wichtig erscheint17. Stress wird demzufolge
als eine Summe von Reaktionen auf verschiedene präsente Stressoren, bei
subjektiv negativer Bewertung und unzureichenden Bewältigungsversuchen
(Vorhandensein und Nutzung von Ressourcen) verstanden. Unter Stressoren
versteht Semmer die externen und innerpsychischen Einflussfaktoren, die bei
den meisten Menschen, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Stressreaktionen
führen18. Einige Untersuchungen zeigen, dass hohe Arbeitsanforderungen zu
Stresssymptomen führen, wenn sie mit einem kleinen Entscheidungs- und
Kontrollspielraum verbunden sind. Andere betonen kritische Lebensereignisse,
14
15
16
17
18

Vgl. Eberle (1997), S. 110.
Greif (1989), S. 435.
Hacker/ Richter (1980), S. 74.
Vgl. Frieling/ Sonntag (1999), S. 195.
Vgl. Semmer (1998), S. 35.
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die aus der Berufstätigkeit resultieren oder die Erfahrungen, dass in
Stresssituationen eine unzureichende Unterstützung von anderen Personen
im Betrieb zu erwarten ist, als die meist genannten Stressoren19. Mobbing
zählt auch zu dieser Gruppe, und gilt als eine besonders extreme Form eines
sozialen Stressors20.
Bei vielen Frauen entsteht der Stress bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf vor allem an den Schnittstellen der Alltagsorganisation. Er wird
durch eine Überlastung bei der Arbeit verursacht. Viele Frauen erleben oft
Stresssituationen, weil sie z. B. ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen
müssen und aus diesem Grund gezwungen sind, ihren Arbeitsplatz zu einer
bestimmten Zeit zu verlassen. Gleichzeitig wissen sie jedoch, dass sie für wichtige
anstehende Arbeitstätigkeiten noch keine Zeit hatten. Die meisten Frauen
verbinden jedoch eine Überforderung grundsätzlich mit einer Überlastung im
Beruf. Eine Untersuchung zeigte deutlich, dass die Befürchtung, dass Frauen
sich wegen familiärer Probleme weniger auf die Arbeit konzentrieren können,
unbegründet ist21. Die meisten Männer empfinden hingegen diese Spaltung
zwischen der erwerbstätigen Arbeit und der familiären Welt als belastend und
suchen nach Alternativen.
Wie schon angesprochen wurde führt Stress oft zum Rückgang der
Motivation oder zur Erkrankungen, und logischerweise zur Abwesenheit am
Arbeitsplatz. Alle diese Formen „der Abwesenheit, seien sie krankheits- oder
motivational bedingt, bedeuten Störungen im Arbeitsablauf, Belastungen für
die anwesenden MitarbeiterInnen durch zusätzliche Arbeitsaufgaben und
Mehrkosten für den Betrieb”22. Die Fehlzeit verursacht selbstverständlich
Kosten, die durch das Unternehmen getragen werden müssen und können zu
beachtlichen Belastungen führen.
Burn-Out ist ein weiteres Beispiel für die Entstehung von Kosten durch zu
viel Stress und wird als Ergebnis einer defensiven Bewältigungsstrategie von
ausgedehntem Arbeitsstress verstanden23. Burn-Out zeigt sich bei anfänglich
sehr engagierten Personen durch chronische Erschöpfungszustände, Ineffizienz
in der Arbeitsbewältigung und Zynismus. Burn-Out führt oft zu körperlichen
Problemen, mentalen Störungen und zur Kündigung24.
19
20
21
22
23
24

Vgl. Ulich (2001), S. 455–457.
Vgl. Zapf/ Dormann (2001), S. 567.
Vgl. Strehmel (1999), S. 44.
Frieling/ Sonntag (1999), S. 44.
Vgl. Frieling/ Sonntag (1999), S. 230.
Vgl. Maslach/ Leiter (2001), S. 19.
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Für die täglichen Arbeitsabläufe wie auch für die zukünftige Existenzsicherung
und Rentabilität der Unternehmen ist es wichtig, dass die Beschäftigten möglichst
wenig gestresst sind. Stress hat einen großen Einfluss auf die Struktur unseres
Handelns. In Stresssituationen werden oft unüberlegte Entscheidungen getroffen,
bei denen kurzfristige Nutzen-Überlegungen oft zulasten von zukünftigen Kosten
gehen. Bei routinierten Handlungen mag dies keine große Rolle spielen, jedoch
bei hoch komplexen Handlungsabläufen, die viel Überlegung und Planung
erfordern, leidet die Arbeitsqualität25. Neben der Zeit für tagtägliche Arbeit muss
auch genügend Zeit für die Abschätzung von Zukunftsszenarien und Handlungsplänen zur Verfügung stehen. Dies ist vor allem eine wichtige Voraussetzung,
um die zukünftige Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens zu bewahren26.
Krankheitsbild des Arbeitssuchtes
„Die exzessive Liebe zu Arbeit und Beruf und der daraus resultierende Hang
zum Vielarbeiten sind Themen, die (...) aktuelle Relevanz besitzen.”27 Ein solches
Verhalten wird oftmals als „Arbeitssucht” oder „Workaholism” bezeichnet.
Arbeitssucht wurde als neues Krankheitsbild in der Öffentlichkeit vor allem
durch die Medien bekannt.
Diese neue Form der Arbeitsüberlastung entsteht, im Gegensatz zu Stress
und Burn-Out, aus innerem Antrieb unabhängig von den Arbeitsbedingungen
oder Arbeitsanweisungen durch Vorgesetzte28. Fassel betont in seinem Werk
explizit den Unterschied zwischen Arbeit und Arbeitssucht: „Die Arbeit als
solche ist nicht die Sucht. Der Suchtprozess verläuft in der Gesellschaft und beim
Individuum. Es wird beim Individuum aktiviert und führt zu einem exzessiven,
zwanghaften Arbeitsstil. Ebenso wie Alkohol gewissen Eigenschaften hat, die
schädlich sein können, aber nicht müssen, ist auch die Arbeit als solche nicht
zwangsläufig schädlich. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen”29. In
der Fachliteratur existieren viele Ansätze, die versuchen, das arbeitssüchtige
Verhalten zu erklären30, sie liefern jedoch keine einheitliche Ursachen für dieses
Phänomen. Es lässt sich aber vermuten, dass diese Sucht aus einem Zusammenspiel
 Vgl. Semmer (1998), S. 37.
 Vgl. Asgodom (2002), S. 90.
27
 Poppelreuter (1997), S. 1.
28
 Vgl. Tiese (2002), S. 220.
29
 Fassel (1991), S. 158.
30
 Vgl. z. B.: Arbeitssüchtiges Verhalten als Reaktion auf Deprivation (der Ansatz von Oates/1971); Arbeitssüchtiges Verhalten als neurotische Tendenz (der Ansatz von Horney/1979); Überzogene Arbeitsdominanz und Arbeitssucht (der Ansatz von McLean/1979); Arbeitssucht als wünschenswerte Eigenschaft
(der Ansatz von Machlowizt/1981 oder „Workaholictriad” (der Ansatz von Spence und Robbins/1992).
25
26
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von persönlichen Prädispositionen und Umwelteinflüssen entsteht. Weiterhin
kann davon ausgegangen werden, dass jede Sucht negative – gesundheitliche
und psychische Konsequenzen für eine Person und damit mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch für das diese Person beschäftigende Unternehmen hat.
Nach Taylor ist mit folgenden, sowohl seitens des Betroffenen als auch seitens
des Unternehmens unerwünschten Effekten arbeitssüchtigen Verhaltens zu
rechnen31:
 Ein Mitarbeiter wird während der regulären Arbeitszeit weniger effektiv
arbeiten, da er die Abend- und Nachtstunden als „Ausweichraum” für
unerledigte Arbeit betrachtet.
 Mit wachsender Arbeitszeit kommt es zu einem Verlust an Aufnahme- und
Verarbeitungsleistung, die Arbeitserledigung wird zunehmend ineffektiver.
 Es kommt zu Zeitverlust für wesentliche andere Tätigkeiten (Planung,
Innovationsförderung, Erholung).
 Eine unbalancierte Beziehung zwischen Arbeitszeit und Freizeit entsteht.
 
Arbeitssucht verhindert die Entstehung und/oder Fortentwicklung
anderer am Arbeitsplatz erwünschter Verhaltensmuster (Delegation,
Verantwortungsabgabe, Kooperation und Teamarbeit).
Trotz dieser negativen Effekte der Arbeitssucht gibt es viele Unternehmen,
die solche Mitarbeiter belohnen, die ihre Gesundheit, Freizeit und Familie
vernachlässigen, um noch länger und noch intensiver arbeiten zu können.
Verwunderlich erscheint, dass sich in der Fachliteratur auch Ansätze finden, die
diese Einstellung unterstützen. Machlowitz beschreibt die Arbeitssüchtigen als
gesund, glücklich und voller Energie und empfiehlt, Arbeitssüchtige auf jeden
Fall einzustellen oder als Personal zu halten, denn „viele, die hart arbeiten,
arbeiten auch gut”32. Bei Fragen des Aufstiegs auf der Karriereleiter wird bei
vielen Unternehmen z. B. die Erziehungsarbeit selten mitberücksichtigt, sondern
viel öfter die volle Einsatzbereitschaft rund um die Uhr verlangt. Die oben
genannten Ansichten stellen die Hindernisse dar, die der Implementierung von
Work-Life-Balance Arbeitszeitmodellen im Weg stehen.
Aus der betriebswirtschaftlichen Sicht verursacht jedoch die Arbeitssucht
schwerwiegende Folgen für das Unternehmen. Bei den arbeitssüchtigen
Mitarbeitern besteht die Gefahr, „dass sie in einen Konflikt kommen mit der
Logik arbeitsteiliger Organisation. So gerät die Konstruktionsidee der Zuordnung
einer relativ genau umrissenen Teilaufgabe auf einen Mitarbeiter im Verlauf
 Vgl. Taylor (1984), S. 19–20.
 Machlowitz (1981), S. 123.

31
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der Krankheit immer mehr in Widerspruch zu dem sich steigernden Bedürfnis
nach der Droge-Arbeit”33. Solche Entwicklungen kann folgende Konsequenzen
haben34:
 
Der Mitarbeiter verlässt die Organisation und verursacht so
Fluktuationskosten.
 Er widmet sich nicht (nur) den ihm übertragenen Aufgaben, wodurch
wegen drohender Reibungsverluste erhöhte Koordinationskosten
anfallen und/oder aufgrund entstehender Kompetenzprobleme
Konfliktbewältigungskosten das Unternehmen belasten.
 Der Mitarbeiter wechselt seine Arbeitsgebiete innerhalb der Organisation,
was ebenfalls zu erhöhten Koordinationskosten führt und die angestrebte
Verstetigung des organisationalen Gesamtgefüges behindert.
Hinsichtlich der Interaktion des arbeitssüchtigen Mitarbeiters mit seiner
Umwelt kann es zur Beeinträchtigung in horizontaler und vertikaler Richtung
kommen. „Auf horizontaler Ebene werden Interaktionen insbesondere durch
die zunehmend gestörte Kommunikationsfähigkeit des betroffenen Mitarbeiters,
durch seine Verteidigungshaltung und seine Konkurrenzangst gegenüber
Kollegen beeinflusst. Eine dramatische Verschlechterung des Betriebsklimas ist
die Folge.”35 Zu einer massiven Belastung der vertikalen Interaktion kommt es,
wenn der arbeitssüchtige Mitarbeiter eine Vorgesetztenposition besitzt. In so
einem Fall fordert er von seinen Unterstellten einen gleichen Arbeitseinsatz und
falls seine Erwartungen enttäuscht werden, reagiert er übertrieben hart36.
Die Arbeitssucht hat auch eine negative Wirkung auf die individuelle
Leistungsfähigkeit. Nach einigen Ansichten ist die Arbeitssucht als eine dem
Alkoholismus vergleichbare Krankheit zu begreifen. Aufgrund dieser Annahme
ist es zu befürchten, dass mit der Zeit physische und psychische Auffälligkeiten bei
dem arbeitssüchtigen Mitarbeiter zu erwarten sind. Dabei muss das Unternehmen
mit einer krankheitsbedingten Abwesenheit oder sogar einer Arbeitsunfähigkeit
rechnen37. Vertrauensarbeitszeit oder die Erziehung zur neuen Selbständigkeit
durch Zielsetzungen wie auch andere Personalmanagementkonzepte können
für die Suchtgefährdeten ebenfalls ein Risiko darstellen. Dies ist der Fall,
wenn diese Konzepte nicht sorgfältig ausgearbeitet und begleitet werden und
33
34
35
36
37

Steinmann et al. (1984), S. 11.
Vgl. Steinmann et al. (1984), S. 11.
Poppelreuter (1997), S. 52f.
Vgl. Poppelreuter (1997), S. 52ff.
Vgl. Poppelreuter (1997), S. 53.
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dadurch übermäßige Anforderungen festschreiben. Arbeitszeitmodelle wie
z. B. Telearbeit oder flexible Arbeitszeiten, die den Beruf familienfreundlicher
machen können und größere Handlungsspielräume bieten, erleichtern auch
den Weg zur Arbeitssucht. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen der
Arbeit und den anderen Lebensbereichen machen es den Arbeitssüchtigen
schwer, eine Trennung zwischen Leben und Arbeit vorzunehmen und neue
technische Möglichkeiten und Spielräume machen es möglich, auch in der
Freizeit weiterzuarbeiten38.
Die Anforderung, dass ein Mitarbeiter genügend Selbstkompetenz
zur Erhaltung eines nicht gesundheitsschädlichen Arbeitspensums besitzt
und damit die Verantwortung gegenüber der eigenen Gesundheit und dem
Unternehmen (Erhaltung der eigenen Arbeitskraft) übernimmt, ist nicht
selbstverständlich. Aus diesem Grund sollten die Verantwortlichen ihre
Anreizsysteme (Qualität statt Quantität) sowie ihre Arbeitszeit-, Pausen- und
Urlaubsregelung im Hinblick auf suchtbegünstigende Aspekte untersuchen
und sich bemühen, die Arbeitssucht in ihrer Organisation zu identifizieren.
Die Personalverantwortlichen sollten auch geeignete Maßnahmen zur
Rehabilitation der Betroffenen realisieren39. Weiterhin sollten die Mitarbeiter
für diese Suchtproblematik sensibilisiert werden.
Schlusswort
Steigende berufliche Flexibilitätsanforderungen führen dazu, dass stabile
Tagesabläufe, lange Freundschaften und Bindungen wenig realisierbar erscheinen.
Der Verlust von Handlungsroutinen und die mangelnde Vorhersehbarkeit
zukünftiger Ereignisse führen bei vielen Menschen zu Kontrollverlust und
Stress. Der Stress ist umso stärker, je weiter die persönlichen Motive und
Interessen des Mitarbeiters sich von den unternehmerischen Anforderungen
entfernen. Die Menschen brauchen eine Vorhersehbarkeit und individuelle
Stabilität, um ihr Verhalten erfolgreich steuern und planen zu können. Auf der
Seite des Arbeitgebers ist es wichtig gewisse Rahmenbedingungen zu definieren,
innerhalb derer die Arbeitnehmer eigene Ziele umsetzen können. Die aktuelle
Situation auf dem Arbeitsmarkt erklärt, warum es gerade heute für Arbeitgeber
sinnvoll ist, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter im Fokus zu behalten. Auf dem
Arbeitsmarkt herrscht ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und damit
verschärft sich die Konkurrenz der Unternehmen um derartige Arbeitskräfte40.
38
39
40

Vgl. Robinson (2000), S. 29ff.
Vgl. Poppelreuter (1997), S. 53f.
Vgl. Glazinski/ Rockrohr (2003), S. 14.
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Die heute zu beobachtende Situation ist gekennzeichnet von einer
doppeltenErhöhung der Anforderungen bezogen sowohl auf die Seite der
Arbeitsnehmer als auch auf die Seite der Arbeitsgeber. Die Arbeitsnehmer
kämpfen um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes und opfern dabei ihr privat Leben.
Die Arbeitgeber kämpfen um ihr Überleben auf dem Markt und sind dabei
gezwungen ihre eigenen Prozesse und ihre Organisation in immer kürzeren
Zyklen zu optimieren. Dieser Zwang führt dazu, dass verstärkte Anforderungen
an die Mitarbeiter gestellt werden. Dies hat zur Folge, dass das Privatleben
zugunsten der Firma weiterhin eingeschränkt wird. Eine Schwächung von
innen auf Grund von Stress, Überforderung bei der Erfüllung der ständig in
Optimierungsprozess befindlichen Tätigkeiten, steigende Krankenstände,
sinkende Qualität, verengte Wahrnehmung und eine hohe Fluktuationsrate
sind das Ergebnis der oben beschriebenen Situation.
Die betriebliche Gesundheitsförderung ist eine moderne Unternehmensstrategie mit dem Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, die
Gesundheit zustärken und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern.
Bei den, von uns allen gut bekannten, schlanken Personalstrukturen kann
sich es kein Unternehmen leisten, ArbeitnehmerInnen mit eingeschränkter
Leistungsfähigkeit zu beschäftigen oder hohe krankheitsbedingte Fehlzeiten
aufweisen. Aus diesem Grund ist auch die Gesundheitsprävention eine
strategische Aufgabe41. Wie schon eingedeutet wurde, ist die Prävention als
Leitgedanke nicht nur Ausdruck einer sozialen Verpflichtung, sondern auch
ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft: Leistungsfähige, gesunde, motivierte
und qualifizierte Mitarbeiter sind das wichtigste Gut eines Unternehmens und
Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges.
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Summary
The influence of stress and workaholism on health in international economic
competition

Health prevention, workplace stress reduction and workaholism exclusion are listed
as activities which are aimed at raising the company competitiveness. Widely understood
range of health promoting activities has become the element of international competition
which is to help in gaining the competitive advantage by one economy over another.
Healthy and motivated employees are seen as companies most important assets and a
foundation of economic success. The article considers the relation between workaholism,
and stress versus health. It presents benefits resulting from company health prevention
from the employer’s as well as from the personnel’s point of view. Through the study, its
author enters the current discussion and advertises company health promotion not only
as a sign of humanism or as a fulfilment of social expectations, but also as a way thinking
in terms of economic profit and loss calculation.
Keywords: workaholism, stress, economic competition, employee, employer.

Streszczenie
Wpływ pracoholizmu, stresu a zdrowie w międzynarodowej konkurencji
gospodarczej
Prewencja zdrowotna, redukcja stresu na stanowisku pracy oraz niedopuszczanie

do pracoholizmu należą do działań mających na celu podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Szeroko rozumiana paleta działań prozdrowotnych stała się elementem międzynarodowego współzawodnictwa, które ma dopomóc w osiągnięciu przewagi
jednych gospodarek nad innymi. Zdrowi i zmotywowani pracownicy spostrzegani są
jako najważniejsze aktywa firm oraz fundament gospodarczego sukcesu. Artykuł rozważa zależności pomiędzy pracoholizmen i stresem vs zdrowiem. Ukazuje korzyści związane z zakładową prewencją zdrowotną, zarówno ze strony pracodawców, jak i personelu.
Opracowanie wpisuje się w aktualnie prowadzoną dyskusję, propagując zakładową promocję zdrowia, nie tylko jako przejaw humanizmu czy realizację socjalnych oczekiwań,
ale także myślenia w kategoriach ekonomicznej kalkulacji zysków i strat.
Słowa kluczowe: pracoholizm, stres, konkurencja gospodarcza, pracownik, pracodawca.
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Realizacje koncepcji marketingu personalnego
na przykładzie wybranych firm zlokalizowanych
w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
Wprowadzenie
W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach pracownik spostrzegany jest jako decydujący czynnik sukcesu, względnie jego braku. Identyfikacja
indywidualnych potrzeb, ich zaspokajanie, działania prozdrowotne, rozwijanie potencjału pracowniczego, komunikacja, nowoczesne systemy motywacyjne stały się bardzo istotnymi elementami obszaru związanego z zarządzaniem
zasobami ludzkimi. Marketing personalny należy traktować jako jedną z jego
składowych. Definiowany jest jako nowoczesna oraz aktywna polityka zarządzania pracownikami. Jego działania skierowane są do wewnątrz oraz na zewnątrz
przedsiębiorstwa. W pierwszej grupie wymienia się najczęściej m.in.: szkolenia,
rekrutacje wewnętrzne, mobilność pracowników, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy oraz komunikację wewnętrzną i systemy
wpływające na zaangażowanie pracowników, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe. Druga grupa składa się m.in. z komunikacji skierowanej do potencjalnych pracowników, kontrahentów oraz konkurentów. Należy do niej zaliczyć
również rekrutację zewnętrzną oraz działania wpływające na wizerunek przedsiębiorstwa w jego otoczeniu biznesowym. Zarządzający, którzy realizują działania marketingu personalnego, za cel stawiają sobie m.in. pozyskanie oraz utrzymanie pracowników, których indywidualny potencjał wpływa na tzw. unikalną
osobowość firmy. Pracownik znajduje się w centrum marketingu personalnego
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i traktowany jest jako warunek sukcesu przedsiębiorstwa. Implementowane działania mają również na celu podniesienie jakości życia poszczególnych pracowników i tym samym mogą być spostrzegane jako tożsame z koncepcjami równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.
Poniższe opracowanie ukazuje sposoby realizacji koncepcji marketingu personalnego wprowadzone przez wiodące firmy Polkowickiej Podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Droga na szczyt. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, troska o zdrowie pracowników
i rozbudowany system szkoleń to elementy, które wyróżniają Volkswagen Motor Polska (VWMP) spośród innych firm. Potwierdzeniem tego jest m.in. zajęcie przez Volkswagen Motor Polska trzeciego miejsca wśród najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w V polskiej edycji badania Randstad Award
2015. Instytut ten raz w roku realizuje sondaż wskazujący najatrakcyjniejszych
pracodawców na rynku. Jego zwycięzcy wyłaniani są na podstawie opinii potencjalnych pracowników. Volkswagen Motor Polska, zdaniem badanych, to firma
ceniona przede wszystkim za wysokiej jakości szkolenia. Zakład zajął również
drugie miejsce w kategoriach możliwości rozwoju kariery, stabilności sytuacji
finansowej, interesującej treści pracy oraz silnego kierownictwa. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 19 marca 2015 roku, podczas gali w Warszawie.
Na konferencji Zarządu i Dyrektorów Marki Volkswagen w Dreźnie
w 2007 roku zapoczątkowano nową wizję koncernu, która wyrażona została
w strategii Mach 18, na bazie której opracowano strategię Motor Polska 18. Zakłada ona, że Volkswagen stanie się numerem jeden na światowym rynku motoryzacyjnym i utrzyma tę wiodącą pozycję przez kolejne lata. Cel ten koncern
zamierza osiągnąć poprzez realizację takich zadań i wartości, jak: konsekwentne dążenie do uzyskania miana najlepszego pracodawcy w Polsce, dbałość o najwyższe zadowolenie klienta, zapewnienie wzrostu dzięki elastyczności produktu,
podwyższenie produktywności dzięki uzyskaniu pozycji lidera, będącego wzorem dla innych zakładów koncernu1.
Dążąc do uzyskania miana najlepszego pracodawcy do 2018 roku, w duchu
ww. strategii, firma oferuje warunki pracy i płacy będące pod wieloma względami rozwiązaniami pionierskimi w skali kraju i godnymi naśladowania.
Volkswagen Motor Polska oferuje swoim pracownikom znacznie więcej niż
przewiduje to Kodeks pracy. Konkurencyjne wynagrodzenie oraz premię kwartalną uzależnioną od produktywności i jakości uzupełnia zależna od osobistego
1

Broszura VWMP, 2013.
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zaangażowania w powierzone zadania tzw. premia indywidualna. Dodatkowym
składnikiem wynagrodzenia są dodatki za pracę w soboty, za pracę w systemie
zmianowym (ze względu na uciążliwość), dodatki za pracę w nocy. Na dodatkowe gratyfikacje można liczyć także w święta Bożego Narodzenia czy w przypadku urlopu. Przykładowe rozwiązania propracownicze to tzw. U-Kasse (specjalny
fundusz zapomogowo-socjalny) oraz udział załogi w zysku spółki.
Volkswagen Motor Polska organizuje festyny rodzinne, imprezy, jak
„Dzień Otwartych Drzwi” i szkoleniowe spotkania działowe poza fabryką.
Spotkania takie odbywają się raz w roku, łącząc w sobie elementy szkoleniowe
i integrujące załogę. Na ślub pracownika firma wypożycza luksusową limuzynę Phaeton z kierowcą2.
O wszelkich nowych inicjatywach i działaniach firmy, a także jej osiągnięciach pracownicy na bieżąco są informowani przez dwutygodnik „Flesz” oraz
miesięcznik „Cylinder”.
Na szczególną uwagę zasługuje program „Przyszła mama” oraz szeroko
rozumiana profilaktyka zdrowia i dbałość o zdrowie. W polkowickiej fabryce
co dziesiąty pracownik to kobieta. Zastosowane przez Volkswagen Motor Polska rozwiązania pozwalają im cieszyć się macierzyństwem jeszcze przed porodem, poprzez poprawę komfortu pracy kobiet w ciąży. Jednym z udogodnień
jest możliwość indywidualnego zarządzania czasem pracy. Pracownica może
kształtować dzienny wymiar pracy w przedziale od 6,5 do 8 godzin. Jeżeli pracuje powyżej 6,5 godziny, zgromadzony czas ma prawo wykorzystać, zostając
dłużej z dzieckiem po porodzie. I co ważne, pracując sześć i pół godziny dziennie, zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Natomiast dla kobiet, które
już urodziły i wróciły do pracy, przygotowano specjalne miejsce w zakładowym
ambulatorium. W nim mogą np. ściągnąć pokarm czy po prostu odpocząć. Rozwiązania te zostały dostrzeżone przez kapitułę konkursu „Mama w pracy”, zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą” i Fundację Świętego Mikołaja. Volkswagen Motor Polska został wyróżniony w tym konkursie w 2012 roku3.
Pracodawca, jakim jest VWMP bardzo mocno promuje wśród swoich pracowników zdrowie i zdrowy styl życia. Troska o pracownika jest tu pojmowana kompleksowo. Dba się nie tylko o zdrowie, ale i ogólną kondycję fizyczną
i psychiczną. Standardowa oferta to zakładowe ambulatorium, gdzie pracownicy
 http://www.vwmp.com.pl/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87spo%C5%82eczna/Z-my%C5%9Bl%C4%85-o-pracownikach.html. Stan z dnia 12.06.2016.
3
  http : / / w w w. v w mp. c om . pl / O dp ow i e d z i a l no % C 5 % 9 B % C 4 % 8 7 / O dp ow i e d z i a l no%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna/Z-my%C5%9Bl%C4%85-o-pracownikach/Program-Przysz%C5%82a-Mama.html. Stan z dnia 12.06.2016.
2
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mogą korzystać z porad lekarzy internistów oraz specjalistów (laryngologa, dermatologa, ortopedy, pulmonologa, dietetyczki, lekarza medycyny pracy czy psychologa). Zakładowe ambulatorium pomaga zatroszczyć się o sylwetkę, kręgosłup i stawy, serce, kondycję żył, płuca – dołączając do światowego dnia zdrowia
bez papierosa w VWMP, odporność organizmu – korzystając z finansowanych
przez pracodawcę szczepień przeciw grypie, a także przeciw żółtaczce pokarmowej typu A lub wszczepiennej typu B, profilaktykę chorób kobiecych – wykonując opłacane przez pracodawcę i organizowane na terenie zakładu badania USG
piersi i cytologię, oraz zdrowie psychiczne – w ramach programu przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu4.
Dodatkowo można skorzystać z pakietu medycznego LUX MED, gwarantującego dostęp do szerokiej palety usług medycznych, jakimi są np. wizyty lekarzy specjalistów oraz możliwość specjalistycznych badań, np. rezonans magnetyczny czy tomografia.
Zdrowy tryb życia i utrzymanie dobrej kondycji wspiera także zakładowa
kantyna. Zarząd firmy wychodzi z założenia, że jako odpowiedzialny pracodawca musi dbać o dobre żywienie swoich pracowników. Posiłki spożywane w zakładowej kantynie są przez zakład dofinansowywane. Za niewielką odpłatnością
można zatem zdrowo i smacznie zjeść. Ciekawym rozwiązaniem, jakie firma zamierza wprowadzić, jest większa kwota dofinansowania do posiłku tzw. zdrowego, a mniejsza, jeżeli danie jest ciężkostrawne, czy też o wysokiej zawartości
tłuszczu. Kantyna jest miejscem, gdzie pracownika może spotkać niespodzianka
w postaci zorganizowanych dni „life cooking”, czy też dni konkretnej potrawy,
np. „dzień pieroga” czy „dzień naleśnika”.
W 2012 roku zainicjowano program sportowo-rekreacyjny w 60% finansowany przez U-Kasse. Wykupując karnet MultiSport, pracownik uzyskuje dostęp
do usług sportowych, takich jak basen, sauna, siłownia fitness itp.
Od 2 marca 2015 roku, kiedy to prezes zarządu Rainer Schoske dokonał
uroczystego otwarcia położonego na terenie fabryki Centrum Rehabilitacji, pracownicy Volkswagen Motor Polska Polkowice mają możliwość korzystania z jego
usług. Centrum Rehabilitacji zajmuje powierzchnię 320 m kw. i oferuje szeroką
paletę zabiegów służących profilaktyce i leczeniu schorzeń układu ruchu. Budowę Centrum Rehabilitacji, którą objęła patronatem dyrektor personalna Joanna Kaniewska, rozpoczęto w 2013 roku i w ciągu roku ukończono. Pomysł
na stworzenie tego typu obiektu wewnątrz zakładu zrodził się podczas jednego z warsztatów strategicznych całej kadry zarządzającej. Firma bowiem od lat

4

www.vwmp.pl. Stan z dnia 12.06.2016.
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analizuje przyczyny nieobecności chorobowych swoich pracowników. Coraz
częściej wśród załogi pojawiają się problemy związane z kręgosłupem czy aparatem ruchu, stąd pomysł powstania Centrum. Idei tej towarzyszyła także myśl,
aby umocnić firmę Volkswagen Motor Polska w dążeniu do zaszczytnego miana najlepszego pracodawcy w Polsce. Wraz z otwarciem Centrum Rehabilitacji
uczyniono ważny krok na tej drodze. Zakres oferowanych zabiegów jest różnorodny i sięga od laseroterapii poprzez ultradźwięki, po masaże i terapie manualne. Obecnie do dyspozycji pracowników pozostaje trzech fizjoterapeutów oraz
lekarz. Przed otwarciem Centrum Rehabilitacji fizjoterapeuci dokonali przeglądu wszystkich stanowisk pracy pod kątem ergonomii. W kolejnym kroku wszyscy zainteresowani pracownicy otrzymają indywidualne konsultacje i w razie
potrzeby zostanie im udzielona pomoc terapeutyczna. „Przyświecał nam cel,
aby nasi pracownicy mogli odpowiednio wcześnie zadbać o zdrowie pod czujnym okiem lekarzy i specjalistów, i aby to wszystko odbywało się na terenie fabryki”, podkreśla prezes zarządu Rainer Schoske5.
Na terenie zakładu organizowane są także badania tzw. check-up. Wówczas
pracownicy mogą dokonać przeglądu swojego zdrowia pod względem stanu serca i układu krwionośnego (zmiany miażdżycowe) lub wykonać badanie cytologiczne czy PSA. A wszystko to finansowane jest przez pracodawcę.
Strategia w drodze po miano najlepszego pracodawcy VWMP to także
stwarzanie pracownikom szerokich możliwości rozwoju.
Proces rozwoju pracownika i włączania go w specyficzną kulturę koncernu i zakładu rozpoczyna się już w momencie zatrudnienia. Na nowych członków załogi VWMP czeka całodniowy pakiet szkoleń. Pozwalają one zapoznać
się z podstawowymi informacjami o firmie, produkcie, polityce środowiskowej,
polityce jakościowej, strategii, kulturze i wartościach organizacji.
W ramach rozwoju zawodowego firma zapewnia pracownikom szeroki
wachlarz szkoleń fachowych. Obok szkoleń zewnętrznych, realizowanych we
współpracy z wiodącymi na rynku firmami szkoleniowymi oraz producentami sprzętu i oprogramowania stosowanego w VWMP, firma rozwinęła szeroką
ofertę szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez specjalistów z określonych
dziedzin i profesjonalnie przygotowanych trenerów wewnętrznych.
Pracownicy uczestniczą też w dostosowanych do indywidualnych potrzeb
szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne, umiejętności zarządzania
sobą, wspierające efektywność oraz rozwój osobisty. Podczas licznych szkoleń
rozwijane są także umiejętności menedżerskie i tzw. kompetencje miękkie.
5

 http://www.vwmp.com.pl/Szukaj?SearchForm%5Bquery1%5D=centrum+rehailitacyjne. Stan
z dnia 12.06.2016.
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Na terenie zakładu odbywają się indywidualne i grupowe lekcje języków
obcych. W zależności od wymagań stanowiska pracy i ścieżki rozwoju pracownika, istnieje możliwość podjęcia nauki języka niemieckiego, angielskiego czy
hiszpańskiego, a także w przypadku obcokrajowców – języka polskiego.
Jedną z ważnych inicjatyw związanych z rozwojem kompetencji jest Akademia Komponentów. W ramach Akademii określono profile kompetencji niezbędne do efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku. Następnie
dla opisanych kompetencji definiowane są działania rozwojowe. Kolejnym etapem jest rozmowa z pracownikiem i wybór działań rozwojowych. W ramach
Akademii kładzie się szczególny nacisk na wszelkie formy uczenia się i transferu
wiedzy – zarówno wewnątrz organizacji, jak i na poziomie międzynarodowym
pomiędzy zakładami koncernu. Zwiększa to możliwość wzajemnego uczenia się
zakładów od siebie, a także mobilność pracowników.
Od 2014 roku w fabryce doskonale funkcjonuje Centrum Kompetencji Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. W centrum do dyspozycji pracowników jest
ponad 20 stacji roboczych, na których poznają oni zagadnienia z obszarów automatyki i mechaniki. W Centrum Kompetencji pracuje 24 ekspertów, w tym
10 trenerów.
W związku z intensywnym rozwojem kompetencji, szczególnego znaczenia nabierają eksperci. Eksperci podejmują się prowadzenia szkoleń, treningów,
warsztatów, instruktaży i innych form przekazywania wiedzy w celu wzrostu
kompetencji całej organizacji. Aby umożliwić wymianę doświadczeń i wiedzy,
organizowane są tygodnie eksperckie, czyli międzynarodowe spotkania, które
skupiają ekspertów w określonej dziedzinie.
Do kadry kierowniczej skierowany jest program „Talent”. Aktualnie uczestniczą w nim 24 osoby. W programie mogą wziąć udział pracownicy, którzy spełnią wymagania formalne oraz wykażą się potencjałem do pełnienia funkcji kierowniczych w trakcie egzaminu w postaci Assessment Centre. Kompetencje
uczestników programu weryfikowane są w trakcie egzaminów przygotowanych
na wzór koncernowy, po wcześniejszym udziale w szkoleniach czy dodatkowych
projektach rozwijających.
Nastawienie firmy wobec podnoszenia kompetencji pracowniczych doskonale oddają słowa prezesa zarządu Rainera Schoske: „Inwestycja w wiedzę
przynosi największe korzyści”. Warto wspomnieć tutaj, że pracownicy spędzają
na szkoleniach blisko 50 000 godzin rocznie. Zatem każda osoba zatrudniona
w VWMP średnio spędza na szkoleniach pięć dni rocznie, co przy 1300 zatrudnionych osobach wygląda naprawdę imponująco.
Volkswagen Motor Polska zasługuje na uwagę również ze względu na wzorcową współpracę z działającą na terenie fabryki Organizacją Zakładową NSZZ
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„Solidarność”. Jest ona współodpowiedzialna za odpowiednie kształtowanie warunków pracy i płacy. Współpraca ze związkami zawodowymi oparta jest na
Karcie Współdecydowania. Związki zawodowe w dokładnie zdefiniowanych obszarach mają prawo do informacji, konsultacji i współdecydowania. Do organizacji należy ok. 95% załogi. Bardzo aktywna jest też Społeczna Inspekcja Pracy.
Za wyjątkowy dialog między pracodawcą a pracownikami w VW Motor Polska
polkowicka fabryka została uhonorowana w 2010 roku przez NSZZ „Solidarność” zaszczytnym wyróżnieniem „Pracodawca przyjazny pracownikom” (wyróżnienie jest objęte patronatem Prezydenta RP).
VWMP Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw także młodym ludziom, stawiającym
swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Przykładem tego jest wieloletnia współpraca ze szkołami i uczelniami. Na terenie zakładu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci wyższych uczelni mogą odbyć praktyki zawodowe (płatne
oraz bezpłatne) i staże. Program stażowy stworzony został z myślą o absolwentach studiów magisterskich bez doświadczenia zawodowego lub o doświadczeniu nie większym niż 6 miesięcy. Firma wspiera także studentów piszących prace
inżynierskie, licencjackie, magisterskie, a także doktorskie.
Od 2007 roku Polkowicki Volkswagen współpracuje z Zespołem Szkół
w Chocianowie w zakresie kształcenia w zawodzie monter-mechatronik.
To dzięki inicjatywie VWMP został on wpisany na listę zawodów w Polsce.
Wielu młodocianych pracowników po ukończeniu szkoły i pomyślnie zdanych egzaminach końcowych otrzymuje umowę o pracę. Najlepsi absolwenci mają szansę na otrzymanie prestiżowej międzynarodowej nagrody Best
Apprentice Award lub udział w programie „Wanderjahre” („Wędrowiec”),
który stwarza możliwość pracy przez rok w dowolnie wybranym zakładzie
w Niemczech.
W roku 2013, po podpisaniu listów intencyjnych, firma Polkowicka podjęła współpracę z uczelniami wyższymi, tj. Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademią Górniczo-Hutniczą
w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Dzięki
współpracy z Uczelnią w Legnicy powstał nowy kierunek studiów – inżynieria
testowa. Natomiast na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otwarto
studia podyplomowe – manager w branży automotive. Zajęcia prowadzone są
tam także przez przedstawicieli kadry kierowniczej VWMP. Efektem porozumienia z uczelniami wyższymi jest możliwość odbycia przez studentów dwusemestralnych praktyk, których celem jest napisanie pracy magisterskiej. Powstają prace na temat zagadnień badawczych z różnych obszarów działalności
przedsiębiorstwa. Studenta wspiera opiekun merytoryczny i przysługuje mu
stypendium.
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Współpraca ze szkołami i uczelniami to obopólne korzyści. Uczniowie
i studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia, a firma – pozyskania dobrej kadry.
Firmę Volkswagen Motor Polska można określić jako pracodawcę, który
nie tylko zapewnia pracownikom godziwe warunki pracy, ale także poprzez wiele inicjatyw integruje ze sobą załogę. Dowodzi tego choćby bardzo niska fluktuacja pracowników.
Sposób postępowania koncernu wobec załogi zorientowany jest na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Pracownicy traktowani i postrzegani są jak klient wewnętrzny, którego potrzeby i interesy są brane pod uwagę przez kierownictwo firmy. Każdy pracownik posiada
umiejętność posługiwania się technicznymi środkami pracy, a dzięki doskonałej
komunikacji i jasno sprecyzowanym celom i wizji przedsiębiorstwa oraz odpowiedniemu otoczeniu wie, czego się od niego oczekuje.
Dobre wynagrodzenie to nie wszystko. Pracownicy oczekują od pracodawców także bezpieczeństwa zatrudnienia i przyjaznej atmosfery pracy. To wszystko charakteryzuje właśnie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., który postrzegany jest jako atrakcyjny, solidny, uczciwy i odpowiedzialny pracodawca zarówno
na zewnętrznym, jak i wewnętrznym rynku pracy.
Ludzie, nie buty. CCC SA
Polkowicka Podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to także
CCC SA, który swoją działalność na strefie rozpoczął w 2000 roku. CCC SA
to lider sprzedaży przemysłu obuwniczego, a także największy producent obuwia w Polsce. Grupa CCC koncentruje swoje wysiłki zarówno na ciągłym rozwoju sieci detalicznej poprzez tworzenie nowych punktów sprzedaży, jak i na
powiększaniu i modernizacji swoich salonów w Polsce. To także intensywny
rozwój firmy poza granicami kraju6. Przedstawiona w lutym 2015 roku nowa
strategia rozwoju przewiduje nakłady inwestycyjne na rozwój sieci detalicznej
w wysokości 150 mln zł. W 2015 roku grupa zamierza skoncentrować się na
intensywnej ekspansji na rynkach Europy Środkowej, głównie w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii oraz w Chorwacji7. Do
końca 2017 roku chce dysponować 1166 placówkami o łącznej powierzchni
560,5 tys. m kw. Kontynuowana ma być ekspansja w Austrii oraz w Niemczech.

http://firma.ccc.eu/pl/10,profil-dzialalnosci.html.
 http://www.bankier.pl/wiadomosc/CCC-chce-wydac-w-15-okolo-150-mln-zl-na-rozwoj-sieciopis-3294171.html. Stan z dnia 12.06.2016.
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Założeniem firmy, jeżeli chodzi o rynek zachodni, są 166 sklepy o średniej powierzchni 530 m kw. w Austrii i 680 m kw. w Niemczech do końca 2017 roku8.
Silna pozycja na rynku oraz jasno określona strategia firmy czyni CCC
solidnym i stabilnym pracodawcą. Firma prowadzi nowoczesną i aktywną politykę zarządzania ludźmi, tworząc korzystne warunki pracy dla ponad 6000
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Grupa CCC realizuje w ramach koncepcji marketingu personalnego działania skupione na obecnych
pracownikach poprzez systemy motywacyjne, szkoleniowe, wewnętrznej
komunikacji, rekrutacji i selekcji na inne stanowiska pracy. Jasno określona
ścieżka kariery stwarza pracownikom możliwość awansu wewnętrznego zarówno poziomego, jak i pionowego. Według danych CCC SA ponad 90% kadry menadżerskiej awansowało z niższych szczebli organizacyjnych. Oprócz
tego grupa CCC organizuje staże i praktyki dla studentów, a 86% stażystów
znajduje zatrudnienie i rozpoczyna karierę zawodową właśnie w tych strukturach. Firma stawia na rozwój swoich pracowników, prowadząc Akademię
Menadżera, organizując szkolenia, dofinansowując studia wyższe, a także organizując kurs języka angielskiego na terenie firmy. W ramach działań public
relations firma realizuje strategię kreowania i utrwalania wizerunku firmy
jako przyjaznego pracodawcy.
Marketing personalny CCC to nie tylko ścieżka kariery. To również benefity w postaci kart zniżkowych na produkty CCC czy karnety sportowe. To także
paczki świąteczne dla dzieci pracowników firmy9.
Najnowszy, skierowany na zewnątrz przedsiębiorstwa, projekt grupy
CCC w zakresie realizacji założeń marketingu personalnego to opracowany przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
prestiżowy kierunek studiów podyplomowych: zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem10.
W czasach, kiedy ukończenie studiów magisterskich nie daje gwarancji zatrudnienia, studia podyplomowe stanowią możliwość podniesienia kwalifikacji
dla młodych ludzi. Dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o 11 459 słuchaczach studiów podyplomowych w roku 2013/14 tylko na terenie Dolnego
Śląska11. Grupa CCC wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu z innowacyjnym projektem „Studiujesz Pracujesz”, który łączy biznes z nauką.
 „Puls Biznesu”, 8–10.05.2015, s. 10.
http://firma.ccc.eu/pl/29,ccc-jako-pracodawca.html. Stan z dnia 12.06.2016.
10
 http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,540,zarzadzanie_ekspansja_zagraniczna_i_rozwojem.html. Stan z dnia 12.06.2016.
11
 http://wroclaw.stat.gov.pl/gfx/wroclaw/userfiles/_public/publikacje/roczniki_2015/rocznik_
woj/dzialy_pdf/dzial_10_w_14.pdf. Stan z dnia 12.06.2016.
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Program studiów zakłada poznanie istoty funkcjonowania sieci handlowej,
zagraniczne praktyki, a także analizy case study, oparte nie tylko na doświadczeniach firmy CCC, ale także na przykładach międzynarodowych sieci detalicznych.
Materiał zawarty został w siedmiu modułach: I. Prawne aspekty funkcjonowania
grupy kapitałowej i sprzedaży; II. Międzynarodowa strategia organizacji; III. Zarządzanie sprzedażą i produktem na rynku europejskim; IV. Analiza danych w sprzedaży; V. Team management – zespoły w ekspansji zagranicznej; VI. Kształtowanie
umiejętności lidera i menedżera oraz VII. Dynamiczne zarządzanie projektami12.
Formuła studiów ma umożliwić praktyczne przygotowanie do pracy w międzynarodowej grupie kapitałowej oraz zdobycie aktualnej wiedzy i praktycznych
umiejętności menedżerskich potrzebnych do zarządzania ekspansją zagraniczną
i rozwojem sieci detalicznych13. Kierownik studium i opiekun merytoryczny ze
strony Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, będący kierownikiem Katedry Strategii i Zarządzania, zapewnia o innowacyjnej formule studiów, która skierowana jest do grupy potencjalnych słuchaczy studium. Nowatorski układ zajęć, a także aktywności dodatkowe, takie jak: studia przypadków, testy
samooceny, staże i certyfikaty to nowość na polskim rynku kadr pracowniczych14.
Piotr Nowjalis, wiceprezes zarządu CCC, a także opiekun studium ze strony CCC mówi, że w branży obuwniczej najważniejsi są ludzie, a nie buty. Szybkie tempo rozwoju z jednej strony stawia przed firmą ogromne wyzwanie, jeżeli
chodzi o potencjał ludzki, a z drugiej – oferuje szeroki wachlarz możliwości dla
młodych i ambitnych ludzi. Kierunek studiów odpowiada nie tylko na wyzwania rynku pracy, ale i na potrzeby firmy15. Dobrze wykształcona kadra znajdzie
zatrudnienie m.in. w ekspansji zagranicznej, marketingu, Visual Merchandising, planowaniu kolekcji, sprzedaży, Human Resources, audycie wewnętrznym,
finansach i controllingu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka CCC jest
w stanie zaproponować pracę co najmniej dla 50% absolwentów16.
Projekt ten to nie tylko perspektywiczne korzyści dla CCC, to także realizacja strategii CSR, czyli zaangażowania społeczno-lokalnego. Jak mówi wiceprezes Piotr Nowjalis, Dolny Śląsk jest centrum wiedzy CCC i to stąd wychodzą
ludzie, którzy zarządzają firmą. To z nimi Grupa CCC konsekwentnie realizuje
swoją wizję i własne pomysły17.
„CCC Express. Magazyn dla pracowników CCC”, nr 1 (9), 2015, s. 6.
 http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,540,zarzadzanie_ekspansja_zagraniczna_i_rozwojem.html. Stan z dnia 12.06.2016.
14
„CCC Express, Magazyn dla pracowników CCC”, nr 1 (9), 2015, s. 7.
15
Dobrze wyjść na butach, „Gazeta Wrocławska”, 13.04.2015, s. 17.
16
Wejdą pewnym krokiem na ścieżkę kariery, „Gazeta Wrocławska”, 17.11.2014, s. 22.
17
Dobrze wyjść na butach, „Gazeta Wrocławska”, 13.04.2015, s. 17.
12
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Pierwszy semestr rozpoczął się w lutym 2015 roku. Zainteresowanie kierunkiem było bardzo duże – odnotowano 3 zgłoszenia na jedno miejsce. Profesor dr hab. Jerzy Niemczyk wyraził nadzieję, że już za rok będzie można mówić
o ogromnym sukcesie osiągniętym przez grupę pierwszych słuchaczy studium18.
Analizując działalność firmy CCC, nie sposób pominąć jej zaangażowania
i aktywnej promocji zawodowych grup sportowych. Firma przez wiele lat aktywnie wspierała drużynę ekstraklasy koszykówki kobiet CCC Polkowice, zawodową grupę kolarską CCC Polsat Polkowice oraz grupę żeńską MTB CCC
Polkowice z mistrzynią świata Mają Włoszczowską19.
Zawodowa grupa kolarska CCC to ekipa utworzona w 2000 roku. W ciągu 15 lat przeszła długą drogę. W jej szeregach ścigało się wielu wybitnych polskich kolarzy, takich jak Zamana, Piątek, Romanik, Przydział, Brożyna oraz
Baranowski. To także znani kolarze zagraniczni m.in. Puttini, Sosenka, Tetieruk, Uschakov czy Tonkov, którzy wielokrotnie odnosili sukcesy nie tylko na
kolarskich trasach w Polsce.
W 2012 roku drużyna została zarejestrowana w trzeciej dywizji profesjonalnych zespołów kolarskich UCI Continental Teams. Rok później awansowała do drugiej w hierarchii dywizji profesjonalnych zespołów kolarskich – UCI
Professional Continental Teams. Kolejne lata to udział w coraz bardziej prestiżowych wyścigach i coraz większe sukcesy indywidualnych i grupowych zawodników CCC Sprandi Polkowice. W 2015 roku ekipa po raz drugi w historii
klubu została zaproszona do udziału w drugim z największych kolarskich wyścigów świata Giro d’Italia20.
Ambasador przyszłości. SITECH Sp. z o.o.
SITECH Sp. z o.o. jest renomowaną spółką należącą do koncernu Volkswagen. Specjalizuje się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych
do wybranych modeli samochodów takich marek, jak: Volkswagen, Audi, Skoda
oraz Seat21. Przedsiębiorstwo wypracowało bardzo bogatą strukturę wewnętrznego marketingu personalnego. Na uwagę zasługuje m.in. system motywacji, na
który składa się zarówno element materialny, jak i niematerialny.
W przedsiębiorstwie funkcjonuje tzw. indeks zaangażowania. Mierzy on efektywność pracy zespołu. Jego zadaniem jest określenie, w jakim stopniu poszczególny zespół pracowników poradził sobie z wykonaniem zamierzonych celów.
18
19
20
21

„CCC Express. Magazyn dla pracowników CCC”, nr 1 (9), 2015, s. 7.
http://firma.ccc.eu/pl/19,sport.html. Stan z dnia 12.06.2016.
http://cccsport.eu/. Stan z dnia 12.06.2016.
http://www.sitech.com.pl/O-firmie.html, stan z dnia 20.04.2015.
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Przed każdym nowym rokiem weryfikuje się cele, biorąc pod uwagę ich
realizację (czy osiągnęły realny poziom wyznaczonych parametrów). Taką weryfikacją zajmuje się komisja ds. pracy zespołowej, w skład której wchodzą
przedstawiciele zarówno pracodawcy, jak i partnerów społecznych. Na podstawie indeksu zaangażowania wypłacana jest premia zespołowa. Maksymalna jej wysokość to 120% kwoty bazowej, zaś minimalna to 80%22. Istnieją trzy
rodzaje premii: premia za wyniki (premiowanie oparte na indywidualnej ocenie każdego pracownika), premia zespołowa (za osiągnięcie celów zespołu)
i premia roczna (przyznanie bonusu rocznego uzależnionego od wyników
przedsiębiorstwa). Okres rozliczeniowy jest różny w zależności od obszaru.
Dla obszarów administracyjnych stanowi trzy kwartały, zaś dla obszarów produkcyjnych wynosi cztery. Oznacza to, że kwota bazowa jest odpowiednio rozdzielona na trzy bądź cztery kwartały.
Sposób obliczania premii zespołowej jest inny dla obszarów administracyjnych, produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych. I tak np. premię zespołową dla
obszarów administracyjnych oblicza się, tworząc tzw. kaskadę celów. Odbywa się
to w formie warsztatu, w którym biorą udział członkowie zespołu wraz ze swoim
kierownikiem. Każdy zespół ze swym przełożonym do 31 marca każdego roku
ma obowiązek zdefiniowania działań mających na celu wspieranie zadań działu.
Wszystkie te działania przełożony rozdziela na trzy kwartały w taki sposób, by
każdy z pracowników otrzymał pewien zakres odpowiedzialności. Po zakończeniu kwartału następuje ocena poziomów realizacji zadań. W przypadku zaistnienia determinanty23 w danym miesiącu, premia dla zespołu, w którym została
ona określona, nie zostaje wypłacona. W przypadku obszarów produkcyjnych
i okołoprodukcyjnych procedura jest nieco bardziej złożona. Początek stanowi również ustalenie celów dla poszczególnych zespołów i po upływie kwartału porównuje się go z rocznym celem, ale dopiero później następuje przypisanie stopnia realizacji celu dla poszczególnego miernika i pomnożenie go przez
wagę wskaźnika i na końcu ocena działania determinantu24. Ostatnim etapem
jest oczywiście wypłata premii25.
Kwotę bazową na początku każdego roku ustala zarząd – w 2015 roku jest to 1800 zł.
 Determinanta w obszarze administracyjnym działa w sposób zero-jedynkowy. Jej wystąpienie
skutkuje brakiem premii za dany miesiąc np. w przypadku: przekroczenia poziomu planowanej
produkcji (nadprodukcja), negatywnego oddzielenia kosztów fabryki od budżetu.
24
 W przypadku obszaru okołoprodukcyjnego determinanta o działaniu zero-jedynkowym występuje w przypadku wystąpienia np. pracy na wstrzymanym stanowisku. W innych przypadkach
zgłoszeń jakościowych: za pierwszym razem premia jest zmniejszona o 1/3, kolejno o 2/3, zaś
trzecie zgłoszenie skutkuje brakiem premii w danym miesiącu.
25
 Indeks zaangażowania w ramach Pracy Zespołowej w SITECH Sp. z o.o. – broszura informacyjna.
22
23
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W przypadku premii indywidualnej pod uwagę brany jest wynik oceny pracowniczej. Ocena pracownicza przeprowadzana jest przez bezpośredniego przełożonego ocenianej osoby. Oceniane są osiągnięcia fachowe, kierowanie i współpraca, a także przedsiębiorcze myślenie i działanie. Poprzez osiągnięcia fachowe
rozumiane są: jakość pracy, wiedza fachowa, zorientowanie na proces, postępowanie w sytuacjach problemowych, rozwój i przekazywanie wiedzy. Z zakresu kierowania i współpracy pod uwagę brane są: umiejętność współpracy, komunikowania się, a w przypadku osób pełniących funkcje kierownicze także
kierowanie pracownikami. Zorientowanie na klienta, postępowanie skuteczne
pod względem ekonomicznym oraz zaangażowania, inicjatywa własna i odpowiedzialność to kryteria z zakresu przedsiębiorczego myślenia i działania. Termin takiej rozmowy jest ustalany z każdym pracownikiem indywidualnie, tak
by mógł on się do niej przygotować i uniknąć zbędnego stresu. Koncern Volkswagen zabrania, by przełożony zachowywał się podczas rozmowy nieodpowiednio, tj. nie dopuszczał pracownika do głosu, narzucał mu własne zdanie, kłócił
się z pracownikiem, obarczał pracownika za sprawy, na które nie mógł on mieć
wpływu, porównywał do innych osób w firmie czy oceniał go jako człowieka,
nie zaś z perspektywy jego pracy i zachowania26.
Kolejnym elementem motywującym pracowników jest możliwość dofinansowania rozwoju przez pracodawcę. Każdy pracownik SITECH Sp. z o.o. ma prawo ubiegania się o dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji, takich jak
kursy i seminaria, o ile ich zakres jest zgodny z jego stanowiskiem pracy. Dofinansowanie może uzyskać tylko pracownik, który otrzymał wysoki wynik podczas oceny pracowniczej. Wysokość dofinansowania zależy od różnych czynników i wynosi od 25 do 100%.
W ramach korzyści pozafinansowych przedsiębiorstwo oferuje pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia pracowniczego, pracowniczych programów emerytalnych (PPE), funduszu społecznego
oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej. Na terenie zakładu znajduje się ambulatorium, w którym zapewnia się pracownikom bezpłatną opiekę ambulatoryjną,
wizyty lekarskie oraz dostęp do szczepień i badań. Ambulatorium funkcjonuje
przez cały rok kalendarzowy, uwzględniając przy tym okresy przestoju produkcyjnego. Gabinet jest czynny na wszystkich trzech zmianach, od poniedziałku
do piątku, a także w soboty od 6.00 do 14.00. W ramach pracy ambulatorium realizowane były m.in. takie akcje, jak: profilaktyka raka piersi – prelekcja i badanie, profilaktyka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i typu B (żółty
 Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami taryfowymi według standardów koncernu
Volkswagen – broszura informacyjna.

26
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tydzień), badanie słuchu, szczepienia ochronne przeciw grypie, wspólne wyzwanie na odchudzanie, rzucenie palenia i inne. W kantynie pracowniczej serwowane są posiłki dofinansowane przez pracodawcę. Jako pracownicy koncernu VW,
osoby zatrudnione w koncernie mają również możliwość skorzystania z atrakcyjnych rabatów na zakup samochodów marki VW oraz Skoda (od 14 do 20%).
W ramach oferty rekreacyjno-sportowej dostępne są w atrakcyjnych cenach bilety do kina, karnety wstępu na siłownię, basen czy saunę.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest komunikacja wewnętrzna. Do jej celów
należą: edukacja, informacja, integracja, motywacja i rozrywka. Edukacja realizowana jest poprzez publikowanie treści zawierających informacje na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także utworzenie platformy służącej
wymianie doświadczeń. Edukacja połączona jest z informowaniem pracowników
firmy o wydarzeniach istotnych dla całego przedsiębiorstwa i o sprawach dotyczących bezpośrednio pracowników. W SITECH Sp. z o.o. prężnie działa prasa wewnętrzna, która jest redagowana przez pracowników firmy, co daje im sposobność
zaprezentowania swojego wizerunku. Jest to znakomity przykład PR-u dobrych
postaw, tzw. human branding. Łączy się to z kolei z motywacją, bowiem w ten sposób promowane są sukcesy poszczególnych działów czy konkretnych pracowników, co daje obraz osiągniętego sukcesu, służąc innym przykładem, że sukcesy są
nagradzane. Ostatnim z celów komunikacji wewnętrznej jest rozrywka. Publikuje
się zatem krzyżówki, konkursy z nagrodami.
Powyższe cele realizowane są za pomocą kilku form komunikacji. Pierwsza z nich to dwutygodnik „Z Punktu Siedzenia”, ukazujący się w nakładzie
200 egzemplarzy w formie papierowej, a także w formie elektronicznej, informujący o bieżących wydarzeniach mających miejsce w przedsiębiorstwie. Drugim
narzędziem jest kwartalnik „Stelaż”, wydawany w wersji papierowej w liczbie
500 egzemplarzy, którego celem jest przedstawienie działań wynikających z polityki firmy w sposób jasny i zrozumiały dla grona pracowniczego. Poza dwoma
ww. czasopismami funkcjonują również magazyny z serii „Groupnews”, wydania
regularne i specjalne, ukazujące się raz w roku. „Groupnews” podają informacje rynkowe dotyczące nowości technologicznych. Wydania specjalne to relacje
z dużych wydarzeń ważnych dla całego koncernu grupy Volkswagen, np. konferencja dyrektorów marki Volkswagen czy targi motoryzacyjne w Genewie. Dla
kadry managerskiej powstał ponadto „Management Portal” dostępny za pośrednictwem portalu Volkswagen. Zawiera on nowości dotyczące koncernu, zaś dostęp do niego ma 8500 użytkowników.
Niezwykle ważnym elementem komunikacji wewnętrznej jest sieć Intranet,
w której każdy pracownik znajdzie najważniejsze wiadomości dotyczące firmy
i procedur w niej istniejących. Ponadto na halach produkcyjnych funkcjonują
158

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

tablice informacyjne. Pracownicy biurowi posiadają natomiast spersonalizowane adresy e-mail, na które również przesyłane są im ważne wiadomości dotyczące ich pracy. Kwintesencją komunikacji w przedsiębiorstwie SITECH Sp. z o.o.
są spotkania z pracownikami – „czwartek dniem dla pracownika”. Na takich
spotkaniach omawiane są bieżące zadania i tematy. Raz na kwartał natomiast
organizowane jest spotkanie z całą załogą w celu omówienia aktualnej sytuacji
społeczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa27.
Firma realizuje również działania skierowane na zewnątrz. Jednym z podstawowych aspektów zewnętrznego marketingu personalnego jest współpraca
firmy ze szkołami i uczelniami wyższymi. Niewątpliwie jednym z liderów w tej
dziedzinie jest firma SITECH, która w ramach polityki personalnej przedsiębiorstwa dba o pozyskiwanie potencjalnych pracowników, współpracując ze
szkołami i uczelniami wyższymi w rejonie Dolnego Śląska. Do takich działań można zaliczyć wprowadzenie dualnego systemu kształcenia, współpraca
z uczelniami partnerskim, szeroka oferta praktyk i staży oraz wprowadzenie
projektu „Ambasador firmy SITECH”.
W zakresie programu „Startuj z SITECH” firma posiada bogatą ofertę praktyk i staży studenckich. Proponowane formy staży i praktyk to: praktyki studenckie
do 12 tygodni, płatne staże studenckie od 4 tygodni do 12 miesięcy, płatne staże
absolwenckie od 12 do 24 miesięcy28. Praktyki traktowane są jako część zaliczenia
wymaganego programu nauczania. Uczeń bądź student odbywa praktyki w formie bezpłatnej, nie dłużej niż 4 miesiące. Odbiorcy takich praktyk mają okazję zaczerpnąć wiedzę w praktyce, zdobyć cenne umiejętności, które mogą zaowocować
w przyszłym życiu zawodowym. Staże studencie skierowane są do studentów od II
roku studiów i trwają od 4 do 12 tygodni. Mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych przez uczelnie lub minimalne wynagrodzenie w Polsce (za 5 dni w tygodniu). Program stażowy „Absolwent” stworzony został z myślą o absolwentach,
którzy posiadają doświadczenie nie większe niż 6 miesięcy. Staż absolwencki trwa
od 12 do 24 miesięcy. Wynagrodzenie za I rok takiego stażu liczy się według minimalnego wynagrodzenia z tabeli płac w SITECH, w przypadku przedłużenia stażu
o kolejny rok dolicza się podwyżkę w wysokości 3% od wymienionego powyżej wynagrodzenia. Dodatkowo dla uczestników stażu przeznaczonego dla absolwentów
przewidziane zostały dodatkowe świadczenia, np. urlopowe i świąteczne. Uczniowie oraz studenci korzystający z wymienionych powyżej form praktyk i staży mają
również prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Agata Mordarska, „Komunikacja wewnętrzna w SITECH Sp. z o.o.”, prezentacja multimedialna
w programie MS Power Point.
28
 http://www.sitech.com.pl/Kariera/Studenci/absolwenci.html, stan z dnia 25.05.2015.
27
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Firma SITECH Sp. z o.o. w ramach polityki personalnej współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi w zakresie dualnego systemu kształcenia. Jak dotąd przedsiębiorstwo podpisało umowę z Zespołem Szkół w Chocianowie oraz Politechniką Wrocławską. Dualny system kształcenia naucza poprzez
współpracę między oświatą a przedsiębiorstwami. W placówce dydaktycznej
uczniowie szkolą swoją wiedzę teoretyczną, zaś w danej firmie mają szansę pracować wśród doświadczonych pracowników przedsiębiorstwa. Pracodawcy mają
wpływ na formę kształcenia, organizują odpowiednie stanowiska pracy, wyznaczają opiekuna praktyk29. Dualny system kształcenia w firmie SITECH Sp. z o.o.
charakteryzuje się systemem: 3 dni nauki w placówkach dydaktycznych i 2 dni
w przedsiębiorstwie. Uczniowie oraz studenci zawierają z firmą umowę o pracę
w celu nauki zawodu. Pobierają za to wynagrodzenie wyższe niż gwarantowane
Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku – otrzymują: I klasa
o 4%, II klasa o 5 %, III klasa o 6 % więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Uczestnicy mają szanse na rozwój w międzynarodowym koncernie, jak
również brać udział w projekcie „Wanderjahre”. Firma SITECH gwarantuje również
opiekę wykwalifikowanego mentora oraz oferuje miejsca pracy dla najlepszych30.
Od 2010 roku firma SITECH Sp. z.o.o współpracuje z dwiema uczelniami
partnerskimi, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym
we Wrocławiu, w ramach umowy ramowej o współpracy obejmującej określone obszary. Obszar współpracy firmy z Politechniką Wrocławską zawiera poprawę procesów produkcyjnych, logistycznych i organizacyjnych, zastosowanie optycznych urządzeń pomiarowych, prowadzenie badań marketingowych,
nowe trendy w stosowanych technologiach i materiałach. Firma posiada również biuro we Wrocławiu, które m.in. koordynuje współpracę przedsiębiorstwa z Politechniką Wrocławską31.
Ciekawym rozwiązaniem współpracy przedsiębiorstwa i uczelni wyższych jest
program „Ambasador”. Do jego głównych zadań należy stała współpraca z przedstawicielami firmy oraz z biurem karier danej uczelni wyższej na potrzeby firmy. Do
głównych zadań ambasadora należy koordynacja współpracy firmy z organizacjami studenckimi, dystrybucja materiałów promocyjnych, wspieranie firmy podczas
wydarzeń na uczelni, takich jak targi pracy, prezentacje, spotkania ze studentami.
Ambasadorem może zostać osoba, będąca studentem minimum II roku studiów,
 http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/component/content/article?id=57:57&catid=1:artykuy-archiwalne, stan z dnia 28.05.2015.
30
 Agata Mordarska, „Komunikacja wewnętrzna w SITECH Sp. z o.o.”, prezentacja multimedialna
w programie MS Power Point.
31
 Ibidem.
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zainteresowana zagadnieniami związanymi z marketingiem i promocją. Powinna cechować się komunikatywnością, kreatywnością, zdolnością organizacyjną,
dużą motywacją, energią oraz zaangażowaniem. Aktualnie firma SITECH w ramach tego projektu współpracuje z Politechniką Wrocławską oraz Uczelnią Jana
Wyżykowskiego w Polkowicach32.
9 kwietnia 2015 roku powołany został Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE,
a przedstawiciel firmy SITECH pan Marcin Czyczerski, dyrektor zarządzający ds.
personalnych i organizacji, podpisał wówczas list intencyjny. Oprócz firmy SITECH
Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE wspiera ponad 50 partnerów, m.in.: szkoły zawodowe, uczelnie wyższe i władze samorządów terytorialnych. W roku 2015, a dokładnie 18 czerwca podczas I Konferencji Naukowej pt. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”, zorganizowanej przez Uczelnię Jana
Wyżykowskiego Polkowicach oraz Uczelnię Zawodową Zagłębia Miedziowego
w Lubinie, przedstawiciele UJW, rektor prof. dr hab. M. Wolański oraz prorektor
dr W. Olszewski przystąpili do inicjatywy i podpisali list intencyjny33.
Podsumowanie
Zmotywowany oraz dobrze zawodowo przygotowany zespół pracowników
stał się fundamentem sukcesu wielu przedsiębiorstw. Gdzie jednak ich poszukiwać? Rynek pracy jest często źródłem rozczarowań. Strategie firm, bazujące
na doświadczeniu, ewaluują. W wielu przypadkach dochodzi się do wniosku,
że zmotywowanego i fachowego pracownika należy „stworzyć”. Marketing personalny, bazując na dorobku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi,
ukazuje jedną z dróg realizacji tego celu. Zakłada on, że pracownik, który doświadczy, iż jego zmieniające się potrzeby będą ważne dla pracodawcy, będzie
równie elastyczny wobec zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Troska
o jego zdrowie, umożliwienie rozwoju osobistego, jak również wspieranie innowacyjności pracowników, elastyczność czasu pracy, rekrutacja wewnętrzna,
nowoczesne systemy motywacyjne oraz dobra komunikacja mają podnosić zadowolenie z pracy i tym samym wpływać na wzrost efektywności. Przyszłych
pracowników poszukuje się już w szkołach oraz na uczelniach wyższych, wiążąc
ich z przedsiębiorstwem poprzez implementację wybranych działań i gwarantując tym samym sobie przyszłe kadry, charakteryzujące się poszukiwaną wiązką
kompetencji. Ta szeroka paleta działań oddziałuje również wizerunkowo, stawiając przedsiębiorstwo w szeregu dobrych pracodawców. Ten wypracowany
 Ibidem.
 http://regionfan.pl/polkowice-dwspit-takze-w-dolnoslaskim-klastrze-edukacyjnym/, stan
z dnia 26.06.2015.
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image oddziałuje jak magnes na osoby, które szukają możliwości spełnienia w pracy
zawodowej. Często są to osoby kreatywne, zmianę definiujące jako szansę oraz pragnące stale podnosić swoje kompetencje zawodowe. Takie osoby uznaje się często za
najbardziej wartościowe, i to w nich upatruje się źródła przyszłej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wiele firm realizujących koncepcje marketingu personalnego dostrzegło już te aspekty, a szeroka paleta wprowadzonych działań potwierdza założenie, że to pracownik stał się aktywem firmy oraz źródłem jej zysków.
Bibliografia

1. Broszura VWMP, 2013.
2. „CCC Express, Magazyn dla pracowników CCC”, nr 1 (9), 2015, s. 6.
3. Dobrze wyjść na butach, „Gazeta Wrocławska”, 13.04.2015.
4. Mordarska A., „Komunikacja wewnętrzna w SITECH Sp. z o.o.”, prezentacja multimedialna w programie MS Power Point, 2013.
5. „Puls Biznesu”, 8–10.05.2015.
6. Wejdą pewnym krokiem na ścieżkę kariery, „Gazeta Wrocławska”, 17.11.2014.

Netografia

11. http://www.sitech.com.pl/O-firmie.html, stan z dnia 20.04.2015.
12. ttp://www.sitech.com.pl/Kariera/Studenci/absolwenci.html, stan z dnia 25.05.2015.
13. h t t p : / / e d u k a t o r. k o w e z i u . e d u . p l / i n d e x . p h p / c o m p o n e n t / c o n t e n t /
article?id=57:57&catid=1:artykuy-archiwalne, stan z dnia 28.05.2015.
14. http://regionfan.pl/polkowice-dwspit-takze-w-dolnoslaskim-klastrze-edukacyjnym/, stan z dnia 26.06.2015.
15. h t t p : / / w w w. v w m p . c o m . p l / O d p o w i e d z i a l n o % C 5 % 9 B % C 4 % 8 7 /
Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna/Z-my%C5%9Bl%C4%85-opracownikach.html, stan z dnia 20.04.2015.
16. h t t p : / / w w w. v w m p . c o m . p l / O d p o w i e d z i a l n o % C 5 % 9 B % C 4 % 8 7 /
Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna/Z-my%C5%9Bl%C4%85-opracownikach/Program-Przysz%C5%82a-Mama.html, stan z dnia 20.04.2015.
17. www.vwmp.pl, stan z dnia 30.05.2015.
18. http://www.vwmp.com.pl/Szukaj?SearchForm%5Bquery1%5D=centrum+rehailita
cyjne, stan z dnia 12.04.2015.
19. http://firma.ccc.eu/pl/10,profil-dzialalnosci.html, stan z dnia 28.05.2015.
10. http://www.bankier.pl/wiadomosc/CCC-chce-wydac-w-15-okolo-150-mln-zl-narozwoj-sieci-opis-3294171.html, stan z dnia 24.05.2015.
11. http://firma.ccc.eu/pl/29,ccc-jako-pracodawca.html, stan z dnia 29.04.2015.
162

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

12. h ttp://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,540,zarzadzanie_ekspansja_
zagraniczna_i_rozwojem.html, stan z dnia 12.05.2015.
13. http://wroclaw.stat.gov.pl/gfx/wroclaw/userfiles/_public/publikacje/roczniki_2015/
rocznik_woj/dzialy_pdf/dzial_10_w_14.pdf, stan z dnia 16.05.2015.
14. h ttp://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,540,zarzadzanie_ekspansja_
zagraniczna_i_rozwojem.html, stan z dnia 8.04.2015.
15. http://firma.ccc.eu/pl/19,sport.html, stan z dnia 25.05.2015.
16. http://cccsport.eu/, stan z dnia 23.04.2015.

Streszczenie
Realizacje koncepcji marketingu personalnego na przykładzie wybranych
firm zlokalizowanych w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej

Marketing personalny może być spostrzegany jako nowoczesna i aktywna polityka
zarządzania pracownikami w przedsiębiorstwie. Artykuł ukazuje konkretne koncepcje
jego realizacji, które zostały wprowadzone przez wybrane firmy zlokalizowane w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Paleta implementowanych
działań jest szeroka i zawiera m.in. instrumenty prozdrowotne, kształtujące motywację,
komunikację, podnoszące kwalifikacje personelu, umożliwiające mobilność pracowników, określające zasady rekrutacji, umożliwiające współpracę z uczelniami wyższymi
oraz wpływające na uelastycznienie czasu pracy. Działania te mają doprowadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa oraz włączyć je do grona dobrych pracodawców.
Słowa kluczowe: marketing personalny, komunikacja, rekrutacja, podnoszenie
kwalifikacji, kreowanie wizerunku, systemy motywacyjne, profilaktyka zdrowotna, elastyczność czasu pracy.

Summary
Personnel marketing concept realisations on the examples of chosen firms
located in Polkowice subzone of Legnica Special Economic Zone

Personnel marketing can be observed as a modern and active human resources management policy in a company. The article present specific concepts of its realisation in
companies located in Polkowice subzone of Legnica Special Economic Zone. The range
of implemented operations is wide and, among others, contains such instruments as health promoting, motivating, communication, rising personnel qualifications, staff mobility, recruitment regulations, higher school cooperation and working time flexibility. The
aim of the mentioned activities is to achieve a competitive advantage by the company
and to let it join the group of good employers.
Keywords: personnel marketing, communication, recruitment, qualification rising,
image creation, motivating systems, health promotion, working time flexibility.
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Klauzule społeczne w zamówieniach
publicznych
Wydatki sektora publicznego w Unii Europejskiej w 2010 roku wyniosły
2,406 bln euro, co stanowiło ok. 20% unijnego PKB, z czego 19% stanowiły zamówienia publiczne opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej (TED)1.
Średniorocznie w Unii Europejskiej wydaje się na zamówienia publiczne 18%
PKB. Dla porównania, w Polsce rynek zamówień publicznych to ok. 8–9% PKB.
Z danych zawartych w sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż w roku 2014 udzielono 174 886 zamówień (w roku
2013 – 210 352), a wartość udzielonych zamówień wyniosła 133,2 mld zł (w roku
2013 – 143,2 mld zł).
Najwięcej zamówień publicznych, bo aż 82%, udzielano w trybie przetargu nieograniczonego2. Największą grupę wśród zamawiających stanowiła administracja samorządowa (68,89% zamawiających)3. Najwięcej zamówień publicznych udzielono na roboty budowlane – 40%. Cena jako jedyne kryterium
wyboru oferty stanowiła zdecydowaną większość zamówień. Sytuacja w tym
względzie uległa jednak zmianie, gdyż w dniu 14 października 2014 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które ograniczyły możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU.
 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych za rok 2014, www.uzp.gov.pl.
3
 Ibidem.
1
2
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Od tego dnia o wyborze oferty miała decydować cena i inne kryteria opisane w ofercie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do końca roku
2014 zmiana ustawy nie wpłynęła w sposób istotny na ostateczne dane statystyczne. Kryterium ceny jako jedyne kryterium wyboru oferty zamawiający zastosowali w robotach budowlanych w roku 2014 w ponad 90% oraz w 83% na
dostawy i w 76% na usługi.
Z zaprezentowanych danych wynika nazbyt wyraźnie, że zamawiający wyraźnie preferowali kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny oferty. Możliwość taka była prawnie poprawna, ale czy ekonomicznie, a nade wszystko społecznie, uzasadniona? – to już inna sprawa.
Dane statystyczne za rok 2015 zapewne będą inne z uwagi na wspomniane obostrzenie ustawowe.
Bardzo ważne w opisywanej problematyce, nieakcentowane zbyt mocno
w treści ustawy, jest znacznie lepsze wykorzystanie zamówień publicznych do
realizacji wspólnych bardzo ważnych celów społecznych, obejmujacych: ochronę środowiska, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, większą efektywność energetyczną, przeciwdziałanie zmianom klimatu, promowanie innowacji
i włączenia społecznego, a także zapewnienie możliwie najlepszych warunków
dla świadczenia wysokiej jakości usług publicznych4.
Prawodawca, zarówno unijny, jak i polski, przewidział możliwość realizacji zamówienia publicznego z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Uznano za zasadne, aby przy wydatkowaniu tak dużych kwot pieniężnych zamawiający nie tylko realizowali zamówienie w jej merytorycznej formule, ale także
by wykorzystywali angażowane środki finansowe na pobudzanie aktywności
społecznej, szczególnie tej części społeczeństwa, która znajduje się najtrudniejszych sytuacji.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.), zwanej dalej u.z.p., a w szczególności w jej art. 29
ust. 4, ustawodawca przewidział możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, dotyczących:
1. Zatrudnienia osób:
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 Zielona księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych, w kierunku zwiększania skuteczności europejskiego rynku zamówień, Komisja Europejska, Bruksela,
27.01.2011, s. 5.
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c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;
2. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.
Doprecyzowanie powyższych wymagań nastąpiło w art. 36 ust. 2 pkt 9 u.z.p.
Z przepisu tego wynika, że przewidując w opisie zamówienia wspomniane wymagania, zamawiający może określić liczbę osób wymagających zatrudnienia
oraz wymagany okres zatrudnienia i sposób udokumentowania tego okresu.
Zamawiający może także określić sposób udokumentowania utworzenia lub
zwiększenia funduszu szkoleniowego, a także swoje uprawnienia w zakresie
kontroli spełniania wymagań oraz przewidzieć sankcje z tytułu niespełnienia
tych wymagań.
Z cytowanego rocznego (za rok 2014) sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że postępowania, w których zamawiający zastrzegł, że
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne, wystąpiły tylko w 183
ogłoszeniach, co stanowiło 0,13% ogólnej liczby zamówień. W roku 2013 postępowań z takim zastrzeżeniem było 400 (0,23%), w roku 2012 – 240 (0,14%),
w roku 2011 – 325 (0,19%), a w roku 2010 – 547 (0,34%). Najwięcej dotyczyło
usług – 125 ogłoszeń, następnie dostaw – 34 ogłoszenia oraz robót budowlanych
– 24 ogłoszenia.
Zważywszy, iż rynek zamówień publicznych w Polsce to 174 886 zamówień
na łączną kwotę 133,2 mld zł (za rok 2014), liczba postępowań o zamówienie
publiczne z tzw. klauzulą społeczną na poziomie 0,13% jest dalece niewystarczająca. Powodów takiego stanu rzeczy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
nie analizuje. Wynika to z faktu, iż ustawodawca stworzył jedynie możliwość
korzystania z klauzuli społecznej, a nie obowiązek. Angażowanie środków publicznych winno zdaniem ustawodawcy powodować osiągnięcie nie tylko bezpośredniego skutku, jakim jest właściwa realizacja przedmiotu zamówienia, ale
także pewne skutki uboczne, jakimi bez wątpienia są cele społeczne. Realizacja
takiego zamówienia niejednokrotnie może okazać się uciążliwa dla wykonawcy.
Zatrudniając osoby bezrobotne w liczbie wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca może być zmuszony do rezygnacji z angażowania swoich
dotychczasowych pracowników. Kolizja interesów i dylemat wykonawcy wydają
się tym większe, że może dochodzić do tego, iż zatrudnienie nowych pracowników spowoduje zwolnienie dotychczasowych. W takiej sytuacji trudno mówić
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o osiąganiu celów społecznych. Aby do takich sytuacji nie dochodziło, zamawiający powinien szczególnie starannie rozważyć wszystkie przesłanki „za”
i „przeciw”, aby nie doprowadzać do „pozornego” rozwiązywania problemów
społecznych. Wydaje się, że właśnie z tego powodu ustawodawca zdecydował
się na tworzenie przesłanek natury jedynie fakultatywnej, a nie obligatoryjnej.
Ustawodawca przewidział również wymagania dotyczące zatrudnienia bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego:
a) bezrobotny, o którym mówi ustawodawca, to osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 99,
poz. 1001 ze zm.), spełniająca kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.
b) młodociany – zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku Kodeks
pracy, (Dz. U. nr 24, poz. 141 ze zm.), to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie
przekroczyła 18 lat. Od 1 stycznia 2018 roku młodocianym będzie osoba,
która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat5.
Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej gimnazjum,
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie
zagraża ich zdrowiu. Nadto młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
Zasady zatrudniania i wynagradzania młodocianych określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania z dnia 28 maja 1996 roku (Dz. U. nr 60, poz. 278), tekst jednolity
z dnia 6 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Natomiast do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas
nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196. Rozwiązanie takiej
umowy dopuszczalne jest tylko w razie:
1) niewypełnienia przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy
o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego
środków wychowawczych,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmia-

5

nie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458), nowelizującej art. 190 k.p.

170

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.
Wyjątkowo, umowy o pracę mogą być zawierane również z osobami, które nie
ukończyły 16. roku życia6.
Wymagania dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych
Zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników odbywa się z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity z dnia
11 maja 2011 roku (Dz. U. nr 127, poz. 721).
O niepełnosprawności orzekają co do zasady powiatowe i wojewódzkie
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (art. 6 ustawy) a także lekarze
orzecznicy zakładów ubezpieczeń społecznych, których orzeczenia w przypadkach określonych w art. 5 ustawy traktowane są jak orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Ustawodawca określił 3 stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany i lekki:
1. Do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zalicza się osobę
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
3. Do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną
i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły
gimnazjum z dnia 5 grudnia 2002 roku (Dz. U. nr 214, poz. 1808).

6
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Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie przepisów
o zatrudnianiu socjalnym
Możliwości zatrudnienia wynikają także z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku, tekst jednolity z dnia 2 lutego 2011 roku
(Dz. U. nr 43, poz. 225). W art. 1 ustawodawca określił krąg osób, które mogą
być zatrudniane. Są nimi osoby:
1) bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
4) chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
6) zwolnione z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) będące uchodźcami, realizującymi indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoby te podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo, w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym,
społecznym i rodzinnym (J. Piróg, Prawo zamówień Publicznych, 2013, komentarz do art. 29).
Wymagania dotyczące utworzenia funduszu szkoleniowego
Ustawodawca w ustawie Prawo zamówień publicznych wskazał w art. 29
na możliwość określenia przez zamawiającego wymagań utworzenia funduszu szkoleniowego w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach albo
zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do
określonej wysokości.
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Fundusz szkoleniowy tworzony był w oparciu o przepisy Ustawy z dnia
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity z dnia 26 marca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 674), jednak przepisy tejże ustawy, w tej części zostały uchylone Ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw z dnia 14 marca 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 598). Ustawa zmieniająca weszła w życie 27 maja 2014 roku. Dochód funduszu stanowiły m.in. wpłaty
pracodawcy, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac.
Wpłaty te stanowiły koszty uzyskania przychodu, były zatem bardzo korzystne
dla przedsiębiorców. Od 27 maja 2014 roku takiej możliwości już przedsiębiorcy
nie posiadają7. Przepisy ustawy w części dotyczącej funduszy szkoleniowych nie
mają de facto zastosowania w analizowanej sytuacji.
Wymagania związane z zatrudnieniem pracowników
na podstawie umowy o pracę
Od 19 października 2014 roku obowiązuje, wprowadzony do ustawy, przepis, który stwarza możliwość umieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia
żądania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na
umowę o pracę w ramach realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, gdy jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Redakcja przepisu nasuwa wątpliwości interpretacyjne. Wątpliwości pojawiały się,
gdy zamawiający, chcąc skorzystać z uprawnień, jakie daje mu przepis, musiał
określić formę zatrudnia. Czy zatrudnienie miałoby być wykonywane na podstawie umowy o pracę w przypadku wszystkich zatrudnianych w ramach klauzul
społecznych pracowników, przez cały okres trwania zamówienia, do wszystkich
prac, czy tylko do części prac, szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia? Wydaje się za zasadne przyjęcie, że zamawiający winien szczegółowo
określić czynności, przy wykonywaniu których pracownicy wykonawcy powinni być zatrudnieni na umowę o pracę, a także dodatkowo powinien te warunki
wskazać w SIWZ i w projekcie umowy dotyczącej zamówienia.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, chcąc rozwiać wątpliwości w interpretowaniu tego przepisu, zamieścił na stronie internetowej urzędu opinię prawną, która prezentuje jego oficjalne stanowisko. W opinii czytamy: „Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia, zamawiający może określić w SIWZ rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, a w określonych przypadkach,
 Patrz A. Koleśnik, Kształcenie pracowników bez ulgi podatkowej, www.rachunkowość.com.pl,
stan z dnia 12.11.2014.
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charakterem zamówienia, może sprecyzować w SIWZ również liczbę osób, które wykonawca i/lub podwykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na podstawie
umowy o pracę, okres wymaganego zatrudnienia tych osób, sposób dokumentowania ich zatrudnienia. W przypadku postawienia powyższych wymagań zamawiający powinien określić w umowie sankcje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w przedmiotowym zakresie”8.
Uprawnienia zamawiającego wynikające z ustawy o zamówieniach
publicznych
Warunki zatrudnienia osób, o których mowa zamawiający musi określić
w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 PZP), a także w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 9).
W specyfikacji zamawiający winien określić:
a) liczbę osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 i okres wymaganego
zatrudnienia tych osób,
b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29
ust. 4 pkt,
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4,
d) sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
Należy wspomnieć, że powyższe regulacje są pokłosiem implementacji Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004
roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.04.2004, str. 114) w części
dotyczącej stworzenia szans dostępu do zamówień publicznych zakładom pracy
chronionej.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych zgodnie z tezą 28 Dyrektywy, stanowi kluczowy element gwarantujący wszystkim ludziom równe szanse i przyczyniający się do integracji społeczeństwa. W tym kontekście zakłady pracy
chronionej oraz programy pracy chronionej skutecznie winny przyczynić się do
integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W przeciwnym razie zakłady takie mogłyby być niezdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji.
 Opinia prawna, Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania

8

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na
roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PZP), http://www.uzp.gov.pl/cmsws/
page/?D;3048, stan z dnia 13.11.2014.
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Oddzielną sprawą jest odpowiedź na pytanie o słuszność takiego rozwiązania. Z jednej strony, sama ustawa bardzo mocno akcentuje wolną konkurencję
jako podstawę rozwoju gospodarczego kraju, a z drugiej – daje możliwość preferencji przedsiębiorców zatrudniających określone kategorie pracowników.
Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się stosunkowo prosta. Zamówienia publiczne, które z samej swej istoty angażują środki publiczne, powinny realizować programy społeczne w dużo większym zakresie niż do tej pory.
Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
Komisja Europejska w podręczniku Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych
(Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011) bardzo mocno akcentuje
społecznie odpowiedzialną funkcję zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne oznaczają zamówienia publiczne, „w ramach których bierze się pod uwagę co najmniej jedną z następujących kwestii społecznych:
1) możliwości zatrudnienia,
2) godną pracę,
3) zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy,
4) integrację społeczną (w tym także osób niepełnosprawnych),
5) równość szans,
6) dostępność,
7) projektowanie dla wszystkich,
8) uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu, oraz
9) szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu (corporate social responsibility – CSR), z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ujętych w Traktacie Unii Europejskiej oraz w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych”.
W dalszej części w podręczniku mowa jest o tym, że „zamówienia mogą
być silnym narzędziem wspomagającym zarówno zaawansowany, zrównoważony rozwój, jak i osiąganie celów społecznych UE (i państw członkowskich). Społeczna odpowiedzialność „obejmuje szeroką gamę zagadnień społecznych, które
instytucje zamawiające mogą wziąć pod uwagę na właściwym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
W komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Akt
o jednolitym rynku: dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania, a także w strategii „Europa 2020” zakreślono kilka
priorytetów, m.in.:
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 rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 rozwój zrównoważony,
 
wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Komisja założyła, że do roku 2020 „wyciągnie” się z ubóstwa ponad 25%,
czyli ok. 20 mln ludzi, dając szanse na poprawę losu i rozwiązanie konkretnych
problemów grupom osób szczególnie zagrożonych (rodzicom samotnie wychowującym dzieci, osobom starszym, kobietom, osobom należącym do mniejszości, Romom, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym).
Niezwykle ważnym narzędziem w readaptacji społecznej, zawodowej, w poprawie warunków życia są środki publiczne angażowane w projekty w ramach zamówień publicznych.
W opracowaniu Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień
publicznych (opracowanie UZP, 2014) w tezie 2.9.3. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – zwrócono uwagę, że „Jednym z priorytetów przyświecających przyjęciu nowych regulacji dotyczących zamówień publicznych było
również umożliwienie instytucjom zamawiającym lepszego wykorzystania zamówień publicznych na rzecz wsparcia celów społecznych”.
Wykorzystywanie zamówień publicznych do rozwiązywania lub łagodzenia kwestii społecznych polega na tym, że organy państwa i samorządu terytorialnego mogą dzięki tej instytucji propagować i budować europejski i krajowy
model społeczny, zakładający równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym
a poziomem życia obywateli, lepszymi warunkami pracy i życia. Kształtowanie takiego modelu rozwoju przyczynia się do zmiany świadomości i budowy społeczeństwa opartego na systemie wartości, którego istotnym elementem są takie czynniki, jak m.in.: równouprawnienie, integracja, reintegracja,
brak dyskryminacji, godne warunki pracy i płacy, dostęp do szkoleń itp. Jak się
zauważa, ubóstwo społeczne jest wieloaspektowe. To nie tylko brak środków
finansowych potrzebnych do godnego życia, ale – a może przede wszystkim
– brak dostępu do wielu świadczeń. Najprostszą drogą do wyjścia z tej sytuacji
jest wejście na rynek pracy. Szczególnie jest to utrudnione w przypadku osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, osób opuszczającym zakłady karne, osób po 50. roku życia.
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Jednym z wielu narzędzi pozwalających eliminować ubóstwo czy dyskryminację i poprzez pracę przywracać ludziom poczucie wartości, wiarę w sens życia,
jest użycie większych środków publicznych do realizacji projektów publicznych.
Kierunek zmian w stosowaniu klauzul społecznych
W dniu 26 lutego 2014 roku zostały przyjęte trzy nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 marca 2014 roku, z terminem implementacji do 18 kwietnia 2016
roku. Weszły one w życie 18 kwietnia 2014 roku, uchylając tym samym wcześniejsze dyrektywy, m.in. dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L nr 94, s. 65).
Dyrektywami tymi są:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego
2014 roku,
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego
2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę,
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego
2014 roku w sprawie udzielania koncesji.
W nowej Dyrektywie 2014/24/UE przewidziano kilka rozwiązań omawianego problemu, mianowicie (opr. cyt. s. 172):
1) instrumenty wspierające integrację społeczną i zawodową,
2) horyzontalną klauzulę społeczną mającą na celu zapewnienie przestrzegania
przepisów prawa socjalnego oraz prawa pracy,
3) instrumenty wspomagające uwzględnienie w procedurze udzielenia zamówienia publicznego potrzeb osób niepełnosprawnych oraz etykiet społecznych.
W preambule Dyrektywy 2014/24/UE (motyw 36) podniesiono, że „zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy gwarantujące wszystkim równe
szanse i przyczyniające się do integracji społeczeństwa. W związku z tym zakłady pracy chronionej mogą odgrywać istotną rolę. To samo dotyczy innych form
społecznej działalności gospodarczej mających głównie na celu wspieranie społecznej i zawodowej integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak bezrobotni, członkowie znajdujących się w niekorzystnej sytuacji mniejszości lub grup w inny sposób społecznie
marginalizowanych. Takie zakłady lub podmioty gospodarcze mogą nie być jednak w stanie uzyskać zamówień w zwykłych warunkach konkurencji. W związku z tym właściwe jest, by państwa członkowskie mogły zastrzegać, że prawo
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do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych lub pewnych
ich częściach mają jedynie takie zakłady lub podmioty gospodarcze, bądź też zastrzegać realizację zamówień dla programów zatrudnienia chronionego”.
Potwierdzenie tego stanowiska nastąpiło w art. 20 Dyrektywy (zamówienia
zastrzeżone). Zapisano w tym przepisie, że „Państwa członkowskie mogą zastrzec
prawo udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna
i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych, lub
mogą przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów
zatrudnienia chronionego, pod warunkiem że co najmniej 30% osób zatrudnionych przez te zakłady, przez tych wykonawców lub w ramach tych programów stanowią pracownicy niepełnosprawni lub pracownicy defaworyzowani”.
Jak zauważamy, przepis dyrektywy poza konkretnym odniesieniem się do
niepełnosprawnych, odnosi się również do nowej kategorii osób, mianowicie
osób defaworyzowanych, stwarzając tym samym otwarty katalog osób z szerokiego kręgu osób wykluczonych.
Ponieważ sama dyrektywa nie zawiera definicji osoby defaworyzowanej,
istnieje możliwość odmiennego rozkładania akcentów w poszczególnych państwach członkowskich, a tym samym odmienne definiowanie osób znajdujących
się z różnych powodów poza rynkiem pracy.
Dość powszechnie przyjmuje się, że brak pracy jest jednym z głównych powodów ubóstwa. Stąd też, tak wielka determinacja w rozwiązywaniu tego problemu. Szukając pełnej odpowiedzi na pytanie o zakres pojęcia osoby defaworyzowanej, możemy posłużyć się przepisami Rozporządzenia Komisji nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku, uznającymi niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – w szczególności przepisem art. 3 pkt 4, który stanowi, że pracownikiem znajdującym się
„w szczególnie niekorzystnej sytuacji” jest każda osoba, która:
a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy; lub
b) jest w wieku od 15 do 24 lat; lub
c) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 3) lub nie minęły więcej niż
dwa lata od momentu ukończenia przez nią edukacji w pełnym wymiarze
i która nie znalazła do tej pory pierwszego stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem; lub
d) jest w wieku ponad 50 lat; lub
e) jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej
jedną osobę; lub
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f) pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do grupy stanowiącej mniejszość; lub
g) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu
zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 kwietnia
2005 roku w sprawie C-110/03, stwierdził, że pojęcie „pracownik znajdujący się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która ma trudności
z wejściem na rynek pracy bez wsparcia, a mianowicie osobę spełniającą przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
 będącą w wieku poniżej 25 lat lub minęły nie więcej niż dwa lata od momentu ukończenia przez nią edukacji w pełnym wymiarze lub nie znalazła do tej pory pierwszej regularnej pracy zarobkowej;
 była bezrobotna przez długi okres, tzn. do chwili obecnej była bezrobotna
przez 12 z 16 poprzednich miesięcy lub sześć z ośmiu poprzednich miesięcy, jeśli jest w wieku poniżej 25. roku życia.
Autorzy9 diagnozy sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy województwa dolnośląskiego do kręgu osób defaworyzowanych zaliczyli także rodziny niepełne, osoby z gospodarstw domowych, w których skład wchodzą osoby zależne, osoby ze środowisk emigranckich czy niektórych mniejszości etnicznych.
Rozszerzenie katalogu podmiotów objętych klauzulą społeczną w nowej dyrektywie w porównaniu do obecnego stanu prawnego wydaje się bardzo korzystne
i dające większe możliwości jednostkom zamawiającym. Szerszą kategorię osób
będzie można objąć klauzulami społecznymi w zamówieniach publicznych.
Kolejną bardzo ważną sprawą będzie możliwość stosowania w zamówieniach publicznych klauzuli społecznej mającej na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa socjalnego oraz prawa pracy, a także stworzenie możliwości rezerwowania udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia na
określone usługi w dziedzinie usług zdrowotnych, społecznych i kulturalnych
 M. Rusi, K. Sobolewski, J. Bujko, G. Kozdraś, raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor Research International Wrocław dla Dolnośląskiego Urzędu Pracy
we Wałbrzychu w ramach projektu pt. „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska”, Wałbrzych 2010.
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dla organizacji opartych na własności pracowniczej lub aktywnym udziale pracowników w zarządzaniu nimi lub dla istniejących organizacji, takich jak spółdzielnie, na udział w świadczeniu tych usług na rzecz użytkowników końcowych. Zakres
regulacji ogranicza się wyłącznie do określonych usług zdrowotnych i społecznych
oraz usług powiązanych, określonych usług edukacyjnych i szkoleniowych, usług
związanych z bibliotekami, archiwami, muzeami i innych usług kulturalnych, usług
sportowych oraz usług na rzecz prywatnych gospodarstw domowych; przepis ten
nie ma również obejmować żadnych wyłączeń przewidzianych ponadto w niniejszej dyrektywie. Takie usługi powinny podlegać jedynie łagodniejszemu reżimowi.
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 15 kwietnia 2015 roku
Całość regulacji nowej dyrektywy dotyczącej kwestii społecznych w zamówieniach publicznych została przeniesiona do projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady, projekt ustawy zachowuje dotychczasowe
regulacje w zakresie uczestniczenia w realizacji zamówienia publicznego osób
wymienionych we wstępnej części artykułu, wzbogacając zachowany katalog
o nowe kategorie osób, zgodnie ze wskazaniami nowej dyrektywy.
Zgodnie z projektowaną ustawą, zamawiający może zastrzec, że prawo do
udziału w postępowaniu posiada zakład pracy chronionej, którego celem jest
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych, albo zastrzec realizację takiego zamówienia w ramach zatrudnienia chronionego pod warunkiem, że co najmniej 30% zatrudnionych przez nich pracowników to osoby niepełnosprawne albo defaworyzowane.
Proponuje się więc w projekcie zmniejszenie wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych z 50% do 30%. Projektowany przepis stwarza większe możliwości realizacji celu społecznego poprzez zwiększenie jego dostępności dla zakładów pracy, tym bardziej, że oprócz osób niepełnosprawnych wystarczy zatrudnienie osób wykluczonych według społecznych
kryteriów ustalonych przez zamawiającego w kontekście jego lokalnych uwarunkowań i lokalnych społecznych priorytetów.
Projekt ustawy rozszerza uprawnienia zamawiającego, wprowadzając nowe
zapisy dotyczące zapewnienia przestrzegania przepisów prawa socjalnego oraz
prawa pracy w zamówieniach. Zamawiający ma zatem możliwości dokonania
zastrzeżenia bądź w opisie przedmiotu zamówienia, bądź w warunkach podmiotowych stosownych gwarancji związanych prawem socjalnym i prawem pracy.
Zamawiający może zdefiniować warunek zatrudnienia pracowników na umowę
o pracę z wykluczeniem umów cywilnoprawnych, a także określić zakres umowy tak, aby wyeliminować możliwość obchodzenia zastrzeżonego warunku po180
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przez zatrudnienie na część etatu. Wydaje się, że zamawiający może także określić minimalne wynagrodzenie zatrudnianych pracowników oraz domagać się
gwarancji przestrzegania określonego czasu pracy, prawa do wypoczynku, prawa do urlopów (art. 14 k.p.), prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy (art. 15 k.p.)
Zamawiający może nie tylko powyższe zastrzeżenia odnosić do działalności wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, ale także w ramach
uprawnień określonych w art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczać wykonawcę, który naruszał te zasady wcześniej. Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-425/14 stwierdził, że wykonawca podlega wykluczeniu, m.in. jeśli jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające:
a) nie wypełnił zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiającej;
b) nie wypełnił zobowiązań dotyczących płatności podatków, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiającej;
c) jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy (podobnie art. 24 ust.1 pkt 3 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych).
Katalog naruszeń jest niepełny, ustawa regulująca stosunki pracy znacznie szerzej określa podstawowe prawa pracownicze wynikające ze stosunku pracy.
Projektowana ustawa o zamówieniach publicznych, idąc drogą obecnych
regulacji, dosyć mocno odnosi się również do przepisów prawa socjalnego.
W trakcie trwania stosunku pracy istnieją nie tylko obowiązki wynikające z prawa pracy, ale także cały szereg powinności wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym.
Z przepisu art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.) wynika, że ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne,
2) ubezpieczenia rentowe,
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa,
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Zdaniem niektórych autorów „Naruszenie uprawnień pracowniczych wynikających z ubezpieczenia społecznego może polegać m.in. na niewłaściwym prowadzeniu dokumentacji, od której uzależnione są świadczenia z ubezpieczenia
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społecznego, zaniżaniu wysokości świadczeń, niewypłacaniu ich w terminie”10
albo niezgłaszaniu zatrudnionych osób do ubezpieczenia społecznego.
Z wyroku SN wynika, że przepisy „prawa ubezpieczenia społecznego mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Tworzą system prawa ścisłego, zamkniętego. Nie mogą być interpretowane rozszerzająco, zwłaszcza przy zastosowaniu
wykładni aksjologicznej”11. Oznacza to, że przy jej przestrzeganiu nie może być
mowy o jakiejkolwiek dowolności, dlatego bardzo łatwo będzie można stwierdzać ewentualne naruszenie tego prawa.
Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych w ślad za dyrektywą rozszerza
zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w porównaniu do dotychczasowej regulacji, mianowicie „stwarza możliwości rezerwowania udziału
określonych osób w postępowaniach o udzielenie zamówienia na określone usługi
w dziedzinie usług zdrowotnych, społecznych i kulturalnych dla organizacji opartych na własności pracowniczej lub aktywnym udziale pracowników w zarządzaniu
nimi lub dla istniejących organizacji, takich jak spółdzielnie, na udział w świadczeniu tych usług na rzecz użytkowników końcowych” (cyt. za projektem ustawy).
Klasycznym przykładem takiej regulacji jest kierowanie zamówień publicznych do spółdzielni socjalnych wprowadzonych w życie Ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz. 651).
Spółdzielnie socjalne są formą społecznej reintegracji jej członków, działania ich
mają na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności jej członków do uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu
pracy, zamieszkania lub pobytu, a także, zawodowej reintegracji jej członków,
przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Kierowanie zamówienia do spółdzielni nie oznacza, że może być ono kierowane do konkretnej spółdzielni, ale do całej kategorii tych podmiotów.
Spółdzielnie socjalne z założenia mają stwarzać możliwość pracy jej członkom,
którzy zaliczani są do z grupy osób defaworyzowanych. Cele ich działania to:
praca, integracja, nauka zawodu, odtwarzanie więzi społecznych, odbudowywanie poczucia wartości, sensu życia, przywracanie często zachwianego poczucia
własnej wartości, godności i wiary w lepsze życie. Realizacja tych celów, niezwykle ważna ze społecznego punktu widzenia, mogłaby się dokonywać „niejako
przy okazji” realizacji zamówień publicznych.
 M. Liwo, E. Nowosiadły, Odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych zawartych
w art. 218 k.k., Legali, 2015.
11
 
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z 8.12.2005, I UK 104/05, „Monitor Prawa Pracy”, nr 4, 2006, str. 217.
10

182

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

Zapewne 0,13% zamówień publicznych zawierających takie klauzule, oczekiwań tych nie spełni. Dlatego tak ważna jest odpowiednia akcja uświadamiająca, szkolenia, konferencje, innymi słowy, zmiana stanu świadomości osób decydujących o realizacji zamówień publicznych.
Wnioski
Głównym celem strategicznym polityki polskiej i europejskiej do roku
2030 będzie wspomaganie obywateli w podejmowaniu przez nich zatrudnienia
na otwartym rynku pracy. „Polska powinna być krajem o modelu Workfare…,
wspierać aktywne wychodzenie z wykluczenia społecznego oraz ograniczać zagrożenie ubóstwem.”12 Jak prezentowano w artykule, bardzo ważną rolę w realizacji tych strategicznych celów mają odgrywać środki publiczne wykorzystywane do realizacji różnych celów społecznych w ramach zamówień publicznych.
Między innymi z tego powodu w zmienionych dyrektywach znacznie rozszerzono katalog osób, których zatrudnienia będzie mógł domagać się zamawiający.
Czy w istocie spowoduje to wyjście z ubóstwa ok. 20 mln osób, jak założyła Komisja Europejska, to już inna sprawa. Wydaje się to bardzo wątpliwe.
Dotychczasowe polskie doświadczenia zdają się tego optymizmu nie potwierdzać. Liczba zamówień publicznych zawierających takie zastrzeżenia na
poziomie 0,13–0,2% ogólnej liczby zamówień na przestrzeni ostatnich lat jest
dalece niewystarczająca, aby można było mówić, iż środki publiczne w zamówieniach okazały się ważnym instrumentem walki z ubóstwem i wykluczeniem.
Wydaje się, że przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku faktycznej koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami organów samorządu terytorialnego, jak również rzeczywistego braku koordynacji programów
społecznych pomiędzy gminami i powiatami. Do zmiany tego stanu rzeczy potrzebna jest zmiana postaw osób odpowiedzialnych13.
 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Trzecia fala nowoczesności, Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju, Warszawa 9 maja 2012 r., str. 142.
13
 Celem jest uchronienie co najmniej 20 mln ludzi przed ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Liczba osób narażonych na ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE (w tym osób narażonych na ubóstwo finansowe, żyjących w niedostatku materialnym lub w gospodarstwach
domowych dotkniętych bezrobociem) wzrosła ze 114 mln w 2009 r. do 124 mln w 2012 r. UE
oddaliła się więc od swego celu – który liczbowo równy jest 96,4 mln osób do 2020 r. – i nie
widać oznak szybkiego postępu w zaradzeniu tej sytuacji; do 2020 r. liczba osób zagrożonych
ubóstwem może wynosić ok. 100 mln. W niektórych państwach członkowskich sytuacja jest
szczególnie zła w wyniku pogłębiającej się deprywacji materialnej i rosnącej liczby gospodarstw
domowych dotkniętych bezrobociem. Mówi o tym Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,
Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 5 marca 2014 r.
12
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Streszczenie
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

W artykule autor omawia aktualne oraz projektowane regulacje prawne w zakresie
stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Prezentowane są aktualne przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, nowe dyrektywy (2014 rok) oraz projektowane przepisy nowej ustawy o zamówieniach publicznych (projekt z 2015 roku).
Autor skupia się na tej części regulacji, która dotyczy stosowania klauzul społecznych.
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Choć samo pojęcie klauzul społecznych nie jest ustawowo zdefiniowane, to jednak doktryna zgodna jest, iż w istocie chodzi o te przepisy, które stwarzają zamawiającemu możliwość nałożenia na wykonawcę obowiązków w zakresie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób z grup defaworyzowanych. W artykule akcentuje się skalę zamówień
publicznych w Polsce i dotychczasowe rozmiary stosowania klauzul.
Autor dowodzi, że bez zmiany postaw osób mających wpływ na kształt ogłoszenia
o zamówieniu publicznym zmieniane przepisy nie doprowadzą do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem przy użyciu
tych narzędzi.
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, klauzule społeczne, osoby defaworyzowane.

Summary
Social clauses in public procurement

In the article the author discusses the current and proposed legislations on the use
of social clauses in public procurements. There are presented the current provisions of
the Act on Public Procurement, the new directives (2014) and the proposed provisions
of the new Act on Public Procurement (2015 draft). The author focuses on the part of
the act which concerns the application of social clauses. Although the very concept of
social clauses is not defined by act, however the doctrine agrees that, in essence, there
matters the provisions which create to a contracting party the possibility to impose on a
contactor the employment obligations in executing the order from people belonging to
a group of disadvantaged people. The article emphasizes a scale of public procurements
in Poland and the areas of the clauses application to-date. The author proves that without changing the attitudes of the persons who have an influence on the contents of the
public procurement notice, the amended regulations will not lead to the achievement of
the objective which is a reduction of people affected by or threatened with poverty.
Keywords: public procurement, social clauses, disadvantaged people.
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O aktywizmie sędziowskim

Geneza aktywizmu sędziowskiego
Spór o rolę sędziego w procesie wykładni prawa ma wielowiekową tradycję.
Zapewne musiał się toczyć w starożytnym Rzymie, skoro w swoim dziele De legibus Cyceron sformułował sentencję iudex est loquens, oznaczającą, iż „sędzia
jest mówiącą ustawą”1. W ten sposób próbowano hamować obecny podówczas
aktywizm sędziowski, negatywnie oceniany przez współczesnych. Już wtedy
sędziowie musieli zapewne dość powszechnie korzystać w ramach pełnionych
obowiązków z dyskrecjonalnej władzy i poddawać teksty ustaw dość swobodnym analizom, wykraczającym poza zakres wyznaczony przez ustawodawcę.
Obecnie aprobatę aktywizmu sędziowskiego można odnaleźć w ramach kategorii derywacyjnej koncepcji wykładni, oznaczającej, że sama ustawa jest tylko
tekstem prawnym, a zatem stanowi półprodukt, który dopiero po poddaniu go
obróbce interpretacyjnej (wykładni) przez prawnika i wyprowadzeniu precyzyjnych reguł powinnego zachowania się, staje się prawem2.
W praktyce aktywizm sędziowski był i jest od samego początku nierozerwalnie związany z osobą sędziego jako przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście w zamierzchłych czasach przybierał on znaczące rozmiary, gdy,
głównie z powodu deficytu regulacji prawnych i braku adekwatnych norm prawa pozytywnego, sędzia zmuszony był uzasadniać swoje rozstrzygnięcia, opierając się przede wszystkim na własnym systemie moralnym, przekonaniach
 N. Cieslewicz, J. Dmowski, O. Nawrot, J. Opolski, S. Sykuna, J. Zajadło, K. Zeidler, Łacińska
terminologia prawnicza, Warszawa 2013, s. 44.
2
 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s. 225.
1
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i odczuciach. Z czasem, wraz ze zwycięstwem ideologii prawa pozytywnego, aktywizm uległ ograniczeniu, lecz nigdy nie stracił na znaczeniu. Sądy były i nadal są zmuszone do dokonywania wartościowania, nadawania treści normatywnej klauzulom generalnym i uwzględniania w swoim orzecznictwie – zwłaszcza
w przypadku sądów konstytucyjnych – nawet oczekiwań politycznych. Dość
powiedzieć, że w naszym kraju aktywistyczne sądy działały choćby w okresie
PRL-u3. Szczególnie aktywny okazał się polski Trybunał Konstytucyjny w latach
1989–1997. Do czasu uchwalenia nowej konstytucji Trybunał „dopasowywał”
orzecznictwo do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, nadawał też nowe
znaczenie instytucjom zastanym, uwzględniając pożądany model ustrojowy pomimo braku obecności klarownych podstaw prawnych takiego działania. Zjawisko to ukazuje, że na aktywizm sędziowski istnieje zapotrzebowanie w każdym
ustroju: niezależnie od tego, czy jest to reżim totalitarny (komunistyczny lub faszystowski), czy demokratyczny. Inaczej jedynie można argumentować potrzebę
jego funkcjonowania w danej rzeczywistości prawnej4.
Określenie „aktywizm sędziowski” pojawiło się po raz pierwszy w piśmiennictwie w 1947 roku i od początku miało konotację negatywną. W swojej pracy
A. Schlesinger Jr. krytykował postawę niektórych sędziów amerykańskiego Sądu
Najwyższego w związku z interwencjami SN w reformy gospodarcze w ramach
tzw. Nowego Ładu (zostały one zainicjowane przez prezydenta F. D. Roosvelta).
Kolejna fala krytyki spadła na SN w czasie, gdy na jego czele stał sędzia E. Warren (1953–1969). Zarzucano wówczas wprowadzenie reform społecznych z pogwałceniem wcześniejszych precedensów i zmianę sądowej wykładni konstytucji i ustaw. Zjawisko to wywoływało tak duży sprzeciw i budziło zainteresowanie
społeczne do tego stopnia, że startujący w wyborach prezydenckich z ramienia opozycji R. Nixon za główny cel swojej prezydentury ogłosił walkę z aktywizmem, przyjmując za hasło wyborcze slogan: „aktywizm sędziowski – ścisła wykładnia konstytucji”. Sąd Najwyższy stał się również przedmiotem ataków
w czasie prezydentury R. Reagana, gdy zostali do niego nominowani sędziowie
R. Bork i A. Scalia5. Krytyka dotyczyła tym razem „liberalnego ustawodawstwa
przy pomocy «tekstualizmu», a zwłaszcza «oryginalizmu» jako teorii wykładni
A. Stelmachowski, Prawotwórcza rola sądów, „Państwo i Prawo”, 1967, z. 4–5.
 Istnieje ogromna liczba orzeczeń i niezliczona wprost literatura, z której niezbicie wynika, że
aktywizm sędziowski jest faktem, z którym musi się liczyć każdy porządek prawny i polityczny.
L. Morawski, Kilka uwag w sprawie sędziowskiego aktywizmu, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki
(red.), Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy, 22–24 września 2008 r., Warszawa 2010, s. 93.
5
 P. Skuczyński, S. Sykuna, Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, hasło: Aktywizm
i pasywizm sędziowski, Warszawa 2013.
3
4
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konstytucji USA. Tkwił w tym pewien paradoks, gdyż powrót do oryginalnych
intencji Ojców Założycieli stanowił reakcję na dwa dziesięciolecia liberalnego
aktywizmu sędziowskiego w orzekaniu opartego na wartościach, które nie zostały wywiedzione ani z tekstu konstytucji USA, ani ze struktur ustrojowych
przez konstytucję zaprojektowanych” 6.
Pojęcie aktywizmu sędziowskiego i jego rodzaje
Lech Morawski aktywizmem sędziowskim określa sytuację, w której sędzia podejmuje decyzję niezdeterminowaną przez przepisy prawne, a więc dokonuje wyboru, który jest jego własnym wyborem, a nie wyborem dokonanym
przez samego prawodawcę. Innymi słowy można powiedzieć, że sędzia „aktywistyczny” to taki, który poprzez wydany werdykt w sprawie zaczyna zastępować prawodawcę7. „Tak zdefiniowany aktywizm jest zjawiskiem bardzo rozległym i obejmuje tak różne i odległe zjawiska, jak z jednej strony uzupełnianie
luk w sytuacji, gdy prawo milczy, a konieczne jest podjęcie decyzji, oraz otwarte
podejmowanie decyzji contra legem, gdy sędzia przeciwstawia się prawu, które
uważa za rażąco niesprawiedliwe lub irracjonalne”8.
Marcin Matczak wskazuje natomiast, że aktywizm to sytuacja, w której sędziowie orzekają w sposób holistyczny (całościowy), opierając się na wszystkich
możliwych przesłankach9.
Aktywizm sędziowski bywa też definiowany w kontekście szeroko rozumianej dyskrecjonalności władzy sędziego i obejmuje uprawnienie sędziego do podejmowania decyzji, która nie ma bezpośrednich podstaw w tekście
prawnym, a zatem jest utożsamiana z prawotwórczą rolą sądu w procesie stosowania prawa10.
Z kolei Bogusław Banaszak przez aktywizm sądu najwyższego czy sądu
konstytucyjnego rozumie wyjście tego organu władzy sądowniczej poza rozstrzyganie konkretnych spraw i uczestnictwo w szeroko pojętym rozwiązywaniu
problemów społecznych czy też kształtowaniu koncepcji państwa. Jego zdaniem
aktywizm sędziowski jest jednym z czynników wpływających na częstotliwość
 Ibidem.
 L. Morawski, Zasada trójpodziału władzy. Trybunał Konstytucyjny i aktywizm sędziowski, „Przegląd Sejmowy”, nr 4 (93), 2009, s. 65.
18
 Ibidem, s. 65.
19
 Relacja z wykładu profesora Fredericka Schauera „Aktywizm czy formalizm sędziowski – jaka
droga dla polskiego sądownictwa?” w ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo, webapp01.ey.com.pl, stan z dnia 20.04.2015.
10
 Z. Czernik, Prawotwórcza rola sądu a dyskrecjonalność sędziowska, [w:] M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy (red.), Dyskrecjonalna władza sędziego, Tarnobrzeg 2012, s. 16.
16
17
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zmian konstytucji. W sytuacji bowiem, gdy sąd interpretujący normy konstytucji jest bardziej aktywny łatwiej można uniknąć konieczności przeprowadzania zmiany konstytucji, gdyż zamiast dokonywania nowelizacji o formalnym
charakterze możliwe jest, poprzez orzecznictwo, nadanie jej postanowieniom
nowej treści11.
Ostatnia z zaprezentowanych definicji nie ogranicza aktywizmu sędziowskiego wyłącznie do funkcji orzeczniczej sądu, ale obejmuje wszelkie działania
podejmowane przez sądy mające na celu urzeczywistnienie idei dobrego prawa
i sprawiedliwości. W ten sposób, na gruncie prawa polskiego, możemy uznać za
działalność aktywistyczną wykonywanie przez Trybunał Konstytucyjny funkcji
sygnalizacyjnej, w ramach której Trybunał sygnalizuje występowanie luk i uchybień w prawie.
W piśmiennictwie rzadko formułuje się jednak wprost definicję aktywizmu
sędziowskiego. Jest to po części związane z brakiem aprobaty dla tego zjawiska
przez część doktryny prawa (jak się oni nazywają), ale także z faktem, że instytucja aktywizmu jest trudna do zdefiniowania. Stąd też pojawiają się określenia
odnoszące się do tego zjawiska w sposób opisowy. Na przykład Lech Morawski wskazuje, że na aktywizm składają się następujące postulaty: a) stosowanie
prawa przyjmuje postać argumentacyjną, w której decyzja jest wynikiem ważenia argumentów i wyboru najlepszej spośród dostępnych alternatyw; b) sędzia
podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę zarówno argumenty prawne, jak i pozaprawne, i to nawet wtedy, gdy przepisy prawne stanowiące podstawę orzekania
do tych reguł wprost nie odsyłają; c) standard poprawnej decyzji jest określony
nie tylko przez jej zgodność z kryteriami prawnymi, ale także pozaprawnymi;
d) w sytuacji gdy przepisy prawne naruszają elementarne wymogi sprawiedliwości lub racjonalności, sędzia może skorygować poprzez wykładnię obowiązujące przepisy prawne, odstąpić od nich, a nawet otwarcie ustanowić nowe reguły;
e) w sytuacjach, w których wymaga tego dobro wspólnoty lub obrona wartości
konstytucyjnych, sędzia może, a wręcz powinien, angażować się politycznie12.
Wyróżnia się kilka form aktywizmu sędziowskiego: aktywizm mocny
(„twardy”) i aktywizm słaby („miękki”), aktywizm reguł (i zasad) oraz aktywizm
działań, aktywizm legalistyczny i nielegalistyczny, aktywizm sądów wyższych
i sądów niższej instancji, wreszcie aktywizm argumentacyjny oraz aktywizm
polityczny. Aktywizm twardy stanowi najbardziej radykalną z form aktywizmu,
 B. Banaszak, Aktywizm orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy”, nr 4 (93),
2009, s. 75.
12
 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa
2005, s. 22.
11
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w której sąd tworzy otwarcie nowe normy prawne, niemając formalnie kompetencji prawodawczych. Znacznie częściej można się spotkać z aktywizmem
słabym (interpretacyjnym), w którym aktywizm sądu przejawia się w twórczej
(kreatywnej) wykładni przepisów prawnych. W tym przypadku sąd odstępuje
od językowej wykładni (interpretatio declarativa) przepisów prawnych, powołując się na wartości lub zasady konstytucyjne, sprawiedliwość lub racjonalność,
bądź inne kryteria pozaprawne. Obie te formy aktywizmu nazywa się aktywizmem reguł (i zasad)13.
Natomiast „aktywizm związany z innymi – niż tworzenie i modyfikacja reguł – formami działalności sądów, bywa określany jako aktywizm działań, np.
aktywizm sądów w postępowaniu dowodowym, gdy udzielają one pomocy stronie słabszej, prowadzenie działań pojednawczych lub mediacyjnych w ramach
postępowania sądowego”14.
Współcześnie coraz częściej zdarza się, że na gruncie prawa sędzia znajduje
upoważnienie do podejmowania działań aktywistycznych, bądź prawo tego typu
aktywność wręcz nakazuje. Z tego też względu wyróżnia się aktywizm legalistyczny i nielegalistyczny.
„Aktywizm sędziowski” jest bardzo często kojarzony, nawet przez samych
sędziów, z próbą uwikłania ich w działalność o politycznym charakterze. Michał
Bernaczyk przywołał na tę okoliczność wypowiedź sędziego Beverley’a McLachlin, który stwierdził, iż: „potocznie rozumiany zarzut aktywizmu sędziowskiego oznacza, że sędziowie dążą do realizacji określonego programu politycznego
i pozwalają, aby ich polityczne poglądy determinowały rozstrzygnięcie w rozpoznawanych przez nich sprawach”15. Oczywiście zarzut taki jawi się bardziej
jaskrawo, gdy mówimy o orzecznictwie sądów najwyższych instancji, zwłaszcza sądów konstytucyjnych, w których rozstrzygnięciach można odnaleźć próbę
korekty błędnych decyzji legislacyjnych ustawodawcy lub ich braku. Z tego też
względu wyróżnia się aktywizm „polityczny”, gdy dochodzi do wydawania orzeczeń odnoszących się do ustroju politycznego, społecznego czy gospodarczego
państwa pomimo braku jednoznacznych determinantów prawnych. Wydaje się
jednak, że nie każdy aktywizm będzie musiał być „napiętnowany” politycznie.
W sytuacji bowiem gdy sędzia będzie poszukiwał rozwiązania jak najbardziej
 W. Gromski, Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy”, nr 4 (93), 2009, s. 19.
14
 Ibidem, s. 19.
15
 Cytowany sędzia był prezesem kanadyjskiego Sądu Najwyższego. M. Bernaczyk, Zagadnienia
terminologiczne, [w:] B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, Warszawa 2012, s. 16.
13
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sprawiedliwego i racjonalnego, opierając się nie tylko na przepisach prawa,
ale stosując również racje pozaprawne, można mówić o tzw. aktywizmie argumentacyjnym16.
Wyróżnia się wreszcie aktywizm ukryty. Z taką formą aktywizmu mamy
do czynienia, gdy sędzia podpiera się przy wydawaniu rozstrzygnięcia przepisem prawa, który teoretycznie stanowi podstawę orzeczenia, gdy tymczasem w praktyce rozstrzygnięcie jest wynikiem jego własnych przekonań,
przemyśleń i wyboru. Taki aktywizm jest o tyle niebezpieczny, że wprowadza w błąd co do podstawy uzasadnienia rozstrzygnięcia, która traci wymiar
prawny, a uzyskuje charakter dyskrecjonalny. W celu uniknięcia tego typu
zjawiska sędzia winien w sytuacji, w której prawo milczy lub jest niedookreślone podawać szczegółowe przesłanki i motywy, którymi kierował się, formułując werdykt, a nie ograniczać się do blankietowego wskazania zasady
konstytucyjnej17.
Aktywizm czy formalizm sędziowski?
Politycy najczęściej krytykują sądy, gdy ich rozstrzygnięcia nie spełniają ich
oczekiwań, tzn. gdy tezy orzeczenia są dla pewnej frakcji politycznej trudne do
zaakceptowania. Wówczas to negatywna ocena dotyczy tego, że sądy podchodzą do prawa zbyt formalistyczne, że utrzymują skostniałe i nieprzystające do
rzeczywistości rozwiązania w mocy lub odwrotnie: że wychodzą poza przyznaną im funkcję sądzenia, kreując rozwiązania prawne niemające zakotwiczenia
w obowiązującym prawie.
Ocena polityków tej instytucji uwarunkowana jest głównie przez czynniki
o charakterze politycznym, a krytyka sądów ma służyć partykularnym celom
partii politycznych (lub samych polityków), zwłaszcza w okresie wyborczym.
W doktrynie od dawna trwa spór pomiędzy zwolennikami aktywizmu sędziowskiego a jego przeciwnikami wyznającymi zasadę, iż sędzia winien być
wyłącznie „ustami ustawy”. Przykładem tego niech będą dylematy Ch. Eisgrubera, pytającego: „czy sędziowie konstytucyjni powinni być filozofami?”18, czy
M. Safjana, zastanawiającego się, „jakiego sędziego konstytucjonalisty potrzebujemy: pozytywisty czy filozofa?19.
 W. Gromski, Legitymizacja sądów konstytucyjnych…, op. cit., s. 19–20.
 Tymczasem dzieje się tak często przy powoływaniu się przez Trybunał Konstytucyjny na zasadę
państwa prawnego. L. Morawski, Zasada trójpodziału władzy…, op. cit., s. 66.
18
 C. Eisgruber, Should Constitutional Judges Be Philosophers?, [w:] S. Hershovitz (red.), Exploring
Law’s Empire: TheJurisprudence of Ronald Dworkin, New York 2006, s. 5–22.
19
 M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007, s. 202.
16
17
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Oceny formułowane wobec aktywizmu sędziowskiego są zarówno negatywne, jak i pozytywne. Frederick Schauer podnosi np., że współczesny proces
wydawania orzeczeń przez sądy wymaga stosowania formalizmu sędziowskiego. Po pierwsze dlatego, że wobec rosnącej lawinowo liczby regulacji prawnych, spadku poziomu legislacyjnego prawodawstwa oraz krzyżowania się
norm pochodzących od różnych prawodawców wzrasta prawdopodobieństwo
popełnienia błędów przez sędziów. Stosowanie formalizmu ma uchronić sąd
przed mylną interpretacją sytuacji, która mogłaby zostać niewłaściwie oceniona przez sędziego stosującego własny system moralny. Ma to szczególne zastosowanie wówczas, gdy sędziowie zmuszeni są rozstrzygać skomplikowane
problemy, nie posiadając specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Po drugie:
formalizm sędziowski wpływa na zwiększenie stabilności orzecznictwa. Sędzia
kieruje się bowiem pewnymi ustalonymi, trwałymi i akceptowalnymi przez
wymiar sprawiedliwości regułami, a nie wewnętrznym, subiektywnym i mogącym być w opozycji do większości światopoglądem. Po trzecie: formalizm
służy utrzymaniu tradycyjnej granicy między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami, hamując zakusy sędziów przed pełnieniem przez nich również funkcji ustawodawczej. Należy wreszcie zwrócić uwagę, że „w pewnych
aspektach struktura sądu, a także systematyka procesu orzekania powodują,
że orzekanie nieformalistyczne jest niezgodne z założeniami działalności tego
organu. Sądy nie są stworzone do samodzielnego dochodzenia do faktów czy
okoliczności związanych z rozpatrywaną sprawą. To zadanie zostało powierzone innym organom, np. prokuraturze. Sądy najlepiej działają, kiedy mają dwie
przeciwne strony – orzekają w oparciu o materiały przez te strony dostarczone
i nie mają możliwości uwzględnienia wszystkich zaistniałych okoliczności”20.
Z kolei Bogusław Banaszak, oceniając aktywizm sądów najwyższych instancji, zwraca uwagę, że tego typu sądy wykazujące postawę aktywistyczną dokonują zbyt daleko idącej interpretacji norm konstytucyjnych, narzucając swój własny system wartości, a następnie, poprzez orzecznictwo, stają się jego stróżem.
W ten sposób sądy te wykraczają poza swoje uprawnienia orzecznicze i przekształcają się w „negatywnego ustawodawcę”, a nawet zastępują ustawodawcę.
Ponadto nadmiernie aktywny sąd konstytucyjny podejmuje rozstrzygnięcia niezwiązane z wymiarem sprawiedliwości, czyli rozstrzyganiem sporów o prawo,
ale podejmuje rozstrzygnięcia, które wymagają wyważenia sprzecznych wartości i interesów różnych grup społecznych, a zatem związane z rządzeniem.

 Relacja z wykładu profesora Fredericka Schauera „Aktywizm czy formalizm sędziowski – jaka
droga dla polskiego sądownictwa?”, op. cit.
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W ten sposób dochodzi do „polityzacji” sądownictwa konstytucyjnego. Ponadto „nader aktywny sąd najwyższy czy sąd konstytucyjny nie przestrzega granic aktywizmu wyznaczonych przez zasadę kontrolowania i równoważenia się
władz oraz ściśle z nią związaną zasadę wstrzemięźliwości (powściągliwości)
sędziowskiej (judicial self-restraint)”21, która opiera się na domniemaniu zgodności norm prawnych z konstytucją oraz na przyznaniu ustawodawcy szerokiej
swobody w procesie wydawania aktów normatywnych rozwijających postanowienia konstytucji22.
Przyjęcie pełnego formalizmu sędziowskiego oznaczałoby jednak w wielu
przypadkach konieczność odrzucenia przez sędziego tzw. poczucia sprawiedliwości przy wydawaniu rozstrzygnięcia. Tezę tę znakomicie ilustruje pewna anegdota z życia amerykańskiego sędziego Sądu Najwyższego O. W. Holmesa, który na
słowa: „niech pan czyni sprawiedliwość, panie sędzio” odrzekł: „Sprawiedliwość?
To nie jest moja sprawa. Moim zadaniem jest postępowanie zgodnie z regułami”23.
System prawny nie jest jednak wolny od luk, uchybień czy sprzeczności. To
one wymuszają konieczność podjęcia „działań naprawczych” przez sądy konstytucyjne, a zatem determinują przyjęcie postawy aktywistycznej. Jeżeli regulacja
prawna jest niepełna lub zawiera błędy i wady, to sędzia powinien wykazać się
aktywnością, aby treść prawa skorygować i dostosować do potrzeb konkretnej
sytuacji prawnej. Takie działania są szczególnie uzasadnione, gdy skutki błędów
ustawodawcy mogą okazać się katastrofalne dla społeczeństwa, a więc także i dla
samego państwa. Lech Morawski przywołuje w tym kontekście Kodeks Napoleona, który stanowił, że sędzia nie może odmówić sprawiedliwości, jako podstawę wskazując na brak adekwatnej regulacji lub jej niejasność24.
Aktywizm sędziowski wpływa pozytywnie na kształt systemu prawa. Tworzenie prawa jest bowiem procesem, w którym ścierają się rozmaite ideologie i interesy. Siły polityczne nierzadko nie są w związku z tym w stanie dojść do porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu tworzonego prawa. Tymczasem aktywny sąd
konstytucyjny ma możliwość skutecznego dostosowania obowiązujących norm
prawnych do zmieniającej się w państwie rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Aktywność sądu konstytucyjnego wymuszają także obecne w konstytucji normy programowe. Wskutek ich dużego stopnia ogólności sędziowie są zmuszeni do
nadawania im prawnej treści poprzez precyzowanie praw i obowiązków organów
 B. Banaszak, Aktywizm orzeczniczy…, op. cit., s. 76.
 Ibidem, s. 77.
23
 Zob. J. Zajadło, Wewnętrzna legitymacja sądu konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy”, nr 4 (93),
2009, s. 129.
24
 L. Morawski, Zasada trójpodziału władzy…, op. cit., s. 67.
21
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władzy publicznej. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do norm o charakterze socjalnym. W tym wypadku sądy decydują o charakterze praw jednostki,
uwzględniając sytuację społeczną i ekonomiczne możliwości państwa.
Argumentem przemawiającym za aktywizmem sędziowskim jest twierdzenie, iż współczesny system sprawowania władzy powoduje zacieranie się wyraźnie nakreślonych granic pomiędzy poszczególnymi segmentami władzy. Marcin
Matczak podnosi, że współczesny ustawodawca nie posiada wyłączności na stanowienie nowych reguł prawnych. Ponieważ osoby sprawujące władzę zmieniają się cyklicznie w związku z kolejnymi wyborami, prawodawca nie zachowuje ciągłości w praktyce ustawodawczej. Tymczasem, wskutek stabilności urzędu
sędziego, władza sądownicza może roztoczyć kontrolę nad całością prawa i zadbać o ciągłość ustawodawczą25.
Wskazuje się wreszcie, że w nowoczesnym państwie sędziowie wychodzą
poza tradycyjną rolę funkcjonariusza, o których pisał Monteskiusz, i powinni
angażować się w sprawy społecznie istotne „nie jako rywale legislatywy w procesie politycznym, lecz jako podmioty kształtujące strukturę, w ramach której
zachodzi proces polityczno-administracyjny”26.
Uzasadnienie aktywizmu sędziowskiego
Aktywizm i formalizm stanowią nie tylko dwa różne modele sprawowania
urzędu sędziego wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, ale „przede
wszystkim dwa różne etosy, czy też postawy moralne wobec prawa. Pierwsza
z nich opiera się na legalistycznym przekonaniu, że jedynym obowiązkiem sędziego jest uczynienie naszego świata światem zgodnym z prawem, druga – na
uczynieniu go w miarę możliwości jak najlepszym światem. W tym drugim
przypadku moralnym obowiązkiem sędziego staje się aktywne uczestniczenie
w ulepszaniu otaczającej nas rzeczywistości, uczynienie jej bardziej sprawiedliwą i racjonalną. W tym właśnie sensie doktryna aktywistyczna wiąże wymiar
sprawiedliwości z funkcjami politycznymi i stawia nas przed fundamentalnym
pytaniem o legitymizacje tego rodzaju funkcji”27.
Ewentualne pytanie, jak słusznie zauważa Lech Morawski, czy sądy,
a w szczególności sądy konstytucyjne, powinny przejawiać postawę aktywistyczną,
czy formalistyczną, jest z założenia błędne. Aktywizm bowiem był, jest i będzie
 Relacja z wykładu profesora Fredericka Schauera „Aktywizm czy formalizm sędziowski – jaka
droga dla polskiego sądownictwa?”, op. cit.
26
 D. Galligan. M. Matczak, Strategie orzekania sądowego. O wykonywaniu władzy dyskrecjonalnej przez
sędziów sądów administracyjnych w sprawach gospodarczych i podatkowych, Warszawa 2005, s. 8.
27
L. Morawski, Kilka uwag…, op. cit.
25

195

Paweł Kuczma

elementem sprawowania władzy sądowniczej. Współczesny ustawodawca wręcz
nakazuje, poprzez klauzule generalne, normy programowe czy stosowanie
zwrotów dozwalających, na twórczą analizę prawa. Pytanie o aktywizm powinno zatem dotyczyć tego, w jakiego typu sprawach należy wspierać sądy aktywne,
a w jakich próbować ograniczać sędziowską swobodę orzeczniczą28.
Ewentualne pytania o dopuszczalność aktywizmu sędziowskiego w systemie prawa kontynentalnego można uzasadnić argumentem, że sędzia aktywistyczny to jedynie strażnik racjonalizmu ustawodawcy. Nie tworzy on faktycznie
nowego prawa, a jedynie przywraca prawu należne wartości. Przy takim rozumieniu roli sędziego nie traci on swej funkcji sądzenia na rzecz funkcji tworzenia prawa i pozostaje w dalszym ciągu organem, którego jedynym zadaniem jest
dbanie o sprawiedliwość29. Największym złem jest bowiem, według Sokratesa,
popełnianie przez sędziego niesprawiedliwości30, a ta związana jest z bezrefleksyjnym stosowaniem zasady dura lex sed lex.
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Streszczenie
O aktywizmie sędziowskim

W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały różne ujęcia pojęcia „aktywizm sędziowski” sformułowane w doktrynie, jak i jego rodzaje. Następnie ukazano tło sporu
pomiędzy zwolennikami aktywizmu sędziowskiego a jego przeciwnikami. W zakończeniu natomiast przedstawione zostały argumenty uzasadniające zajmowanie postawy aktywistycznej przez sędziów.
Słowa kluczowe: aktywizm sędziowski, formalizm sędziowski, sędzia, sąd, sąd konstytucyjny, tworzenie prawa.

Summary
About judge activism

The first part of the article presents different approaches to judge activism formed in doctrine as well as its different forms. Then follows the presentation of the background for the
conflict between the supporters of judge activism and its opponents. The article concludes
with the presentation of arguments justifying taking the active attitude by the judges.
Keywords: judge activism, judge formalism, judge, court, constitutional court, legislation.
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Bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych

Podstawy prawne bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych zawarte zostały w rozdziale 7 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych1, zatytułowanym Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego.
Celem tej ochrony jest uniemożliwienie osobom nieupoważnionym dostępu do
takich informacji. Ważkość problemu podkreślona została wielokrotnie w różnego rodzaju opracowaniach naukowych. W tym miejscu warto przytoczyć za
S. Hocem2 informacje z działalności Najwyższej Izby Kontroli (NIK) odnoszące się do kontroli stanu ochrony tajemnicy służbowej w 16 urzędach marszałkowskich i wojewódzkich z lat 1999–2004. „W 69% skontrolowanych urzędów
dostęp do dokumentów poufnych i zastrzeżonych miały osoby niemające poświadczenia bezpieczeństwa. Stwierdzono również przypadki, gdy poświadczeń
nie mieli kierownicy urzędów, a także brak dokumentów chronionych, niektóre
poufne informacje zapisywano w komputerach, do których miały dostęp osoby niemające poświadczeń. Uwaga ogólna z przeprowadzonej kontroli brzmi
tak: brak znajomości przepisów obowiązujących już od 1999 r., nieład, niebezpieczne pomieszczenia i sieci komputerowe, poufne dokumenty w posiadaniu
osób niemających poświadczenia bezpieczeństwa.”3 Powyższe ustalenia skłaniają do przeanalizowania obowiązujących regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych, w celu ustalenia, w jakim stopniu szczelność
Dz. U. nr 128, poz. 1228 ze zm.
 S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane Zagadnienia, Opole 2006, s. 131.
3
„Biuletyn Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu”, nr 11, 2006.
1
2
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systemu ochrony informacji niejawnych uzależniona jest od rozwiązań techniczno-prawnych oraz jaką rolę odgrywa tu czynnik ludzki.
Czy można powiedzieć, że efektywność tego systemu jest gwarantowana
przez osoby posiadające odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa? Czy nie
jest ewentualnie tak, że człowiek jest najsłabszym ogniwem wśród rozwiązań
czysto technicznych?
Kancelarie tajne
Tworzenie i funkcjonowanie kancelarii tajnej jest zawsze związane z miejscem w jednostce organizacyjnej, w którym można mówić o dostępie do informacji niejawnych. Fizyczne bezpieczeństwo informacji niejawnych jest tu
związane z zagadnieniem organizacyjnym, które dotyczy ograniczonej grupy
podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub
„ściśle tajne”, tworzy kancelarię tajną i zatrudnia jej kierownika. Kancelaria tajna
stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji
niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom. Dlatego organizacja
pracy kancelarii tajnej zapewnia możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał chroniony pozostający w dyspozycji jednostki
organizacyjnej oraz kto z tym materiałem się zapoznał. Przyczynia się do tego
możliwość fizycznego oddzielenia dokumentów o różnych klauzulach i obsługiwanie ich przez osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie
do najwyższej klauzuli znajdującej się w kancelarii. Właściwe funkcjonowanie
kancelarii tajnej zagwarantowane jest przez przepisy określające odpowiednie
wymagania, jakie powinny być spełnione dla należytej ochrony dokumentów
znajdujących się wewnątrz4. Do wymagań tych zaliczyć należy przede wszystkim wyodrębnienie organizacyjne i lokalizacyjne, sprawne i bezpieczne rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów oraz właściwa struktura organizacyjna. Ponadto w celu realizacji wskazanych wymogów prowadzi się
rejestr dzienników ewidencji i teczek, dziennik ewidencyjny, książkę doręczeń
przesyłek miejscowych, wykaz przesyłek nadanych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, oraz rejestr wydanych przedmiotów, służący do
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. nr 276,
poz. 1631 ze zm.).

4
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ewidencjonowania wydanych nośników informacji. Do podstawowych zadań
kierownika kancelarii, w odniesieniu do materiałów podlegających rejestracji
w kancelarii, należy m.in. bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów, udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym czy egzekwowanie zwrotu materiałów. W tym miejscu należy podkreślić, że to właśnie kancelaria tajna
każdorazowo odmawia fizycznego udostępnienia lub wydania materiału osobie
nieuprawnionej.
Trzeba zaznaczyć, że w kancelarii nie otwiera się przesyłek oznaczonych
„do rąk własnych”. W odpowiednim dzienniku lub rejestrze wpisuje się wtedy
nadawcę, numer i datę wpływu przesyłki, a w rubryce „Informacje uzupełniające/Uwagi” odnotowuje się, że przesyłka była oznaczona „do rąk własnych”.
Otrzymaną albo wysyłaną przesyłkę bądź wytworzony dokument lub inny materiał rejestruje się w dzienniku ewidencji odpowiednio w kolejności otrzymania, wysłania lub wytworzenia.
Środki bezpieczeństwa fizycznego
Działania ochronne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji
niejawnych dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia tych informacji przed
działaniem obcych służb specjalnych, zamachem terrorystycznym lub sabotażem, kradzieżą lub zniszczeniem materiału, próbą wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których są przetwarzane informacje niejawne
oraz nieuprawnionym dostępem do informacji o wyższej klauzuli tajności,
niewynikającym z posiadanych uprawnień. Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego uzależniony został od poziomu zagrożeń związanych
z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą. Należy
zaznaczyć, że przy określaniu poziomu zagrożeń uwzględnia się w szczególności występujące rodzaje zagrożeń, klauzule tajności i liczbę informacji niejawnych. Należy także brać pod uwagę w uzasadnionych przypadkach (przy określaniu poziomu zagrożeń) wskazania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego5

5

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie informacji niejawnych szef ABW pełni funkcję
krajowej władzy bezpieczeństwa. Jak wskazuje art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29,
poz. 154 ze zm.), szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW (będącej urzędem administracji rządowej). Wśród zadań ABW ustawa ustrojowa wymienia w art. 5 ust. 1 pkt 3 zadania ukierunkowane na bezpieczeństwo informacji niejawnych poprzez realizowanie, w granicach swojej
właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji
krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach
międzynarodowych.
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lub Służb Kontrwywiadu Wojskowego6. Przy ustalaniu wymaganego poziomu
zabezpieczenia informacji niejawnych należy określić liczbę oraz poziom dostępu osób, które są zatrudnione lub pełnią służbę, przy czym konieczne wydaje się
być także uwzględnienie wskazań służb ochrony państwa dotyczących ochrony
przed zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych.
Dobór środków ochrony fizycznej przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji niejawnych, podporządkowany jest zawsze zasadzie
proporcjonalności7, co oznacza, że środki te dobierane są każdorazowo do panujących okoliczności oraz muszą być adekwatne do wymaganego poziomu
bezpieczeństwa, stawianego chronionym materiałom. Zatem w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych wydziela się strefy ochronne oraz wprowadza się system kontroli wejść i wyjść ze stref
ochronnych poprzez określenie uprawnień do przebywania w nich. Należy
również stosować wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji niejawnych, którym przyznano certyfikaty. W orzecznictwie podkreśla się, że dobór konkretnych środków ochrony fizycznej, w tym decyzja o wydzieleniu stref
ochronnych, należy do kierownika jednostki organizacyjnej, chyba że ustawodawca bezpośrednio narzuca, w niektórych sytuacjach, konkretne rozwiązania8.
 Zadania szefa SKW (jako organu centralnego administracji rządowej, działającego przy pomocy
SKW, będącej urzędem administracji rządowej) w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych określone zostały w Ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 253 ze zm.), gdzie w art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. e znajdziemy odesłanie do rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.), typizującego przestępstwa przeciwko ochronie informacji, oraz
odesłanie zawarte w art. 5 ust. 1 pkt 3, dotyczące realizowania, w granicach swojej właściwości,
zadań określonych w przepisach Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
7
 Na temat zasady proporcjonalności w prawie administracyjnym zob. więcej: M. Zdyb, Działalność
gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2002, s. 53, J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. II, Zakamycze 2006, s. 89, Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
15 listopada 2000 r. w sprawie P 12/99, D. Kijowski, Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo”, z. 4, 1990, s. 61, D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń 1995, s. 198,
M. Stahl, [w:] (red.) Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2002, s. 103, Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa
2000, s. 111, M. Zdyb, J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Zasada proporcjonalności w świetle konstytucji
RP, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 15–16 listopada 2005, s. 471.
8
 Zob. Wyrok z dnia 14 kwietnia 2005 r. WSA w Warszawie, II SA/Wa 1790/04. „O tym, które
ze środków ochrony fizycznej powinny być zastosowane w danym przypadku, np. czy, a jeżeli
tak – w jakich strefach – konieczne jest wprowadzenie systemu przepustek, decyduje jednostka organizacyjna, odpowiednio do okoliczności, przy uwzględnieniu przepisów Ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Z powyższego wynika więc, iż Wojewoda
mógł, stosownie do przysługujących mu kompetencji, wprowadzić strefy ochronne, w tym strefę
administracyjną, przy której – w celu wystawienia przepustek – dopuszczalne było pozyskiwanie
danych osobowych od osób wchodzących do Urzędu Wojewódzkiego, a więc legitymowanie tych
osób i co za tym idzie, przetwarzanie ich danych osobowych.”
6
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Ustawodawca, kształtując w ten sposób zasadę proporcjonalności przy dobieraniu środków ochrony fizycznej, narzuca także wprowadzenie systemu przepustek lub inny system określający uprawnienia do wejścia, przebywania i wyjścia ze strefy ochronnej. Osoba uprawniona do przebywania w danej strefie
potwierdza swoje uprawnienie, okazując odpowiedni identyfikator lub, co jest
coraz częściej stosowane, dane biometryczne.
Należy zauważyć, że zasada proporcjonalności w ochronie informacji niejawnych podkreślana jest na każdym kroku przez ustawodawcę, co może świadczyć z jednej strony o zrozumieniu ważkości bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych, a z drugiej – o nieustannej dbałości o poszanowanie praw
i wolności obywateli oraz szeroko rozumianego interesu publicznego9. Ustawodawca realizuje tę zasadę m.in. w art. 47 ust. 1 komentowanej ustawy, gdzie wymaga od Rady Ministrów określenia w drodze rozporządzenia10 podstawowych
kryteriów i sposobu ustalania poziomu zagrożeń oraz doboru środków bezpieczeństwa fizycznego, akcentując przy tym jednoznacznie, by zachowany został
postulat rozwiązań „odpowiednich” do wskazanego poziomu zagrożeń. Ponadto
rozporządzenie ma uwzględniać potrzebę „racjonalizacji” nakładów ponoszonych przez jednostki organizacyjne w zakresie tworzenia systemu bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych, co kolejny raz wskazuje na realizację zasady proporcjonalności w przedmiotowej materii.
Jak podkreśla się w literaturze, wydzielanie stref ochronnych powoduje w pewnym sensie ograniczenie obywateli w zakresie swobody poruszania się po terytorium państwa. Tworzenie takich stref jest jednak zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku11, która w art. 52 zapewnia obywatelom
wolność poruszania się z ograniczeniami określonymi we właściwej ustawie. Natomiast niewyznaczenie przez ustawodawcę ram przestrzennych dla strefy ochronnej
powoduje brak definicji tego terminu, co może powodować arbitralność organów
władzy publicznej przy jej określaniu, a w konsekwencji, prowadzić do bezzasadnego i nadmiernego ograniczenia prawa do swobody poruszania się12.
Ustawodawca przewidział w akcie wykonawczym do komentowanej ustawy
utworzenie trzech stref ochronnych oraz dodatkowo strefy ochronnej o statusie specjalnym. Strefy te, oznaczone odpowiednio jako strefa ochronna I, strefa
 Przez co także prywatnego – o relacjach między poszczególnymi rodzajami interesu zob. więcej
J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 22 i 23.
10
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. poz. 683).
11
Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.
12
 Zob. P. Szkudlarek, Ustawa o ochronie informacji niejawnych a prawa obywateli, „Państwo i Prawo”, z. 7, 2000, s. 68 i n.
19
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ochronna II, strefa ochronna III i specjalna strefa ochronna, spełniając w założeniu postulat adekwatnie dobranego poziomu bezpieczeństwa informacji niejawnych, obejmują pomieszczenie lub obszar, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej.
Strefa ochronna I, do której wstęp umożliwia uzyskanie bezpośredniego
dostępu do informacji wrażliwych, w zakresie bezpieczeństwa pomieszczeń lub
obszaru spełnić ma m.in. wymóg wyraźnego określenia i zabezpieczenia granic strefy, wprowadzenia systemu kontroli dostępu, a w przypadku konieczności
wstępu osób innych niż uprawnione13 przetwarzane informacje niejawne zabezpiecza się przed możliwością dostępu do nich tych innych osób oraz zapewnia
się nadzór osoby uprawnionej lub równoważne mechanizmy kontrolne. Wstęp
do strefy ochronnej I możliwy jest wyłącznie ze strefy ochronnej. Takie sformułowanie oznacza możliwość dostępu do informacji chronionych w strefie
ochronnej I wyłącznie poprzez spełnienie wszystkich powyższych przesłanek,
a także brak możliwości spełnienia powyższego katalogu przesłanek uprawniających do dostępu do informacji niejawnych poza strefą ochronną.
Strefa ochronna II obejmuje pomieszczenie lub obszar, w którym informacje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej są przetwarzane w taki sposób, że
wstęp do tego pomieszczenia lub obszaru nie umożliwia uzyskania bezpośredniego dostępu do tych informacji. W takim przypadku pomieszczenie lub obszar dopełniają wymagań normatywnych w przypadku wyraźnego określenia
i zabezpieczenia granic strefy, przy czym pozostałe zabezpieczenia ustalone zostały odpowiednio jak w strefie ochronnej I.
Strefa ochronna III obejmuje pomieszczenie lub obszar wymagający wyraźnego określenia granic, w obrębie których jest możliwe kontrolowanie osób
i pojazdów.
W strefie ochronnej I lub w strefie ochronnej II przewidziana została możliwość utworzenia specjalnej strefy ochronnej, która chroniona jest przed podsłuchem, a dodatkowo zabezpieczona jest przez system sygnalizacji włamania
i napadu, zamknięcie w sytuacjach, gdy nie przebywa w niej żadna osoba, a w przypadku posiedzenia niejawnego jest chroniona przed wstępem osób nieupoważnionych i udziałem w tym posiedzeniu. W specjalnej strefie ochronnej nie mogą
znajdować się linie komunikacyjne, telefony, inne urządzenia komunikacyjne
ani sprzęt elektryczny lub elektroniczny, których umieszczenie nie zostało zaakceptowane w sposób określony w procedurach bezpieczeństwa, ustalonych przez
 Osoby uprawnione w tym znaczeniu to osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienie do
dostępu do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia
służby albo wykonywania czynności zleconych.

13
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kierownika jednostki organizacyjnej w zatwierdzonym planie ochrony informacji niejawnych. Specjalna strefa ochronna podlega regularnym inspekcjom przeprowadzanym według zaleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).
Wszystkie strefy ochronne, w których praca nie odbywa się w systemie całodobowym, sprawdza się bezpośrednio po zakończeniu pracy w celu upewnienia się, że informacje niejawne zostały właściwie zabezpieczone.
Ustawodawca wyraźnie wskazuje także na obowiązek bezpiecznego przechowywania kluczy do pomieszczeń chronionych, szaf pancernych i innych pojemników służących do przechowywania informacji niejawnych stanowiących
tajemnicę państwową. Jak wynika z powyższego, działania te związane są również z zastosowaniem odpowiedniego wyposażenia stref ochronnych w certyfikowane urządzenia, a całość kontroli stref ochronnych zagwarantowana ma być
przez przeszkolonych zgodnie z ustawą pracowników pionu ochrony.
W uzasadnionych przypadkach, dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych wydzielić można strefę ochronną I, strefę ochronną II lub specjalną
strefę ochronną tymczasowo w strefie ochronnej III w celu odbycia posiedzenia
niejawnego. Strefy te poddawane są wówczas stałej kontroli w zakresie stosowania środków ochrony fizycznej. Rozwiązania takie stosuje się przede wszystkim w celu ochrony rozmów i spotkań, których przedmiotem są sprawy objęte
najwyższymi klauzulami. Wprowadza się wtedy urządzanie zabezpieczające pomieszczenia przed podsłuchem i podglądem oraz zakazuje się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów bez uprzedniego ich sprawdzenia przez upoważnionych
pracowników pionu ochrony14.
Stosowanie powyższych rozwiązań związanych ze środkami ochrony fizycznej nadzorowane jest przez pełnomocników ochrony. Nadzór ten nie ma charakteru stałego, lecz bieżący, czyli taki, który wystarcza do zapewnienia codziennego reagowania na nieprawidłowości. Nie są to zatem takie działania jak przy
stałej kontroli stosowania środków ochrony fizycznej w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Związane to jest także z pozycją pełnomocnika ochrony, który jest
przełożonym pracowników pionu ochrony i zarazem jest odpowiedzialny za fizyczną ochronę informacji niejawnych.
Jak wynika z rozważań na temat uniemożliwiania osobom nieuprawnionym
dostępu do informacji niejawnych, bezpieczeństwo fizyczne, o którym mowa
 Do specjalnej strefy ochronnej nie powinno się wnosić w szczególności telefonów komórkowych, dyktafonów, komputerów osobistych czy innych urządzeń umożliwiających zapis dźwięku lub obrazu oraz przenoszenie danych w formie elektronicznej. Urządzenia takie powinny być
pozostawione (oddane w depozyt) przed wejściem to takiej strefy.
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powyżej, realizowane jest także poprzez należyte lokowanie w strefie ochronnej kancelarii tajnej, zaopatrzonej w odpowiednie rozwiązania wymagane
określonymi normami15.
Do kolejnych środków bezpieczeństwa fizycznego, o których mowa w Ustawie o ochronie informacji niejawnych zaliczyć należy bezpieczeństwo systemów
i sieci teleinformatycznych i bezpieczeństwo przemysłowe.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w których mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, polega na akredytacji tych systemów przez służby ochrony państwa. Urządzenia i narzędzia kryptograficzne, służące do ochrony informacji niejawnych
podlegają badaniom i certyfikacji prowadzonym przez służby ochrony państwa. W wyniku badań i certyfikacji, służby ochrony państwa wydają wzajemnie uznawane certyfikaty ochrony kryptograficznej. Potwierdzeniem udzielenia
przez ABW albo SKW akredytacji jest świadectwo akredytacji bezpieczeństwa
systemu teleinformatycznego, wydane na podstawie zatwierdzonych przez odpowiednią służbę dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
wyników audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeprowadzonego przez ABW albo SKW.
Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji niejawnych jest dopuszczalne po uzyskaniu certyfikatu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wydanego przez właściwą służbę ochrony państwa. W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest przeprowadzenie postępowań
sprawdzających wobec osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego,
zatwierdzenie przez właściwą służbę ochrony państwa dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa polegającego na weryfikacji poprawności
realizacji wymagań i procedur, określonych w dokumentach szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji. Szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego powinny być kompletnym
i wyczerpującym opisem ich budowy, zasad działania i eksploatacji, które wraz
z procedurami bezpieczeństwa muszą zostać spełnione już w trakcie projektowania, a także wdrażania i funkcjonowania systemu.
 Drzwi atestowane w klasie określonej normą PN-90/B-92270, kraty w oknach spełniające
wymogi normy PN-EN-12320, szafy pancerne w klasie PN-EN-1143-1 czy norma PN-93-E08390/14, zapewniająca odpowiednią grubość stropów i ścian czy urządzeń alarmowych i sygnalizatorów przeciwpożarowych.
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Bezpieczeństwo teleinformatyczne zapewnia się, chroniąc informacje przetwarzane w systemach teleinformatycznych przed utratą właściwości gwarantujących to bezpieczeństwo, w szczególności przed utratą poufności, dostępności
i integralności. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej, który odpowiedzialny jest z zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego przez odpowiednie zorganizowanie stosowania przepisów o ochronie fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej oraz o bezpieczeństwie transmisji
i kontroli dostępu do urządzeń, systemu lub sieci teleinformatycznej.
W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego16, ochronę fizyczną systemu teleinformatycznego
przedstawić można jako wdrożenie spójnego zbioru zabezpieczeń w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności tych informacji. Ochrona ta polega również na objęciu systemu teleinformatycznego procesem zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie
teleinformatycznym, jak również ograniczeniu zaufania, polegającym na traktowaniu innych systemów teleinformatycznych jako potencjalnych źródeł zagrożeń
oraz wdrożeniu w systemie teleinformatycznym zabezpieczeń kontrolujących
wymianę informacji z tymi systemami teleinformatycznymi. Wykonuje się także okresowe testy bezpieczeństwa, ogranicza uprawnienia, nadając użytkownikom systemu teleinformatycznego wyłącznie uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy. W celu zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem
do systemu teleinformatycznego ustala się warunki i sposób przydzielania użytkownikom uprawnień do pracy w systemie teleinformatycznym, chroni się informacje i materiały umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego oraz
elementy systemu istotne dla jego bezpieczeństwa. Przed dopuszczeniem osób
do pracy w systemie teleinformatycznym kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia ich przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zapoznanie z procedurami bezpiecznej eksploatacji w zakresie, jaki ich dotyczy.
Kolejny sposób zapewniający bezpieczeństwo teleinformatyczne polega
na ochronie elektromagnetycznej systemu teleinformatycznego. Są to działania
i środki polegające na niedopuszczeniu do utraty poufności i dostępności informacji niejawnych przetwarzanych w urządzeniach teleinformatycznych, która mogłaby nastąpić np. na skutek wykorzystania elektromagnetycznej emisji
ujawniającej pochodzącej z tych urządzeń. Natomiast utrata dostępności następuje w szczególności na skutek zakłócania pracy urządzeń teleinformatycznych

16

Dz. U. nr 159, poz. 948.
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za pomocą impulsów elektromagnetycznych o dużej mocy. Ochronę elektromagnetyczną zapewnia się m.in. przez umieszczenie urządzeń teleinformatycznych, połączeń i linii w strefach kontrolowanego dostępu, które spełniają wymagania w zakresie tłumienności elektromagnetycznej odpowiednio do wyników
szacowania ryzyka dla informacji niejawnych. W niektórych sytuacjach ochrona
ta polega na zastosowaniu odpowiednich urządzeń teleinformatycznych o obniżonym poziomie emisji lub ich ekranowaniu z jednoczesnym filtrowaniem zewnętrznych linii zasilających i sygnałowych.
W dalszej kolejności systemy teleinformatyczne chroni się, stosując kryptografię. Polega to na zastosowaniu mechanizmów gwarantujących poufność,
integralność oraz uwierzytelnienie. Taką ochronę stosuje się przy przekazywaniu informacji niejawnych w formie elektronicznej poza strefę kontrolowanego dostępu17.
Natomiast niezawodność transmisji polega na zapewnieniu integralności
i dostępności informacji niejawnych przez wykorzystywanie zapasowych łączy
telekomunikacyjnych w trakcie przekazywania informacji w systemach lub sieciach teleinformatycznych.
Procedury bezpiecznej eksploatacji zawierają szczegółowy wykaz czynności, wraz z dokładnym opisem sposobu ich wykonania, które powinny być realizowane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz
osoby uprawnione do pracy w systemie lub sieci teleinformatycznej18, oraz określać tryb postępowania przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz osoby uprawnione do pracy w systemie lub sieci teleinformatycznej w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego19.

 Przekazywanie informacji niejawnych utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych poza
strefę kontrolowanego dostępu odbywa się z zapewnieniem, odpowiedniej do klauzuli tajności
tych informacji, ochrony kryptograficznej lub po spełnieniu wymagań, o których mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
18
 Tematycznie wyodrębnione procedury bezpieczeństwa dotyczą w szczególności administrowania systemem teleinformatycznym, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa dokumentów
i materiałów niejawnych, w tym procedur sporządzania kopii tych dokumentów oraz niszczenia dokumentów i ich kopii, ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznej, fizycznej, niezawodności transmisji lub kontroli dostępu do urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej,
bezpieczeństwa urządzeń i oprogramowania, zapewnienia ciągłości działania systemu lub sieci
teleinformatycznej, zarządzania konfiguracją, audytu bezpieczeństwa.
19
 Incydent bezpieczeństwa teleinformatycznego to takie pojedyncze zdarzenie lub seria zdarzeń
związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych, które zagrażają ich poufności, dostępności lub integralności.
17
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W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza pracownika lub pracowników pionu ochrony pełniących funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności
funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami
bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. Za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz przestrzeganie zasad i wymagań
bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego odpowiada
osoba (lub zespół osób), wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej,
zwana „administratorem systemu”. Administrator systemu teleinformatycznego
bierze udział w tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym.
Realizuje szkolenia użytkowników systemu teleinformatycznego, zapewnia
zgodność systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa,
jak również podejmuje działania mające na celu wdrożenie zabezpieczenia
w systemie teleinformatycznym.
Bezpieczeństwo przemysłowe
Kolejnym elementem wpływającym wydatnie na system bezpieczeństwa informacji niejawnych jest bezpieczeństwo przemysłowe. Obowiązek ochrony informacji niejawnych spoczywa w tym zakresie na przedsiębiorcy, który w związku
z wykonywaniem umów albo zadań wynikających z przepisów prawa ma zapewnić
należytą ochronę informacjom wrażliwym, z którymi będzie miał styczność. Dokumentem potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych jest w tym
przypadku świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydawane przez ABW albo
SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych wydaje się świadectwo odpowiednio pierwszego stopnia20, drugiego stopnia21 i trzeciego stopnia22.
Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego wszczynane jest na wniosek
przedsiębiorcy. Zgodnie z zasadą dyspozycyjności nikt nie może zdecydować za
stronę, czy chce ona konkretyzacji przysługującego jej uprawnienia. Tak więc
postępowanie takie nie może się rozpocząć bez wniosku podmiotu niemającego w tym zakresie interesu prawnego. Dodatkowo wniosek taki nie wymaga
Świadectwo to potwierdza pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji.
 Świadectwo to potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem
możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych.
22
 Świadectwo to potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem
możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.
20
21
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uzasadnienia, chociaż powinien zawierać określenie stopnia świadectwa oraz
klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma potwierdzać świadectwo. Do wniosku przedsiębiorca dołącza kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego.
Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego oznacza sprawdzenie przedsiębiorcy na podstawie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach, kartotekach,
także niedostępnych powszechnie. Postępowanie polega w tym zakresie na sprawdzeniu struktury kapitału oraz powiązaniach kapitałowych przedsiębiorcy, źródeł
pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej. Sprawdzana jest struktura organizacyjna, system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego, wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających,
kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia, a także – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa.
W postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego wyróżnić można oprócz
postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy, także postępowanie wobec
osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub kolejne
postępowania sprawdzające wobec kierownika przedsiębiorcy, pełnomocnika
ochrony i jego zastępcy, czy chociażby administratora systemu teleinformatycznego lub pozostałych osób wskazanych w kwestionariuszu, które powinny mieć
dostęp do informacji niejawnych.
Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego kończy się wydaniem przez
ABW albo SKW świadectwa, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy albo decyzją o odmowie wydania świadectwa23 lub decyzją o umorzeniu postępowania
bezpieczeństwa przemysłowego. Pozytywny wynik postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oznacza uzyskanie stosownego dokumentu, który zachowuje swoją ważność od daty wydania przez okres 5, 7 lub 10 lat, w zależności od
klauzuli tajności.
Podsumowanie
System środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych obejmuje stosowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, takich jak
chociażby urządzenia służące ochronie informacji niejawnych oraz elektroniczne
ABW albo SKW odmawia wydania świadectwa z powodu: odmowy wydania lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsiębiorcy, braku możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy, niezorganizowania, w terminie 6 miesięcy od
daty wszczęcia postępowania, kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia, zatajenia danych w kwestionariuszu lub podania w nim danych nieprawdziwych, podania nieprawdziwych informacji
o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu.

23 
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systemy pomocnicze wspomagające ochronę. W wyniku przeprowadzenia analizy przedmiotowych regulacji oraz skonfrontowania ich z zasadami ochrony
informacji niejawnych24, przy uwzględnieniu administracyjnoprawnej metody regulacji25, można skonstatować, że stosować należy odpowiednią kombinację dostępnych środków bezpieczeństwa fizycznego. Wskazać tu trzeba przede
wszystkim na czynnik stricte ludzki, osobowy, w postaci przeszkolonego personelu26, który wykonuje czynności związane z fizyczną ochroną informacji niejawnych, takie jak kontrola dostępu do pomieszczeń lub obszarów, w których
są przetwarzane informacje niejawne, nadzór nad systemem dozoru wizyjnego,
a także reagowanie na alarmy lub sygnały awaryjne.
Kombinacja środków bezpieczeństwa fizycznego polega także na łączeniu
z powyższymi, wytworów myśli technicznej, do których zalicza się bariery fizyczne27 chroniące granice miejsca, w którym są przetwarzane informacje niejawne, szafy i zamki, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania
i napadu, systemy dozoru wizyjnego, czy systemy kontroli osób i przedmiotów28.
Jeżeli istnieje zagrożenie podglądu informacji niejawnych, podejmuje się działania w celu wyeliminowania takiego zagrożenia, a elektroniczny system pomocniczy wspomagający ochronę informacji niejawnych powinien posiadać wydane
przez dostawcę poświadczenie zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu. Dopełnieniem wymagań stawianych fizycznej ochronie informacji
niejawnych jest metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego29 przedstawiająca proces doboru środków bezpieczeństwa fizycznego, który powinien
zapewniać elastyczność ich stosowania w zależności od określonego poziomu
zagrożeń, uwzględniając metody wyboru najbardziej odpowiednich i ekonomicznych kombinacji środków bezpieczeństwa fizycznego.

 Niejednokrotnie zasady ochrony informacji niejawnych wyprowadzane są z zasad prawa administracyjnego.
25
 Nie zapominając jednak o doniosłej roli prawnokarnych metod ochrony oraz innych nauk,
szczególnie dotyczących szeroko rozumianego pola techniki, które w czasach szybko postępującego rozwoju myśli technicznej wydaje się być najlepszym dopełnieniem prawnych regulacji
ochronnych.
26
 Personel bezpieczeństwa to osoby przeszkolone, nadzorowane, a w razie konieczności posiadające odpowiednie uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych.
27
 W szczególności są to ogrodzenia, ściany, bramy, drzwi i okna o specjalnej konstrukcji.
28
 Co ciekawe, system ten polega na zwracaniu się o „dobrowolne” poddanie się kontroli lub „dobrowolne” udostępnienie do kontroli rzeczy osobistych, a także przedmiotów wnoszonych lub
wynoszonych.
29
 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.
24
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W celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji niejawnych można zastosować również (jeżeli taka potrzeba wynika z analizy poziomu zagrożeń) środki bezpieczeństwa fizycznego, niewymienione przez ustawodawcę30. Nasuwa się tu jednak wątpliwość, czy otwarcie katalogu środków
bezpieczeństwa fizycznego nie jest krokiem zbyt daleko idącym, szczególnie
w kwestii ingerencji w prawa i wolności obywatelskie. Z jednej strony mamy
szeroko rozumiany dostęp do informacji z odpowiadającymi mu prawami i wolnościami obywatelskimi, z drugiej jednak – dla zapewnienia bezpieczeństwa,
a przez to i zagwarantowania poszanowania konstytucyjnych praw i wolności,
wymagane jest niejednokrotnie ograniczenie tych pierwszych. Owszem, Konstytucja RP przewiduje taką możliwość, ale w sytuacjach szczególnych, a dodatkowo jasno i wyraźnie (czy można powiedzieć tu, że wyczerpująco?) uregulowanych w ustawie. W tym przypadku trudno jest jednak mówić o spełnieniu
powyższego postulatu, w sytuacji gdy katalog środków ochrony fizycznej został,
w szczególnych przypadkach, ale jednak, otwarty. Co za tym idzie, szczególne
sytuacje, wymagające ochrony szczególnych informacji, dają podstawę do zastosowania szczególnych (nieokreślonych przez prawo) środków ochronnych. Te
zaś są z grupy tych działań, które niejednokrotnie mogą w sposób bezpośredni, wymierny, dotkliwy naruszać sferę prywatną. Jak powyżej wskazano, w celu
ochrony informacji niejawnych przewiduje się dobrowolne poddanie rewizji
osobistej osób uprawnionych. Czy zatem jest dopuszczalne, w sytuacjach szczególnych, zastosowanie środków ochronnych (nieprzewidzianych przez ustawodawcę) w postaci rewizji osobistej mającej charakter przymusowy?
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Streszczenie
Bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych

Opracowanie porusza zagadnienia związane z zapewnieniem fizycznego bezpieczeństwa informacjom niejawnym. Przedstawione zostały rozwiązania prawne, techniczne i organizacyjne, odzwierciedlające podstawowe środki ochrony informacji niejawnych. Analiza regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego prowadzi do wskazania
specyficznego połączenia oddziaływań prewencyjnych w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych, środków stricte technicznych, jak i regulacji w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz postępowań związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.
Słowa kluczowe: ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych.

Summary
Physical security of classified information

This study raises issues related to the assurance of physical security of classified
information. Legal, technical and organisational solutions are presented to reflect basic
protection of classified information. The analysis of physical security leads to the indication of a specific combination of preventive effects in the area of the functioning of secret offices, strict technical measures, as well as regulations in the IT security and actions
related to industrial security.

Keywords: protection of classified information, physical safety of classified information.
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Selected problems of e-government in Poland1
Introduction1
The use of new technologies leads to the modification of the basic functions
of public administration, including qualitative transformations taking place in
many areas of its operations. Undoubtedly, new information and communication
technologies effectively support the performance of public administration duties,
at the same time affecting significantly the development of the information society
where information in its broad meaning is its special core. The ongoing technical
advancement necessitates regular adjustments in the area of the structure of
public administration and especially all relations between administration and
both external and internal entities. The Communication from the Commission
to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, The Role of e-Government for
Europe’s Future2 from 2003 provides that information and communication
technologies (ICT) can help public administration to cope with many challenges
when combined with organizational change and new skills to improve public
services, democratic processes as well as boosting the support for public policy,
which defines the notion of e-government. Electronic administration understood
in this way enables the realization of a better and more efficient administration
which can improve the development and implementation of public policies and
 The authors would like to thank Dr. Alois Paulin for his thought-provoking comments during
the “Beyond Bureaucracy” workshop at the Vienna University of Technology in June 2015.
2
 Bruxelles 2003, COM (2003) 567, the ultimate version.
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can help the public sector to cope with the conflicting demands of delivering
more and better services with fewer resources3.
The building of the foundation of the information society was already
visible in Poland in the resolution adopted by the Sejm of the Republic of Poland
in 20004 where the Sejm of Poland stated that “the existing legal system and
the policy of the government provide adequate conditions to make the most
of the possibilities of growth of the information society. Modern technologies,
services, and use of telecommunication, ICT, and multimedia services can be
a catalyst for economic growth, increase competitiveness of the economy, create
new jobs, improve the growth of democracy and the regions, support education,
healthcare, access to cultural assets. They are also necessary to maintain military
readiness, security of the state and the citizens as well as public order.” The
assumptions made seem to remain valid. Undoubtedly, the introduction of
new information and communication technologies in life significantly affects
the new way of perceiving authority. However, the road to creating a system
of e-government in Poland was not easy. The process started in 2001 with the
passing of the legal acts concerning the protection of databases, the electronic
signature and access to public information. Moreover, the Act of February 17,
2005 on Informatization of the Operation of Entities Performing Public Duties
was a real cornerstone in this process. The electronic platform of the services
of public administration (ePUAP) was launched finally in 2011–2012. Its start,
however, was not without problems, which undoubtedly slowed down the tempo
of implementing e-government. A corruption scandal was undoubtedly the most
serious among them5. Furthermore, e-government is still a relatively new issue
 The Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The Role of e-Government for Europe’s Future, Bruxelles 2003, COM (2003) 567, the ultimate version.
4
 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw
społeczeństwa informacyjnego w Polsce, “Monitor Polski”, 2000, no 22, item 448.
5
 In 2013 it came to light that between 2007 and 2009 the global giants, HP and IBM, corrupted Polish officials to get the government contracts, e.g. for creation of the ePUAP platform. The former
director of the IT Project Center (Centrum Projektów Informatycznych) within the structure of the
Interior Ministry was among the main accused. On April 9, 2014, the HP admitted that the bribing
practices took place and was to pay $108 million penalties under US’s Foreign and Corrupt Practices Act
of 1977 (FCPA of 1977, as amended, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.). Cf. Hewlett-Packard to pay $108m to
settle scandal over bribery of public officials, “The Guardian”, 9.04.2014, https://www.theguardian.com/
business/2014/apr/09/hewlett-packard-108m-corruption-government-it-us-bribery, access: 14.07.2016;
HP zapłaci ponad 100 mln dol. kary za korumpowanie polskich urzędników, “Forbes”, 10.04.2014, http://
www.forbes.pl/infoafera-hp-przyznaje-sie-do-korupcji,artykuly,174661,1,1.html, access: 14.07.2016;
S. Engelberg, R. Socha, Cash, Cars and Contracts: IBM, HP and Oracle in the Crosshairs of Overseas
Corruption Investigation, https://www.propublica.org/article/cash-cars-and-contract-ibm-hp-and-oracle-in-the-crosshairs-of-overseas-corr, access: 14.07.2016; Kulisy wielkiej korupcji, 21.03.2014, http://
superwizjer.tvn.pl/odcinki-online/kulisy-wielkiej-korupcji,18675,o.html, access: 14.07.2016.
3
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which has not met with the attention it deserves. The aim of the present study is to
analyze the legal framework of its functioning in Poland and then briefly point out
the barriers for its further development and challenges which have to be faced.
The Constitution of the Republic of Poland
The implementation and development of the idea of electronic administration
requires an adequate legal framework taking into account the ongoing technological
changes. When undertaking their analysis in the Polish legal system, one should
note in the first place the provisions of the Constitution of the Republic of Poland
of April 2, 19976 which guarantee the right to access to information developed,
processed, and made available also by public administration.
Art. 61 of the Constitution provides that a citizen shall have the right to
obtain information on the activities of organs of public authority, including state
government administration as well as state non-government and self-governing
administration, as well as persons discharging public functions. Such a right shall
also include receipt of information on the activities of self-governing economic
or professional organs and other persons or organizational units relating to
the field in which they perform the duties of public authorities and manage
communal assets or property of the State Treasury. This right includes also
obtaining information on the activities of organs of self-governing economic or
professional organs and other persons or organizational units relating to the field
in which they perform the duties of public authorities and manage communal
assets or property of the State Treasury. When defining the activities of public
authorities, it should be assumed that they will include all forms of activities
undertaken to exercise the competences statutorily granted to the organs of
those authorities. It should be noted that the objective of the provision is not to
satisfy the curiosity of the citizens but to guarantee the control of the society over
those who hold public authority7. The right to obtain information shall ensure
access to documents and entry to sittings of collective organs of public authority
formed by universal elections, with the opportunity to make sound and visual
recordings. The access to documents always means the possibility to familiarize
with the content of the document but it cannot be regarded in tandem with the
right to obtain free of charge copies or photocopies which can be restricted by
relevant statutory regulations8. The limitations upon the right to information
 Dziennik Ustaw, no 78, item 483 with further amendments.
 I. Lipowicz, Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, [in:] J. Boć (ed.), Konstytucje Rzeczypospolitej
oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998, p. 114.
8
 Ibidem, p. 114.
6
7
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may be imposed by statute solely to protect freedoms and rights of other persons
and economic subjects, public order, security or important economic interests of
the State. Some concern can arise from the term “important economic interests
of the State” and the interpretation or overinterpretation of this notion can
result in limiting access to information. The limitation on the right to access
to information requires a regulation of specific acts and this requirement is
provided for in the Constitution9.
Another constitutional regulation which is significant from the point of
view of the subject in question is provided in Art. 51. According to its provisions
no one may be obliged, except on the basis of statute, to disclose information
concerning his person, which means that all information disclosure obligations
of a person require a legal basis in statute. Consequently, information disclosure
obligations can be specifically provided for in executive acts, however, never
based solely on them10. Public authorities, including public administration,
cannot use, collect or disclose information on the citizens other than is necessary
in a democratic state ruled by law. The control of obtaining, processing, and
disclosing personal information by public administration is very important.
As Irena Lipowicz put it, “administration and other public authorities tend to
gather an excessive amount of information on citizens and unnecessary – in
the light of the statutory principle of subsidiarity – violation of their private
and family life. Information, as part of the initial stage in the decision-making
process, is its basis and preparation. It should, therefore, be justified by the
needs of the community and interest of a democratic state ruled by law. Only
information which is really necessary in such a state can be obtained, gathered
(including electronic processing) and made available by public authorities”11. It
should also be noted that the use of the term “necessary information” can cause
serious interpretation concerns. The Constitution also guarantees “everyone”
the right to access to official documents and data regarding them as well as the
right to demand correction and removal of information which is incorrect,
incomplete or collected in violation of the act.
 B. Banaszak, M. Jabłoński, Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, [in:] J. Boć (ed.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław
1998; see also: I. Lipowicz, Zagadnienia prawne obiegu informacji w administracji, [in:] G. Szpor
(ed.), Informacja i informatyka w administracji publicznej, Górnośląskie Centrum Informacji
o Przestrzeni, Katowice 1993, pp. 17–23; W. Taras, Informacja w postępowaniu administracyjnym,
[in:] G. Szpor (ed.), Informacja i informatyka…, op. cit., p. 24ff.
10
 I. Lipowicz, Komentarz do art. 51 Konstytucji RP, [in:] J. Boć (ed.), Konstytucje Rzeczypospolitej
oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998, pp. 98f.
11
 Ibidem, p. 99.
9
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Public authorities shall undertake activities aimed at adapting applied
procedures to the possibility of using means of electronic access and exchange of
information which improves the efficiency of its organs’ activities. It is necessary
for the completion of the objective to introduce the techniques of exchange of
information which guarantee security and assure the transparency of electronic
communication processes12.
The legal regulations regarding e-government in Poland can be divided into two
groups13. The first of them includes statutory acts providing the legal framework of
the information society. Undoubtedly, they include the Act of September 18, 2001 on
Electronic Signature14, the Act of July 18, 2002 on Providing Services by Electronic
Means15, the Act of July 27, 2001 on the Protection of Databases16 or the Act of
July 5, 2002 on the Protection of Some Electronic Services Based on or Consisting
of Conditional Access17. The other group includes the acts connected with the
implementation of e-government. They primarily include the Act of February 17,
2005 on Informatization of the Operation of Entities Performing Public Duties18
and the Act of June 14, 1960 – the Code of Administrative Proceedings19 – regarding
the procedural scope of application of means of electronic communication as well
as the Act of September 6, 2001 on Access to Public Information20. The conducted
analysis will regard selected acts from the second group.
Informatization of the Operation of Entities Performing Public Duties
The Act of February 17, 2005 on Informatization of the Operation of
Entities Performing Public Duties was to improve both the activities of public
administration and the cooperation between the society and the entities
 K. Kentnowska, Prawo do informacji w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem środków
elektronicznych, [in:] B. Dolnicki (ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Wolters
Kluwer, Warszawa 2014, pp. 783–799; see also: W. Kilian, Wprowadzenie, [in:] J. Gołaczyński (ed.),
Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Lexis Nexis, Warszawa 2003, pp. 13–25.
13
 G. Sibiga, Podstawy prawne komunikacji elektronicznej w relacjach obywatel – organ administracji publicznej (od informacji do transakcji), [in:] K. Grajewski, J. Warylewski (eds.), Informacja
prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce
i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX. Gdańsk, 19–20 czerwca 2006, Wolters Kluwer,
Gdańsk 2006, pp. 94–98.
14
 Dziennik Ustaw, 2013, item 262, with further amendments.
15
 Dziennik Ustaw, 2013, item 1422.
16
 Dziennik Ustaw, 2001, no 128, item 1402 with further amendments.
17
 Dziennik Ustaw, 2002, no126, item 1068 with further amendments.
18
 Dziennik Ustaw, 2014, item 1114.
19
 Dziennik Ustaw, 2013, item 267 with further amendments.
20
 Dziennik Ustaw, 2014, item 782 with further amendments.
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responsible for the performance of public duties21. When providing the legal
framework for the informatization of structures and administrative activities,
an attempt was made at comprehensive legal regulation of those issues. As
G. Szpor put it, this act is a response to the challenges of informatization as well
as an example of a difficulty in selecting adequate legal instruments22 to improve
informatization. It provides an incentive to search for the answer on how to
develop the attitude of law to informatization so that constitutional rights and
freedoms were guaranteed and exercised in the best possible way23.
The act defines the notions, such as electronic document24, means of electronic
communication25, public register26, electronic platform of the services of public
administration (ePUAP)27, ePUAP trusted profile28, signature authenticated by
ePUAP trusted profile29, electronic inbox30, official acknowledgement of receipt31
or electronic form32.
The act includes regulations regarding mainly public institutions, and
consequently not so much the citizens themselves. The main objective of the
 Dziennik Ustaw, 2014, item 1114. The Act introduced a state informatization plans which, prior
to its enactment, were constituted in the form of resolutions of the Sejm (the lower chamber of
the Polish parliament) and of the Council of Ministers (the concept of e-Polish as the element
of the eEurope +).
22
 Cf. J. Supernat, Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji,
Kolonia Limited, Wrocław 2003.
23
 G. Szpor, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a prawa obywateli, [in:] K. Grajewski, J. Warylewski (eds.), Informacja prawna a prawa obywatela...,
op. cit. See also: D. Pietruch-Reizes, Rozwój środków przekazu informacji o prawie, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1992.
24
 This is a separate set of data ordered by a specific internal structure and recorded on an IT data carrier.
25
 It should be understood as means of electronic communication in the meaning of Art. 2 pt. 5
of the Act of July 18, 2002 on Providing Services by Electronic Means (Dziennik Ustaw, from
2013, item 1422).
26
 Means a register, record, list or another form of recording used in performing public duties
maintained by a public entity on the basis of separate statutory regulations.
27
 ICT system where public institutions provide services by a single point of access on the Internet.
28
 Information identifying and describing the entity or person who is the user of an ePUAP
account that was reliably confirmed by an organ of the relevant entity indicated in the act.
29
 Signature affixed by the user of an ePUAP account with identification information included in
the ePUAP trusted profile attached to it.
30
 Publically available means of electronic communication used to provide an electronic document to a public entity with the use of a universally available ICT system.
31
 Electronic data linked to the electronic document provided to a public entity or provided by it
in the way that guarantees recognizability of later amendments made in those data.
32
 Graphic interface of the user issued by software used to develop and generate an electronic
document consistent with the template of electronic document.
21
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legislator was to implement improvements in the activities of public entities
in the scope of electronic communication. It should be kept in mind that
administration deprived of adequate technologies cannot decide on matters for
the citizens with the use of services provided by electronic means33.
A. Monarcha-Matlak correctly notes that the comprehensive strategies
regarding the informatization of offices improve the performance of public duties,
however, the level of knowledge and commitment of the executive personnel in the
process of the informatization of offices can be a challenge. The level of IT knowledge
of the officials as well as their ability to operate IT equipment can determine in the
future how soon new solutions in the scope of electronic communications will be
implemented, and consequently, affect the efficiency of their everyday use34.
A significant role in the Polish legal system in implementing the assumptions
of the analyzed act is played by the regulations applied to execute its provisions.
The most important of them is the regulation of the Council of Ministers from
September 27, 2005 on the way, the scope, and the method of making available the
data collected in a public register35 providing the way, the scope, and the method
of making accessible the data collected in a public register to a public entity
or an entity that is not a public entity performing public duties on the basis of
separate regulations or as a result of entrusting or ordering their implementation
by a public entity. The regulation of the Chairperson of the Council of Ministers
from September 14, 2011on preparing and delivering electronic documents and
making available the forms, templates, and copies of electronic documents36,
regulates the organizational and technical conditions of delivering electronic
documents, including the rules of creating an electronic inbox, the form of official
acknowledgement of receipt of electronic documents by the addressees, the way
to prepare and deliver electronic documents and the way to make available
the copies of electronic documents as well as the conditions for securing the
provision of access to the forms and templates of documents. Another executive
act is the regulation of the Minister of Administration and Digitization from
May 6, 2014 on the scope and conditions of use of the electronic platform

 A. Monarcha-Matlak, Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008, p. 177.
34
 Ibidem, p. 177. See also: G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007;
J. Oleński, Uwagi do projektu ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, the Sejm Paper (druk sejmowy) of November 17, 2004, no 3456.
35
 Dziennik Ustaw, 2005, no 205, item 1692, with further amendments.
36
 Dziennik Ustaw, 2011, no 206, item 1216, with further amendments.
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of public administration services37 regulating the opening of an ePUAP account,
the conditions of exchange of information between ePUAP and other ICT
systems which facilitate the opening of the public sector.
Today information is developed, processed, and made available with the use
of electronic communications and the act being described obliges public entities
to perform public duties with the use of ICT systems. The legal regulations which
are adopted in this respect must aim at guaranteeing the security of the services
provided in this way as well as the security of participating entities.
The procedure of deciding administrative matters by electronic means
The rules of procedure of deciding administrative matters by electronic
means are provided to a large extent in the Act of June 14, 1960 the Code of
Administrative Proceedings38 (C.A.P.) which is one of the most comprehensive
sources of regulations. Providing one of the general rules of procedure, C.A.P.
admits, apart from in writing, that administrative matters should also be decided
in the form of an electronic document, in the meaning of the provisions of the Act
of February 17, 2005 on Informatization of the Operation of Entities Performing
Public Duties39, to be delivered by means of electronic communication.
One of the most important regulations regarding deciding administrative
matters by electronic means is the possibility of submitting applications. Art. 63
§ 1 C.A.P. provides that applications (demands, explanations, appeals, complaints)
may be submitted in writing, by telegraph, telefax or orally to the minutes, or
by other means of electronic communication40 via the electronic inbox of the
public administration authority created under the Act of February 17, 2005
on Informatization of the Operation of Entities Performing Public Duties. It
should be noted at this point that the possibility of submitting applications to
public administration authorities by electronic means was introduced already
in 1999 when the existing ways of submitting applications were extended to
include the possibility of submitting applications by electronic mail41. Due to
the argument brought up very often by public administration authorities that
 Dziennik Ustaw, 2014, item 584.
 Dziennik Ustaw, 2013, item 267 with further amendments. The act of August 29, 1997, Ordynacja podatkowa (the Tax Ordinance) which regulates the taxation procedure should be also
noted. Dziennik Ustaw, 2015, item 613 with further amendments.
39
 Dziennik Ustaw, 2014, item 1114.
40
 The term “other means of electronic communication” used in Art. 63 § 1 of C.A.P. is seen as
controversial in the literature.
41
 Cf. M. Kotulska, Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, “Przegląd Prawa Publicznego”, no 9, 2012, p. 24.
37
38
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there are no relevant rules of procedure when receiving applications by electronic
mail, the provision was not applied42. Additionally, submitting an application by
electronic mail required securing by electronic signature which could not be
verified technically as not all public administration authorities were technically
prepared for that43.
The situation changed when the Act of February 17, 2005 on Informatization
of the Operation of Entities Performing Public Duties introduced a real possibility
to apply electronic means in the administrative proceedings. This was effected by
obliging public administration authorities to provide a possibility of transmitting
data in electronic form by exchanging electronic documents connected with
deciding matters within their scope of operations44.
The applicable legal regulations provide in Art. 63 § 3a of C.A.P. a detailed
provision regarding submitting applications in the form of an electronic document.
Such an application must be authenticated by means of mechanisms described in
Art. 20a Section 1 or 245 of the Act of February 17, 2005 on Informatization of the
Operation of Entities Performing Public Duties and contain data in the appropriate
format specified in the application form provided for by separate provisions if those
provisions require that the application be submitted in a specific form and contain
the electronic address of the applicant. In the situation when an application does not
contain the electronic address, the public administration authority assumes that the
correct electronic address is the one from which the application in the form of an
electronic document was sent. It was then no longer required to secure the document
with an electronic signature to be verified with a qualified certificate of application
submitted in the form of an electronic document. Such a solution significantly
helped in avoiding a virtual paralysis of the development of information technology
in administrative procedure and implementing a cheaper and more simple solution
that is the use of a signature confirmed by the ePUAP trusted profile46.
An application submitted to a public administration authority in the
form of an electronic document results on the part of the authority in an
obligation to confirm the submission of the application by providing an official
 Ibidem, p. 24.
 Z. R. Kmiecik, Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
44
 Ibidem.
45
 The user of ICT systems made available by public entities is identified by applying a qualified certificate in compliance with the rules provided in the Act of September 18, 2001 on electronic signature or the ePUAP trusted profile. The public entity that applies ICT systems to perform public
duties can provide for the users identification in that system by applying other technologies unless
separate regulations provide for an obligation to perform actions at the seat of the public entity.
46
 Z. R. Kmiecik, Wszczęcie ogólnego…, op. cit.
42
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acknowledgement of receipt to the electronic address indicated by the applicant.
The official acknowledgement of receipt is important to meet the deadline as it is
considered met if correspondence is sent in the form of an electronic document
to a public administration authority prior to it, and the sender received an official
acknowledgement of receipt47. In compliance with the code regulation the official
acknowledgement of receipt includes information that relevant correspondence
will be delivered by means of electronic communication and advice of the right to
resign from the service of correspondence by means of electronic communication
referred to in Art. 391 § 1d of C.A.P.48. Furthermore, C.A.P. provides a separate
regulation regarding the setting of the date of initiating the proceedings at the
request of the party submitted by electronic means, providing unequivocally that
it is the day when the demand was entered into the ICT system of the public
administration authority.
Correspondence can be delivered to a party or another participant in the
proceedings by means of electronic communication49 upon their fulfillment of
one of the conditions including: submitting an application in form of an electronic
document through the electronic inbox of the public administration authority
or applying to the public administration authority for such a delivery and
indicating the electronic address for delivery or granting consent for delivering
correspondence in the proceedings by means of electronic communication
indicating the electronic address for delivery. It should be noted that C.A.P. admits
a possibility for the public administration authority to request the party or another
participant in the proceedings to grant its consent to deliver correspondence in
the form of an electronic document in other categories of individual matters,
decided by that authority and defined by the authority. The request to grant the
consent can be submitted by means of electronic communication at the electronic
address of the party or another participant in the proceedings.
The effectiveness of the delivery of correspondence by means of electronic
communication depends on the acknowledgement of receipt by the addressee.
When delivering correspondence in electronic form, the public administration
 Art. 57 § 5 point 1 of the Act of June 14, 1960 the Code of Administrative Proceedings.
 In the case of resignation from the service of correspondence by means of electronic communication, a public administration authority shall deliver correspondence as provided for correspondence in the form other than in the form of an electronic document.
49
In compliance with the provisions of the Act of July 18, 2002 on Providing Services by Electronic Means, Dziennik Ustaw, item 1422, the term “means of electronic communication” shall
mean the technical solutions, including the ICT devices and their software tools which allow for
individual remote communication with the use of transmission of data between ICT systems,
specifically electronic mail.
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authority shall send a notice to the electronic address of the addressee indicating
that the addressee can collect correspondence in the form of an electronic
document, indicating the electronic address from where the addressee can
collect correspondence and at which he should acknowledge the delivery of
correspondence as well as instruction on how to collect correspondence, and
specifically the method of identification at the specified electronic address in the
ICT system of the public administration authority with information about the
obligation to sign the official acknowledgement of receipt in the way indicated
in the Act of February 17, 2005 on Informatization of the Operation of Entities
Performing Public Duties.
Failure by the addressee to collect correspondence sent by the authority
in the form of an electronic document within 7 days from the day when the
notice was sent results in the obligation on the part of the authority to send
the notice of the possibility of collecting the correspondence again. The delivery
shall be deemed effective in the case of failure to collect correspondence within
fourteen days from the day when the first notice was sent. It should be noted that
in the situation when correspondence in the form of an electronic document is
deemed to have been delivered effectively, the public administration authority
shall make the correspondence in the form of an electronic document available
to the addressee for at least 3 months, and also provide access to information
about the date when the correspondence was deemed to have been delivered as
well as about the dates when notices were sent in its ICT system.
E-administration in Poland: barriers and challenges
As Manuel Castells tried to show, most professionally active people in the
network society are involved in data processing. The more user friendly and
the more popular information and communications technology, the better the
living conditions, work, and performance of civic duties50. The transition from
industrial into network society implies also the development of e-government
which creates facilitations being commonly used by citizens. However, in
Poland, e-government facilities are utilized only by part of the society and
that also highlights , as we are convinced, the barriers of creating the network
society in that country. According to the report on the information society
prepared by the Central Statistical Office of Poland, in 2014, 97.5 per cent of all
public administration offices used an electronic inbox on the ePUAP platform.
However, in 2015 only 26,6 per cent of the population used public administration
 Cf. M. Castells, The Rise of the Network Society, second edition, Wiley-Blackwell, Chichester
2010, pp. 500–509.
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services via the Internet. Furthermore, only 15,7 per cent of the population was
using Internet to send the filled in forms to offices. It seems, therefore, that true
users of e-government facilities represent justa part of the population. Only for
comparison we shall point out that the percentage of the population sending
filled forms via the Internet to public administration offices differs in the
EU states and amounts to 30 in Austria, 44 in France, 67 in Ireland, but only
11 in the Czech Republic and 16 in Germany51. In late May and early June of
2015 we made a pilot study among the clients of different offices in Wałbrzych,
Świdnica, Świebodzice, and Czarny Bór52. According to this pilot survey,
17 of 24 persons preferred a personal contact with an administrative office while
handling administrative matters. We are able to raise a hypothesis that the vast
majority of public administration clients think that if they go to an office and
meet an official in person, their administrative matters would be handled in
a better and quicker manner than in the case of using the ePUAP inbox. Certainly,
proving this hypothesis requires further studies.
Many authors writing on e-government emphasize a proper organizational
culture in offices, which is based on readiness for changes, as a prerequisite for
introducing e-government53. It seems that in Poland not enough attention has
been paid to building such an organizational culture. According to the quoted
report by the Central Statistical Office of Poland, in 2014 only 37.7 per cent
of public authorities offices offered training to upgrade ICT skills for those
members of personnel who are not ICT specialists54. The pilot study which we
conducted among the officials of public administration in Wałbrzych, Świdnica,
 The population of citizens using the public administration services via the Internet increased by
4.3 percentage points from 2013 to 2014 (from 22.6 to 26.9 per cent). Then it decreased slightly.
Cf. Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011–2015, Warszawa 2015, pp. 44, 169–170.
52
 Wałbrzych: 116.000 inhabitants, Świdnica: 59.000 inhabitants, Świebodzice: 23.200 inhabitants,
Czarny Bór – which is a village being a seat of the administrative district, i.e. gmina – 2.000
inhabitants.
53
 Cf. e.g.: D. Fleszer, Wokół problematyki e-administracji, “Roczniki Prawa i Administracji”, 2014,
yearbook XIV, vol. I, pp. 127–128. The author points out also such factors indicating the preparedness to adopt e-government as: proper telecommunications infrastructure, the use of ICT
by the administration, the state of human capital in administration, present and presumed budget resources, and e-business atmosphere.
54
 Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych
z lat 2011–2015…, op. cit., p. 42. The voivodships: Podlaskie, Wielkopolskie and Małopolskie,
were those where the greatest number of public administration offices provided such trainings
(48.3 per cent, 48.2 per cent, and 47.2 per cent, respectively). The smallest percentage of offices
organizing trainings for non-ICT specialists was in three voivodships: Dolnośląskie, Łódzkie
and Lubuskie (25.7 per cent, 28.1 per cent, 29.3 per cent, respectively).
51
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Świebodzice and Czarny Bór revealed somewhat astonishing attitudes towards
e-government. When the officials were asked about their associations with the
term “e-administration”, a few of them answered: “I have no idea”, “the remote
handling with the administrative matters, no personal contact with another
human being, technical problems”, “the saving of time and money, issuing the
decisions on-line. Easier to work because I do not have to struggle (‘użerać się’)
with a client”. Needless to say, if an official says that the advantage of e-government
is the lack of contact with a client whom he or she is struggling with, that is not
a good sign for the future of e-government in Poland55. Such answers, even if
they are sparse, show how much there is to be done concerning the building
of proper organizational culture. Moreover, only one in 15 officials who filled
in the questionnaire pointed out that she or he had been trained how to use the
electronic platform of the services of public administration ePUAP. Therefore,
these issues need to be constantly monitored.
Finally, we must admit that the e-government solution introduced in
Poland, consisting mainly in the electronic platform of the services of public
administration ePUAP, is simply based on a “one stop shop” facilities56 which
make managing with certain processes simpler and maybe quicker, but do not
change the thinking about public administration. Thus, there is a risk that after
introducing such facilities, administration can remain as bureaucratic as it was
before. According to Antonio Cordella and Fernando Iannacci, about 70–85
per cent of all e-government projects ended in fiasco57. Moreover, Alois Paulin,
describing the traditional attitude towards e-government referring to “the use
of ICT systems for delivering a wide range of services to citizens”, indicates
some hazards which such an attitude generates. The first type of these hazards
consists of “the expiration date”. It implies that frequent changes in legislation
force repairs of the system, which make it more and more problematic, while
its complete redesign is postponed until it becomes “unbearable”. The second
type of hazards is maybe more dangerous because it involves “monopolization,
corruption and exclusion”. Monopolization occurs because frequently “the law
 Such an opinion could be characterized as revealing the pre-New Public Management attitude
towards performing the public tasks.
56
 On such an approach towards e-government, cf. K. Lenk, R. Traunmüller, Broadening the Concept of Electronic Government, [in:] J. E. J. Prins, Designing E-Government. On the Crossroads
of Technical Innovation and Institutional Change, The Hague-London-Boston 2001, pp. 64–66.
The authors demonstrated clearly that the e-government concept is much broader than this approach which should not be treated as a pars pro toto of e-government project.
57
 A. Cordella, F. Iannacci, Information Systems in the Public Sector: The e-Government Enactment
Framework, The Journal of Strategic Information Systems, 2010, no 1, vol. 19, pp. 52–66.
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provides a large sphere of discretion for designing technical infrastructure
such as interfaces and algorithms deployed”. Thus, there is a risk that a certain
group of entities (entrepreneurs) would monopolize delivering the technical
infrastructure for governmental agencies, because their technical requirements
will be preferred by these agencies. Moreover, due to these preferences, other
entities could have some difficulties with facing the technical standards
established by these monopolizing entities or be even excluded. What is more,
the bounds between the preferred entities and government officials could tend
towards corruption58. We do think that Polish legal regulations concerning
e-government are not free from the possibility of actualizingthese risks. Just let
us remember that a bribery scandal has already occurred during the process of
preparing the current technical solutions. Therefore, these are also challenges
in the development of e-government in Poland, which should be faced in the
near future. However, we are also of the opinion that at the present stage of this
development we shall concentrate at making full use of the opportunities which
current legal and technical solutions give. To achieve it, the organizational culture
in the public administration offices as well as attitudes among the members of
society should transform. As we have tried to show, there is still much to be done
in this regard.
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Streszczenie
Wybrane problemy e-administracji w Polsce
Celem artykułu jest analiza prawnych ram funkcjonowania e-government
w Polsce, a następnie krótkie przedstawienie barier jego pełnego rozwoju oraz
wyzwań, z którymi należy się zmierzyć. Proces tworzenia e-administracji w Polsce rozpoczął się w 2001 roku. Przyjęcie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne było niezmiernie ważnym etapem w trakcie tego procesu. Platforma teleinformatyczna
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ostatecznie
zaczęła funkcjonować w latach 2011–2012. Jednakże, pojawiające się różne problemy niewątpliwie spowolniły tempo wprowadzania e-administracji. Autorzy
starają się ukazać, że kultura organizacyjna w urzędach organów administracji
publicznej oraz postawy wśród społeczeństwa stanowią przeszkody na drodze
do tego, by w pełni wykorzystać prawne i techniczne rozwiązania w zakresie
e-administracji, które zostały wprowadzone w Polsce.
Słowa kluczowe: e-government (e-administracja), Polska, informatyzacja,
administracja publiczna, elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), kultura organizacyjna.
Summary
Selected problems of e-government in Poland
The aim of the presented paper is to analyse the legal framework for
the functioning of e-government in Poland and then briefly point out the
barriers of its further development and challenges which have to be faced. The
e-government creating process started in Poland in 2001. The passing of Act of
February 17, 2005 on cybernation of Operation of Entities Performing Public
Duties was of great importance to that process. The electronic platform of the
services of public administration (ePUAP) was launched finally in 2011–2012.
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However, several problems undoubtedly slowed down the pace of implementing
the e-government. The authors try to show that the organizational culture in the
public administration offices as well as the attitudes among the society are the
obstacles to make the full use of opportunities which can be given by current
legal and technical solutions concerning e-government in Poland.
Keywords: e-government, Poland, cybernation, public administration, electronic platform of the services of public administration (ePUAP), organizational
culture.
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Zmiany ustawodawstwa Ukrainy w ramach
przygotowań do wejścia w życie umowy
stowarzyszeniowej z Unią Europejską
Wprowadzenie
Ukraina jest jednym z państw-partnerów Unii Europejskiej w ramach programu Partnerstwa Wschodniego. Program Partnerstwa Wschodniego stanowi rozszerzenie wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Po raz
pierwszy został przedstawiony przez Polskę i Szwecję na Szczycie Rady Unii Europejskiej w 2008 roku1, a wszedł w życie w maju 2009 roku2. W ramach tego
programu Ukraina otrzymała 600 mln euro (w tym 250 mln w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz 350 mln euro w ramach wyłącznie Partnerstwa
Wschodniego3) pomocy finansowej w okresie od 2009 do 2013 roku4. W perspektywie finansowej 2014–2020 zostały również uwzględnione wydatki na
kontynuację współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego z Ukrainą.
W ramach programu Partnerstwa Wschodniego pomiędzy Unią Europejską a państwem-partnerem przewiduje się powołanie strefy wolnego handlu
(SWH), liberalizację reżimu wizowego, współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój współpracy transgranicznej5. Program
 Portal internetowy Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5332874,Sukc
es_polskiej_dyplomacji__Unia_przyjela_projekt.html, stan z dnia 12.01.2014.
2
 Portal internetowy Werhownej Rady Ukrainy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_437,
stan z dnia 12.01.2014.
3
 Portal internetowy Europa.eu, z przemówienia Benita Ferrero-Waldnera, SPEECH/09/112, s. 2,
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-112_en.htm?locale=en, stan z dnia 12.01.2014.
4
 Portal internetowy Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/13,279462.html, stan z dnia 12.01.2014.
5
 Portal internetowy psz.pl, http://www.psz.pl/Kinga-Kalinowska-Idea-Partnerstwa-Wschodniegoi-jej-miejsce-w-polityce-zewnetrznej-UE, stan z dnia 12.01.2014.
1

Daniel Butyter

Partnerstwa Wschodniego przewiduje podpisanie umowy stowarzyszeniowej
pomiędzy Unią Europejską (UE) z jednej strony i każdym z państw partnerskich
z drugiej. Skutkiem podpisania takiego porozumienia jest powstanie głębokiej
i wszechstronnej strefy wolnego handlu (DCFTA – Deap and Comprehensive
Free Trade Area)6. W odróżnieniu od zwykłego porozumienia o wolnym handlu, głęboka i wszechstronna strefa wolnego handlu, oprócz likwidacji wszystkich barier w handlu między stronami porozumienia, prowadzi do harmonizacji ustawodawstwa państwa partnerskiego z ustawodawstwem UE7.
21 marca 2014 roku premier Arsenij Yaceniuk, który reprezentował Ukrainę podczas szczytu Ukraina–UE w Brukseli, podpisał polityczną część umowy stowarzyszeniowej8, a po przedterminowych wyborach prezydenckich, kiedy
nowym prezydentem Ukrainy został Petro Poroszenko, 27 czerwca 2014 roku,
została podpisana część ekonomiczna umowy stowarzyszeniowej9.
Celem artykułu jest określenie głównych wymogów ustawodawczych Unii
Europejskiej wobec Ukrainy, szczególnie takich, które są niezbędne do wejścia
w życie umowy stowarzyszeniowej w pełnym wymiarze, jak również ocena stopnia wykonania przez Ukrainę zobowiązań wobec UE przed wejściem umowy
w życie w pełnym zakresie po jej ratyfikacji przez ostatnie państwo członkowskie UE, tj. Holandię. Do momentu wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej
będą stosowane przepisy dotyczące tymczasowego stosowania porozumienia.
Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską
W okresie zakończenia procesu wejścia Ukrainy do Światowej Organizacji
Handlu, 18 lutego 2008 roku, były Komisarz Europejski ds. Handlu Peter Mendelson i ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko rozpoczęli negocjacje
dotyczące podpisania umowy o powołaniu strefy wolnego handlu między Ukrainą i Unią Europejską10. Negocjacje zostały zakończone 19 października 2011
roku, a tekst umowy był przygotowany w pełnym zakresie w 2012 roku11. Oczekiwano, że umowa zostanie zawarta w listopadzie 2013 roku w Wilnie podczas
 
Portal internetowy Europa.eu, http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/trade_
relation/free_trade_agreement/index_uk.htm, stan z dnia 12.01.2014.
17
 Portal internetowy Dialog.ua, http://dialogs.org.ua/ru/periodic/page20200.html, stan z dnia
12.01.2014.
18
 Portal internetowy http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1064745, stan z dnia 27.08.14.
19
 Portal internetowy http://www.interfax.ru/business/382968, stan z dnia 27.08.2014.
10
 Portal internetowy Unian.ua, http://www.unian.ua/news/236768-ukrajina-rozpochala-peregovoriz-es-pro-stvorennya-zoni-vilnoji-torgivli-dopovnena.html, stan z dnia 12.01.2014,
11
 
Portal internetowy Pravda.com.ua, http://www.pravda.com.ua/articles/2011/11/8/6740159/
view_print/, stan z dnia 12.01.2014.
16
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szczytu Partnerstwa Wschodniego, ale w związku z oficjalnym wycofaniem się
Ukrainy z przygotowań do zawarcia umowy stowarzyszeniowej w dniu 21 listopada, nie została podpisana12. Ostatecznie zawarcie umowy zostało podzielone
na dwie części – zawarcie części politycznej umowy (21 marca 2014 roku) oraz
ekonomicznej (27 czerwca 2014 roku), po czym nastąpiła ratyfikacja umowy
przez państwa członkowskie UE i główne organy Wspólnoty. Jednak według aktualnego stanu prawnego umowa nie została ratyfikowana przez Holandię, która wymagała dodania dodatkowego załącznika do porozumienia, zawierającego
szereg wymogów, takich jak brak możliwości przyszłego członkostwa Ukrainy
w UE na mocy umowy stowarzyszeniowej oraz ograniczenie wsparcia finansowego i wojskowego.
DCFTA jest kluczowym elementem umowy stowarzyszeaaniowej między
UE i Ukrainą. DCFTA jest nakierowana na ustanowienie stabilnych i przyjaznych sąsiedzkich relacji z Ukrainą, poprzez zwiększenie więzi gospodarczych.
DCFTA ma na celu zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską, dzięki otwarciu rynku europejskiego dla towarów i usług z Ukrainy oraz przez likwidacji barier
technicznych. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wprowadzenie nowych
przepisów i zmian do istniejącego ustawodawstwa Ukrainy13. DCFTA jest najbardziej ambitną umową o charakterze nieakcesyjnym, którą Unia Europejska
kiedykolwiek zawierała z innym państwem14. W ramach DCFTA będzie stworzony taki model gospodarczy, który przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i biznesu oraz podniesienia poziomu życia obywateli Ukrainy15.
Treść umowy o stowarzyszeniu jest zawarta w 15 rozdziałach, 25 dodatkach
i 2 protokołach16 oraz w jednym dodatkowym, wprowadzonym w ramach wymogu Holandii. Zgodnie z treścią umowy stowarzyszeniowej, największy wpływ
na gospodarkę Ukrainy będzie miała liberalizacja obrotów handlowych. Około
95% stawek taryfowych zostanie ustalonych na poziomie zerowym, a dla innych
 
Portal internetowy Televizijnoji Służby Nowyn, http://tsn.ua/politika/ukrayina-oficiynoprizupinila-pidgotovku-do-yevrointegraciyi-321383.html, stan z dnia 12.01.2014.
13
 
Portal internetowy Teksty.org.ua, http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/48584/Ugoda_
pro_Asociaciju_z_JeS_Shho_zminytsa, stan z dnia 12.01.2014.
14
 Portal internetowy Ukraińska Prawda, http://www.pravda.com.ua/articles/2013/01/9/6981110/,
stan z dnia 12.01.2014.
15
 Portal internetowy Przedstawicielstwa Unii Eruopejskiej w Ukrainie, http://eeas.europa.eu/
delegations/ukraine/eu_ukraine/trade_relation/free_trade_agreement/index_uk.htm, stan z dnia
12.01.2014.
16
 Ugoda pro asociaciju miż Ukrainoju, z odnijeji storony, ta Jewropejśkym Sojuzom i jogo
derżawamy-człenamy, z inszoji storony, http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/
document?id=56219, stan z dnia 12.01.2014.
12
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bariery celne będą istotnie obniżone (głównie dotyczy to produktów rolnych). Będzie to miało duży wpływ na rozwój rolnictwa i przemysłu hutniczego Ukrainy17.
Już od momentu zawarcia porozumienia w ramach okresu ratyfikacji umowy
przez państwa członkowskie UE zostaną przewidziane wysokie ulgi celne dla towarów z Ukrainy, które będą obowiązywać do chwili pełnej ratyfikacji umowy przez
wszystkie państwa członkowskie. Jednak większość stawek celnych zostanie obniżona od razu po wejściu umowy w życie, dla niektórych przewidziane są okresy przejściowe, a dla samochodów osobowych i używanej odzieży przewidziane są specjalne mechanizmy protekcjonistyczne, mające na celu ochronę rynku ukraińskiego.
Na potrzeby produkcji rolnej w momencie wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej Ukraina zlikwiduje 32,5% taryf celnych, a Unia Europejska – 83,1%. W przypadku wszystkich pozostałych towarów Ukraina wprowadzi okresy przejściowe od
1 do 7 lat (dla 52% towarów objętych ochroną celną), 9,8% towarów zostanie objętych częściową liberalizacją handlową, a na 3,0% towarów zostaną wprowadzone kwoty ilościowe (w ramach kwoty ilościowej towary będą zwolnione z opłaty
celnej, zaś ponad kwotę będzie nakładane cło). Cła eksportowe zostaną stopniowo wyeliminowane w ciągu 10 lat od wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej18.
To oznacza, że najbardziej wrażliwe sektory gospodarki Ukrainy będą miały
więcej czasu na adaptację do bardziej konkurencyjnego środowiska, jednocześnie
oferując konsumentom większy wybór produktów po niższych cenach. Wynikiem
eliminacji taryfy celnej będzie zaoszczędzanie przez ukraińskich eksporterów 487
mln euro rocznie, a przez eksporterów Unii Europejskiej ok. 391 mln euro19.
Po wejściu w życie umowy stowarzyszeniowej największe zyski z likwidacji opłat celnych uzyskają, tuż po rolnictwie, sektory budowy maszyn, przemysłu chemicznego i produkcji tekstyliów. Ukraina wyeliminuje cła importowe
na produkcję w sektorze budowy maszyn i sprzętu AGD na kwotę 117,3 mln
euro (przewidziane są wyjątki dla samochodów osobowych). Eksport Ukrainy
w sektorze przemysłu tekstylnego do UE wynosi 24,4 mln euro, a UE do Ukrainy – 8,7 mln euro. W celu ochrony producentów tekstyliów ustalone zostają specjalne warunki liberalizacji handlu. Likwidacja cła w sektorze przemysłu chemicznego będzie oznaczać dla eksporterów ukraińskich w skali roku oszczędności rzędu
26,8 mln euro, a jednocześnie eksporterzy z UE zaoszczędzą ok. 64,3 mln euro.
 N. Tymoczko, Ekonomiczna istorija Ukrainy, rozdział 9 Ekonomika nezależnoji Ukrainy, http://
textbooks.net.ua/content/view/2518/1/, stan z dnia 12.01.2014.
18
 Ekonomiczna składowa Ugody pro asociaciju miż Ukrianoju i JeS: naslidky dla biznesu,
naselennja ta derżawnogo uprawlinnja, s. 6–7, http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/EU_
Ukraine/Report_version_for_public_debates_2013-07-01.pdf, stan z dnia 12.01.2014.
19
 Informacijna dowidka stosowno Ugodoju pro asociaciju miż Ukrianoju i Jewropejskym Sojuzom,
http://ukraine-partners.org/wp-content/uploads/2013/06/EU-UA-AA.pdf, stan z dnia 12.01.2014.
17
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Obecnie jednym z najważniejszych problemów jest różnica pomiędzy normami technicznych i standardami jakości, co bardzo komplikuje handel transgraniczny pomiędzy Ukrainą i UE. W ramach DCFTA zostaną ujednolicone
ukraińskie i europejskie standardy jakości dla towarów przemysłowych i produkcji rolnej, a to oznacza, że każdy będzie mógł produkować i sprzedawać
swoją produkcję według jednolitych zasad. Jednak przejście do europejskich
standardów może być bardzo kosztowne dla Ukrainy (koszty wyniosą według
różnych ocen od 100 do 500 mld euro)20.
Przygotowania Ukrainy do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE
W oficjalnym orzecznictwie organów Unii Europejskiej nie istniał dokument, który ściśle określałby wymagania wobec Ukrainy warunkujące
podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE21. Negocjacje związane z tym
zagadnieniem odbywały się na szczeblu ministerialnym, omawiane były obszary zmian i reform na Ukrainie, ale nie zostały wymienione konkretne
imiona i nazwiska.
Rada UE stworzyła harmonogram wprowadzenia zmian w trzech najbardziej
problematycznych dziedzinach ustawodawstwa: prawa wyborczego (stworzenie
jedynego Kodeksu wyborczego), prawa karnego (zapobieżenie konsekwencjom
selektywnej sprawiedliwości i niedopuszczenie jej nowych przypadków, zmiany
w Kodeksie karnym) oraz implementacji zmian ustawodawstwa gospodarczego
(przygotowania do stworzenia strefy wolnego handlu z UE).
Taka forma dialogu politycznego spowodowała wielką dyskusję na Ukrainie, której skutkiem było powstanie tzw. 19 benchmarks albo Listy Fülego22
– nieoficjalnej listy wymogów UE, niezbędnych dla podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Do tych wymogów zostały zaliczone następujące
zagadnienia:
1. Realizacja zaleceń określonych w sprawozdaniu końcowym misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Biura
Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w sprawie wyborów
parlamentarnych.
 
Portal internetowy gazeta.ua, http://gazeta.ua/articles/politics/_fyule-shokovanij-sumoyuyaka-potribna-ukrajini-dlya-perehodu-na-evropejski-stand/528580, Zachidna Informacijna
Korporacija, http://zik.ua/ua/news/2013/11/14/yanukovych_yevropeyski_standarty_zaraz_nadto_
dorogo_koshtuyut_ukraini_440110, stan z dnia 12.01.2014.
21
 
Portal internetowy ZN.UA, http://dt.ua/POLITICS/yevrosoyuz-visunuv-ukrayini-19-vimogdlya-pidpisannya-asociaciyi.html, stan z dnia 12.01.2014.
22
 
Portal internetowy DT.UA, http://dt.ua/POLITICS/yevrosoyuz-visunuv-ukrayini-19-vimogdlya-pidpisannya-asociaciyi.html, stan z dnia 12.01.2014.
20
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12. Naprawienie błędów i rozwiązanie problemów stwierdzonych podczas wyborów parlamentarnych na Ukrainie w dniu 28 października 2012 roku23.
13. Przyjęcie Kodeksu wyborczego Ukrainy.
14. 
Zabezpieczenie równego dostępu zainteresowanych podmiotów wyborczych do mediów.
15. Powtórne wybory w okręgach jednomandatowych, w których nie został wybrany zwycięzca podczas wyborów parlamentarnych w 2012 roku.
16. Bezzwłoczne uregulowanie kwestii wyroków o podłożu politycznym na
Ukrainie.
17. Szybka realizacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).
18. Wykonanie zaleceń Rady Europy w zakresie warunków utrzymania i pomocy medycznej osobom, które znajdują się w areszcie.
19. Zapewnienie właściwego wdrożenia nowego Kodeksu karnego Ukrainy, nowych przepisów dotyczących orzecznictwa i ustanowienie krajowego prewencyjnego mechanizmu zakazującego stosowania tortur.
10. 
Wprowadzenie zmian do ustawy o prokuraturze, w ścisłej współpracy
z Radą Europy/Europejską Komisją na rzecz Demokracji przez Prawo.
11. Wprowadzenie zmian do Kodeksu karnego Ukrainy, w ścisłej współpracy
z Radą Europy/Europejską Komisją na rzecz Demokracji przez Prawo.
12. Wprowadzenie zmian do ustawy o Wysokiej Radzie Sprawiedliwości, w ścisłej współpracy z Radą Europy/Europejską Komisją na rzecz Demokracji
przez Prawo.
13. Wprowadzenie zmian do ustawy o systemie sądownictwa i statusu sędziów,
w ścisłej współpracy z Radą Europy/Europejską Komisją na rzecz Demokracji przez Prawo24.
14. Reforma Policji.
15. Wdrożenie reformy konstytucyjnej, zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
16. Dokonanie szeregu reform, niezbędnych dla rozpoczęcia działania DCFTA.
17. Powołanie efektywnego systemu zwalczania korupcji.
18. Dokonanie reformy systemu zarządzania finansami publicznymi, w tym
zwiększenie kompetencji Izby Obrachunkowej.
19. Podjęcie działań dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i klimatu inwestycyjnego na Ukrainie25.
 Portal internetowy LB.ua http://lb.ua/news/2013/02/12/189001_obnarodovani_19_trebovaniy.
html, stan z dnia 12.01.2014.
24
 Portal internetowy Agenciji Nowyn Firtka.if.ua, http://firtka.if.ua/?action=show&id=32528,
stan z dnia 12.01.2014.
25
 Portal internetowy Glawkom, http://glavcom.ua/articles/9783.html, stan z dnia 12.01.2014.
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Prawo wyborcze Ukrainy w ramach przygotowań do wejścia w życie umowy
stowarzyszeniowej
Przed podpisaniem umowy stowarzyszeniowej Ukraina powinna była w pełnym zakresie wykonać rekomendacje OBWE/ODIHR dotyczące wyborów parlamentarnych w 2012 roku, użyć natychmiastowych środków dla zabezpieczenia
wiarygodnego systemu wyborczego na podstawie opracowania Kodeksu wyborczego, wprowadzić konkretne zasady regulujące dostęp uczestników wyborów do
mediów, usunąć wady zarejestrowane podczas wyborów parlamentarnych, m.in.
podjąć decyzje dotyczące wyborów w pięciu okręgach jednomandatowych.
Po wyborach parlamentarnych na Ukrainie 5 listopada 2012 roku Centralny Komitet Wyborczy po rozpatrzeniu licznych skarg orzekł, że w związku z wieloma naruszeniami toku wyborów nie można wyznaczyć zwycięzców
w pięciu okręgach wyborczych – nr 94 (Obuchiw, Kijowski region), nr 132
(Perwomajsk, Mikołajowski region), nr 194 i 197 (Czerkaski region), nr 223
(Kijów, Szewczenkowski obwód)26. 5 września 2013 roku Werchowna Rada
Ukrainy (jednoizbowy parlament Ukrainy) przyjęła ustawę, która ustalała powtórny termin wyborów na dzień 15 grudnia 2013 roku. Kampania przedwyborcza wystartowała w połowie października 2013 roku27, co powodowało nowy problem – uchwalenie nowej ustawy o wniesieniu zmian do ustawy
o budżecie państwa na rok 201328.
Kolejnym poważnym problemem ogólnego kryzysu zaufania do ukraińskiego systemu wyborczego był nierozwiązana kwestia przeprowadzenia samorządowych wyborów w Kijowie. Pełnomocnictwo ówczesnej Rady miasta
Kijowa wygasło w dniu 2 czerwca 2013 roku. Jednak 29 maja 2013 roku Sąd
Konstytucyjny podjął decyzję, zgodnie z którą przeprowadzenie wyborów samorządowych na całym terytorium Ukrainy miało odbyć się w jednym terminie, w ostatnią niedzielę października 2015 roku, co z punktu widzenia Sądu
Konstytucyjnego miało sprzyjać stabilności procesu wyborczego na Ukrainie.
Na podstawie decyzji Sądu Konstytucyjnego Ukrainy Werchowna Rada podjęła
decyzję odnośnie do charakteru i terminu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Rady Miasta Kijowa oraz burmistrza29.
 Portal internetowy Ukraińska Prawda, http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/5/6976718/,
stan z dnia 12.01.2014.
27
 Portal internetowy Unian.ua, http://www.unian.ua/news/600159-v-ukrajini-pochalasya-viborchakampaniya-u-problemnih-okrugah.html, stan z dnia 12.01.2014.
28
 Portal internetowy Ukraińska Prawda, http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/5/6997377/,
stan z dnia 12.01.2014.
29
 Portal internetowy BBC Ukraina, http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/05/130530_
kyiv_elections_court_preview_hk.shtml, stan z dnia 12.01.2014.
26
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Przez dłuższy czas funkcję pełnomocnika prezydenta Kijowa pełnił Gałyna
Gerega – sekretarz Rady Miasta Kijowa30. Jednak podczas przedterminowych
wyborów w 2014 roku prezydentem Kijowa został Witalij Kliczko. W ocenie
ekspertów międzynarodowych wybory przebiegły pomyślnie i bez łamania prawa. Wybory terminowe odbyły się 25 października 2015 roku i podczas drugiej tury zwycięstwo jeszcze raz uzyskał Witalij Kliczko, tym samym rozwiązując
problem wyborów samorządowych w Kijowie.
W kwietniu 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało Ustawę
o wniesieniu zmian do niektórych ustaw Ukrainy dotyczących kwestii w sprawie przeprowadzania wyborów. Projekt tej ustawy po niektórych zmianach i korektach otrzymał pozytywną opinię Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji
przez Prawo i ODIHR. 21 listopada 2013 roku większością parlamentarną ustawa została przyjęta. Wprowadzała ona szereg udoskonaleń niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania systemu wyborczego, jednak eksperci uważają, że te
działania nie są wystarczające31.
Bardziej skomplikowana jest sytuacja dotycząca przyjęcia Kodeksu wyborczego (jeden z podstawowych wymogów UE oraz rekomendacja ODIHR). Projekt Kodeksu wyborczego został przygotowany jeszcze w 2010 roku, ale nawet
po otrzymaniu pozytywnej opinii OBWE ani rząd, ani parlament Ukrainy nie
podtrzymali kodyfikacji ustawodawstwa wyborczego. Podawana jest duża liczba wątpliwych politycznych i prawnych argumentów „przeciw”, wokół Kodeksu
tworzą się mity, a realna praca sprowadza się wyłącznie do dyskusji. Kodeks wyborczy nadal nie został przyjęty, pomimo wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2014 roku32. Ostatnią próbę przyjęcia Kodeksu wyborczego podjęto
2 października 2015 roku, kiedy to w parlamencie Ukrainy był zarejestrowany
projekt nowego Kodeksu wyborczego, który nie został przyjęty.
3 lipca 2013 roku parlament uchwalił ustawę o telewizji publicznej i radiofonii Ukrainy. Dokument był bardzo krytykowany zarówno przez dziennikarzy,
jak i przez ekspertów w tej dziedzinie prawa, którzy uważają, że ustawa ta nie odpowiada standardom europejskim. 4 lipca 2013 roku Werchowna Rada Ukrainy
przyjęła ustawę o wprowadzeniu zmian do niektórych ustaw Ukrainy dotyczących zabezpieczenia przejrzystości relacji własności wobec środków masowego
 Portal internetowy Ipress.ua, http://ipress.ua/news/sekretar_miskoi_rady_gerega_vykonuvatyme_
obovyazky_mera_kyieva_2409.html, stan z dnia 12.01.2014.
31
 Portal internetowy Deń, http://www.day.kiev.ua/uk/news/201213-yanukovich-pidpisav-zakonpro-zminu-viborchogo-zakonodavstva, stan z dnia 12.01.2014.
32
 Portal internetowy Ukraińska Prawda http://www.pravda.com.ua/news/2013/11/6/7001549/,
stan z dnia 13.01.2014.
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przekazu informacji33. W latach 2015 i 2016 zmiany wprowadzone do ustawy dotyczyły głównie zmniejszenia ilości muzyki rosyjskiej w radio. Ostatnia zmiana ustawy weszła w życie z dniem 8 listopada 2016 roku i dotyczyła minimalnego udziału
muzyki w języku ukraińskim w ramach programów radiowych oraz kwot dla muzyki w językach UE (maksymalny czas emisji utworów w danym języku w radiu
bądź telewizji). Jednak był i pozytywny aspekt ustawy o telewizji i radio obowiązującej od 19 marca 2015 roku – rozpoczęła ona proces przejścia od państwowych
do społecznych środków masowego przekazu. Została również wprowadzona
ustawa dotycząca zmian państwowych i komunalnych drukowanych środków
masowego przekazu. Z punktu widzenia rządu, celem tej ustawy jest niedopuszczenie do monopolizacji mediów i wykorzystania ich jako środka manipulacji
świadomością obywateli, a z punktu widzenia opozycji i ekspertów europejskich,
w rzeczywistości zmiana ustawy nie doprowadzi do żadnych realnych zmian.
Wszystkie ww. zmiany istnieją tylko na papierze. Obecnie trudno jest mówić o jakimkolwiek równym dostępie do mediów na Ukrainie; centralne media
są masowo przejmowane przez oligarchów, którzy wspierają różne siły polityczne, regionalne – kierownictwem siedzib wyborczych i jej przewodniczącymi,
a osoby działające przy siedzibach wyborczych aktywnie rejestrują na poziomie
miejscowym gazety z wykorzystaniem opozycyjnych partii i znanych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas wyborów w państwie panuje dezinformacja, a prawo jest łamane.
Prawo karne Ukrainy w ramach przygotowań do wejścia w życie umowy
stowarzyszeniowej
Do kolejnej grupy wzajemnie powiązanych problemów należy selektywna sprawiedliwość, niespełnienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka oraz warunki utrzymania osób znajdujących się w areszcie. Ukraina
powinna rozważyć przypadki politycznie motywowanych wyroków, zabezpieczyć szybkie wykonywanie wszystkich wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka oraz wykonać rekomendacje Rady Europy dotyczące warunków
utrzymywania więźniów i udzielenia im pomocy medycznej.
Masowe niewykonywanie wyroków i orzeczeń sądów krajowych Ukrainy
jest przyczyną licznych podań ukraińskich obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Parlament Ukrainy w dniu 19 września 2013 roku przyjął ustawę o wykonywaniu wyroków sądowych Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (co znacznie ułatwia jego pracę) przez organy Ukrainy.
 Portal internetowy Werchowna Rada, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/409-18, stan z dnia
13.01.2014.
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Kolejnym postępem było przyjęcie 5 września 2013 roku ustawy wprowadzającej zmiany do Kodeksu karnego Ukrainy, dotyczącej procedury i warunków odbywania kar w więzieniach. Ustawa przewiduje zapewnienie bardziej
komfortowych warunków życia więźniom. Pomimo to, wielu prawników uważa zmiany wprowadzone przez ustawodawcę za niewystarczające. Na przykład,
z punktu widzenia ekspertów, administracja zakładów, w których przebywają
osoby pozbawione wolności nadal posiada nieograniczone możliwości karania
więźniów z drobnych powodów (daje to faktycznie administracji więzienia nieograniczoną władzę nad osobami przebywającymi w areszcie).
Silnej krytyce prawników poddany jest, przyjęty w dniu 29 kwietnia 2013
roku przez Gabinet Ministrów, państwowy celowy Program reformowania państwowej służby karno-wykonawczej w okresie 2013–2017 roku. W programie
nie zostały nawet wymienione rekomendacje Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo
Karaniu i europejskie reguły więzienne, a priorytetem pozostają problemy gospodarcze i wykorzystanie pracy więźniów, co jest absolutnie niezgodne z zachodnią myślą prawną. Program nie rozwiązuje również problemu odpowiedniej pomocy medycznej dla osadzonych.
Następna grupa zmian dotyczy implementacji Kodeksu karnego do ustawodawstwa Ukrainy, ustawy o adwokaturze i powołania narodowego mechanizmu
prewencyjnego przeciwko stosowaniu tortur.
W maju 2013 roku parlament wprowadził zmiany do niektórych aktów
prawnych w celu doprowadzenia do zgodności ustawodawstwa z nowym Kodeksem. Zgodnie z danymi monitoringu wykonywanego przez Centrum Reform Polityczno-Prawnych, od momentu przyjęcia w listopadzie 2012 roku nowego Kodeksu karnego obserwowana jest tendencja humanizacji sektora prawa
karnego34. Tendencja ta wyraża się w znacznym zmniejszeniu liczby osób przebywających w areszcie w więzieniach, znacznie mniejszej liczbie aresztowanych,
rewizji i przesłuchań, oraz w zwiększeniu liczby przypadków stosowania aresztów domowych oraz innych alternatywnych środków prewencyjnych. Kodeks
przewidywał również powołanie Narodowego Biura Śledczego (do 20 listopada
2017 roku) które powinno przejąć od prokuratury funkcję postępowania przedsądowego35. Taki organ został powołany w ustawie z dnia 1 marca 2016 roku,
a jako organ Narodowe Biuro Śledcze powstało 29 lutego 2016 roku.
 
Portal internetowy ZN.UA http://gazeta.dt.ua/LAW/chitav-i-zasudzhuyu-protestovano-nasobi-kilka-sliv-pro-noviy-kpk-_.html, stan z dnia 13.01.2014.
35
 
Portal internetowy Werchowna Rada, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17, stan
z dnia 13.01.2014.
34
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5 lipca 2012 roku została przyjęta Ustawa o adwokaturze i działalności adwokackiej, która kompleksowo reformuje podstawy działalności adwokackiej na
Ukrainie, a która zgodnie z oceną niezależnych ekspertów, odpowiada międzynarodowym standardom demokratycznym. Praktyczna działalność powołanej Wysokiej Kwalifikacyjno-Dyscyplinarnej Komisji wywołuje wielkie wątpliwości co do
dotrzymania przez nią zasad niezależności i samorządności36. W lipcu i grudniu
2016 roku zostały wprowadzone niektóre zmiany ustawy o adwokaturze i działalności adwokackiej, które dotyczyły wprowadzenia stopniowej monopoli adwokackiej
przez nadania adwokatom wyłączności na reprezentację w sądach, oprócz przypadków małoznacznych (wcześniej wyłączność dotyczyła tylko spraw karnych).
Po wprowadzeniu w październiku 2012 roku zmian w prawie karnym funkcje narodowego mechanizmu prewencyjnego zostały przekazane Rzecznikowi
Werchownej Rady Ukrainy ds. Praw Człowieka. W szczególności chodzi o regularne przeprowadzanie kontroli w miejscach pozbawienia wolności, bez uprzedzenia administracji tych zakładów, w celu wykrycia i zapobiegania torturom
oraz innym rodzajom okrutnego traktowania oraz stosowania kar, które poniżają godność ludzką więźniów. Od początku 2013 roku odbyło się ponad 350
takich kontroli i wydano ponad 300 rekomendacji odpowiednim organom. Według przedstawicieli organizacji stojących na straży prawa nie odnotowano żadnego przypadku przeciwdziałania kontroli ze strony administracji więzień.
W ramach reformy systemu sądownictwa i reformy prokuratury rząd Ukrainy powinien podjąć dodatkowe działania i wystosować ustawodawcze propozycje (w ścisłej współpracy z Radą Europy/Europejską Komisją na rzecz Demokracji
przez Prawo) odnośnie do ustawy o prokuraturze, Kodeksu karnego, roli Wysokiej Rady Sprawiedliwości oraz ustawy o ustroju sądowym i statusie sędziów37.
Ustawodawstwo dotyczące prokuratury objęte zostało szczególną kontrolą
ze strony Unii Europejskiej. Dla niektórych państw UE ten problem jest bardzo
zasadniczy – stanowi konieczny warunek podpisania umowy stowarzyszeniowej. Projekt ustawy o prokuraturze (jak twierdzi większość ekspertów, ma on
charakter dosyć postępowy) został wysłany do zbadania do Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo, po czym został przyjęty przez Werchowną
Radę Ukrainy w dniu 14 października 2014 roku38. Ustawa ta stale się zmienia,
 Portal internetowy ZN.UA, http://gazeta.dt.ua/LAW/advokat__ne_poserednik_mizh_chinovnikom_i_
klientom_.html, stan z dnia 13.01.2014.
37
 Portal internetowy Szczo widbuwajetsja w regionach?, http://nbnews.com.ua/ua/tema/99143/,
stan z dnia 13.01.2014.
38
 
Portal internetowy Telewizijniji Służby Nowyn, http://ru.tsn.ua/politika/rada-prinyalaprezidentskiy-zakon-pro-prokuraturu-332773.html, stan z dnia 13.01.2014.
36
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ostatnie zmiany dotyczyły wyeliminowania dublowania realizacji niektórych
funkcji systemu sądowego przez prokuraturę oraz przestrzegania zasad praworządności. Prokuratura straciła prawo do postępowania przedsądowego w sprawach karnych. Zmiany w tym zakresie głównie dotyczącą naśladowania zasad
obowiązujących w państwach członkowskich UE.
21 lutego 2014 roku rząd Ukrainy dekryminalizował art. 364–365 Kodeksu
karnego, a zatem zniesiono odpowiedzialność za powodowanie poniesienia strat
gospodarczych przez państwo na skutek podjęcia niepoprawnych administracyjnych i politycznych decyzji, niemających korupcyjnego lub innego kryminalnego podłoża.
Zmiana wybranych obszarów prawa Ukrainy w ramach przygotowania
do wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej
Jedną z podstawowych reform Ukrainy, przewidzianych w ramach przygotowań do zawarcia umowy stowarzyszeniowej, było przygotowanie i wprowadzenie reformy Policji. Po nieudałej próbie reformy w 2012 roku, w dniu
2 września 2015 roku Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o powołaniu
centralnego organu władzy wykonawczej Ukrainy – Narodowej Policji. Nowa
policja miała zastąpić cieszącą się złą sławą „milicję”; była wprowadzana stopniowo w całej Ukrainie, poczynając od takich miast jak Kijów, Odessa i Lwów.
Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie na Ukrainie reformy konstytucyjnej zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Na początku 2012 roku prezydent powołał Zgromadzenie Konstytucyjne. Komisja Zgromadzenia Konstytucyjnego przygotowała projekt koncepcji wprowadzenia zmian do Konstytucji
Ukrainy. Projekt był poddany krytyce, głównie z tego powodu, iż sam prezydent
W. Janukowycz nie podjął ostatecznej decyzji, czy zmiany w Konstytucji powinny
być zasadnicze, czy tylko częściowe; czy zmiany ustroju powinny iść w kierunku
republiki parlamentarnej, czy prezydenckiej39. Jednak w lutym 2014 roku parlament Ukrainy poparł decyzję rządu o powrocie do Konstytucji z 2004 roku40.
Ostatnia reforma Konstytucji, z dnia 2 lipca 2016 roku, dotyczyła zmian w zakresie sądownictwa.
Duży niepokój wśród ukraińskich i europejskich ekspertów wzbudza przyjęta w dniu 6 grudnia 2012 roku, dość daleka od standardów europejskich, ustawa
o referendum. W czerwcu 2013 roku ustawa ta została poddana krytyce ze strony
 
Portal internetowy ZN.UA, http://gazeta.dt.ua/POLITICS/rivnyannya_z_odnim_vidomim.
html, stan z dnia 13.01.2014.
40
 
Portal internetowy http://www.rbc.ua/ukr/news/politics/rada-vvela-v-deystvie-konstitutsiyuukrainy-v-2004-g-20022014180000, stan z dnia 13.01.2015.
39
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Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo i OBWE. O tym, czy
zostaną wprowadzone zmiany zgodnie z uwagami Komisji, władza Ukrainy
nie informuje.
Najważniejszym ekonomiczno-gospodarczym aspektem umowy stowarzyszeniowej jest przygotowanie do powstania strefy wolnego handlu z Unią Europejską.
Ukraina powinna przeprowadzić niezbędne reformy dla poprawnego funkcjonowania głębokiej i wszechstronnej strefy wolnego handlu. W tym obszarze Ukraina
jest również krytykowana, ze względu na to, że władze Ukrainy nie dokonały obniżenia stawek ceł importowych w ramach swoich zobowiązań międzynarodowych,
co jest nie tylko sprzeczne z ideą DCFTA, ale również narusza zobowiązania Ukrainy w ramach WTO (szereg przepisów dotyczących importu samochodów)41.
Kluczowym zadaniem w ramach przygotowań do powołania strefy wolnego
handlu z UE jest program implementacji umowy stowarzyszeniowej. Program
został przyjęty w dniu 17 września 2014 roku i przewiduje szczególne działania
dla realizacji umowy, w tym powołanie głębokiej i wszechstronnej SWH, łącznie
z analizą wpływu i skutków wprowadzenia odpowiednich aktów prawnych UE,
ustalenie terminów wykonywania zobowiązań, głównych wykonawców, źródeł
finansowania i innych42. Jednak w tym zakresie można stwierdzić pewną zwłokę ze strony UE – program przewidywał znacznie krótsze terminy implementacji umowy, które nie zostały jednak dotrzymane na skutek niewyrażenia ostatecznej decyzji przez Holandię.
Zwalczenie korupcji pozostaje bardzo ważnym problemem Ukrainy. Zgodnie
z danymi GUS-u Ukrainy, co piąty obywatel Ukrainy daje lub przyjmuje łapówki43. Ukraina powinna zmienić ustawodawstwo w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji zgodnie z rekomendacjami GRECO. W tym zakresie zostały podjęte istotne działania, w szczególności przyjęta została ustawa o przeciwdziałaniu
korupcji, funkcjonująca od 14 października 2014 roku, a także powołane ograny
przeciwdziałające korupcji (np. Narodowe Biuro Antykorupcyjne, Biznes Ombudsman), rozwija się administracja elektroniczna i system deklarowania dochodów.
Rząd Ukrainy uchwalił wiele ustaw, które zostały również uzgodnione
z opozycją, a celem których było zwalczenie korupcji. Jednak ustawy te nadal
nie odpowiadają standardom międzynarodowym w pełnym zakresie. Ponadto,
 
Portal internetowy ZN.UA http://gazeta.dt.ua/internal/osnovniy-zagin-_.html, stan z dnia
13.01.2014.
42
 Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/847-2014%D1%80, stan z dnia 01.02.2017.
43
 Portal internetowy fakty, http://fakty.ictv.ua/apple-touch-icon-72x72-precomposed.png/index/
read-news/id/1485788, stan z dnia 13.01.2014.
41
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po szczegółowej analizie należy stwierdzić, że już jest potrzebne wprowadzenie zmian do świeżo przyjętych ustaw, co jest spowodowane przyjęciem ustaw
w trybie natychmiastowym podczas pierwszego posiedzenia parlamentu, bez
dokładnego omówienia i analizy tekstu. Brak odpowiedniej woli politycznej wywołuje niepewność co do powołania niezależnego i posiadającego realne kompetencje organu antykorupcyjnego.
Rząd Ukrainy powinien kontynuować realizację reformy zarządzania finansami publicznymi, w tym przyjęcie odpowiedniej strategii. Od 2010 roku świadczenie kosztów UE dla Ukrainy w ramach sektorowego wsparcia budżetowego
było zamrożone ze względu na niezgodność ukraińskiego systemu zarządzania
finansami państwowymi ze standardami europejskimi. Z tego powodu Ukraina
każdego roku traci ok. 400 mln euro w ramach bieżących programów i 160 mln
euro w ramach nowych programów.
Po skończeniu wspólnej pracy z ekspertami SIGMA i przedstawicielami
Komisji Europejskiej, Rada Ministrów Ukrainy 1 sierpnia 2013 roku zatwierdziła Strategię rozwoju systemu zarządzania finansami publicznymi. Nadal pozostaje problem przejrzystości przetargów, które de facto nie są możliwe do
skontrolowania przez społeczeństwo. Spowodowane to jest niedoskonałościami
w ustawodawstwie dotyczącymi zamówień publicznych, co jest poddane szerokiej krytyce ze strony europejskiej społeczności.
Jednocześnie Ukraina powinna zmienić zapisy w konstytucji, które dotyczą
rozszerzenia kompetencji Izby Obrachunkowej. W 2010 roku Izba Obrachunkowa utraciła prawo nadzoru nad wpływami do budżetu państwa, na podstawie
decyzji Sądu Konstytucyjnego o powrocie do Konstytucji z 1996 roku. 18 stycznia 2013 roku prezydent Ukrainy skierował do Werchownej Rady projekt ustawy o wprowadzeniu zmian do art. 98 Konstytucji Ukrainy (dotyczącego kompetencji Izby Obrachunkowej). 4 lipca 2013 roku ustawa wprowadzająca zmiany
w zakresie kompetencji Izby Obrachunkowej weszła w życie. Jednak istotną
wadą tej ustawy jest to, że Izba nie rozszerza swoich kompetencji na budżety
samorządowe i regionalne (w ten sposób ignorowana jest jedna z rekomendacji
Unii Europejskiej i GRECO).
Ostatnim wymogiem wobec Ukrainy ze strony UE są działania mające na
celu polepszenie klimatu biznesowego i inwestycyjnego. Ukraina powinna podjąć szereg działań w tym zakresie, w tym rozpocząć nieformalny dialog Ukraina–UE w kwestii klimatu biznesowego i problemów z nim związanych.
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Zakończenie
Ukraina dokonała dużego postępu w zmianach ustawodawstwa w ramach
procesu przygotowawczego do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, jak również po jej zawarciu. Przygotowanie ustawodawstwa pozwoliło nawet rozszerzyć współpracę z UE o przygotowanie nowego porozumienia
w sprawie liberalizacji ruchu wizowego. Jednak nadal istnieją obszary, w których
nie dokonano istotnych zmian, są to w szczególności kwestie związane z prawem karnym i wyborczym oraz niektórymi zobowiązaniami dotyczącymi finansów publicznych i ekonomicznej części umowy stowarzyszeniowej. Szczególnie
istotne zmiany ustawodawstwa dotyczą jednak Kodeksu karnego i przeciwdziałania korupcji.
Niewątpliwym faktem pozostaje niepokojąca sytuacja na wschodzie Ukrainy oraz aneksja Krymu przez Rosję, które doprowadziły do pewnej zmiany obszaru zainteresowań UE i skierowania większej uwagi na zaniechanie konfliktu
na Ukrainie niż na przeprowadzenie zmian ustawodawczych. Jednak na obecnym etapie kluczową kwestią jest ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej przez
Holandię, co pozwoliłoby kontynuować przez państwa Wspólnoty współpracę
z Ukrainą w ramach UE.
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Streszczenie
Zmiany ustawodawstwa Ukrainy w ramach przygotowań do wejścia w życie
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską
Umowa stowarzyszeniowa między Ukrainą i Unią Europejską była kolejnym krokiem na drodze zbliżenia Ukrainy i UE. Zamysłem autora jest przedstawienie oraz analiza zmian ustawodawczych, który zostały przeprowadzone przez rząd Ukrainy w celu
zawarcia umowy stowarzyszeniowej z UE. Bardzo ważną kwestią pozostaje problem
zdefiniowania podstawowych wymogów UE, dotyczących zmian w ustawodawstwie
Ukrainy. Niezbędne wydaje się określenie, które z unijnych wymogów dotyczących prawa ukraińskiego zostały spełnione w pełnym zakresie, które tylko częściowo, a które
nie zostały spełnione wcale. Zmiana niektórych przepisów oraz przyjęcie nowych aktów
prawnych doprowadzi do pełnej harmonizacji ustawodawstwa ukraińskiego z prawem
UE. Zasadnicze zmiany dotyczą prawa wyborczego i karnego Ukrainy.
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Summary
Changes in Ukrainian Law in the context of coming into force of the Association Agreement with the European Union
Association agreement between Ukraine and the European Union was another step
towards the European integration of Ukraine. The aim of the author is to present and
analyze the legislative changes, which were needed to sigh association agreement between Ukraine and the EU. A very important issue was the problem of defining the basic
requirements of the EU, on changes in the law of Ukraine. It is necessary to define which
of the EU requirements relating to Ukrainian law have been already made, which have
been made only partly and which have not been made at all. Changes of certain acts and
the adoption of new legislation have led to part harmonization of the Ukrainian law with
the European. The most significant changes relate to the electoral law and criminal of
Ukraine.
Keywords: Ukraine, European Union, Association Agreement, electoral law, criminal law, Füle list.
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Zarządzanie produkcją: technokratyczne
vs humanistyczne formy organizacji pracy
Wprowadzenie
W początkowym okresie rozwoju organizacji i zarządzania koncentrowano
się na zarządzaniu „warsztatem wytwórczym”, a podstawowym problemem była
wydajność pracy. Maszyna parowa, która przyczyniła się do powstania fabryki
i związanej z nią produkcji masowej zmieniła tradycyjne sposoby wykonywania
pracy. W miarę swobodny dobór zadań, struktury czynności i czasu ich realizacji w systemie pracy rzemieślniczej i pracy nakładczej zostały zastąpione pracą
według rytmu narzuconego przez maszynę, zwłaszcza przez taśmę produkcyjną.
Organizacja pracy produkcyjnej w przemyśle fabrycznym zależy w głównej mierze od czynników technologicznych.
Po II wojnie światowej na organizację pracy decydujący wpływ wywarły innowacje technologiczne w dziedzinie chemii, teletechniki, w energetyce i elektronice. Powszechna stała się produkcja wielkoseryjna. Wyroby masowe poddane zostały standaryzacji (ISO), zwiększył się zakres kompatybilności elementów
i zespołów. Wprowadzono tzw. centra obróbcze (połączone operacje), roboty
przemysłowe, systemy elastyczne, grypy autonomiczne itp.
Jakościowo nowe zmiany w procesach produkcyjnych zaszły w latach 70.
XX wieku pod wpływem mikroelektroniki i informatyki oraz ruchu humanizacji pracy. Współcześnie przedmiotem zainteresowania stały się procesy wpływające zarówno na zadowolenie finalnego odbiorcy, jak i pracowników, a także
innych interesariuszy. Podstawowym problemem stały się dzisiaj: kreatywność,
innowacje i jakość (TQM).

Bronisław Bombała

Formy organizacji pracy
Organizacja pracy to system zasad i metod działania, mających na celu
zespolenie wszystkich czynników procesu produkcyjnego. Mówiąc o formach
organizacji pracy produkcyjnej, ma się na myśli formę pracy indywidualnej
i zespołowej. Pojęcie pracy indywidualnej łączy się z prakseologicznym rozumieniem działania jednoosobowego, które może mieć charakter kierowniczy
lub wykonawczy1.
Działania jednopodmiotowe można rozpatrywać jako pasmo działań,
złożone z poszczególnych kolejno wykonywanych czynności, a w ich ramach
– działań bardziej elementarnych, zwanych ruchami. Są prace wymagające
wyłącznie działań indywidualnych, np. obsługa maszyn w oddziałach produkcyjnych, wyspecjalizowanych technologicznie. Jednakże forma pracy zespołowej przeważa nad formą pracy indywidualnej, a sprzyja temu wprowadzanie
nowych technologii w postaci procesów ciągłych i produkcji potokowej. Wówczas organizacja pracy na pierwszym miejscu stawia wykorzystanie możliwości równoległego przebiegu różnych operacji w tym samym czasie oraz utrzymania zasady ciągłości przebiegu pracy w procesie produkcyjnym. Działania
zespołowe realizują wiele funkcji, a te z kolei składają się z operacji. Funkcje
odnoszą się do wykonania części celu głównego organizacji, natomiast operacje – do celów pośrednich w ramach pełnionych funkcji.
Stosowanie określonych form organizacji pracy zależy m.in. od uwarunkowań techniczno-organizacyjnych, takich jak mechanizacja procesu pracy,
technologia produkcji oraz typ produkcji2. Zmechanizowany proces pracy
przyczynia się do podziału pracy, czyli jej specjalizacji i przyporządkowania
określonych czynności specjalistycznych zespołom pracowniczym (np. linie
montażowe). Technologia produkcji wpływa na rodzaj produkcji, np. ciągłej
i periodycznej. Ciągły proces produkcji sprzyja stosowaniu zespołowych form
pracy przy występującej zależności stanowisk roboczych, połączonych więzią
kooperacyjną. Typ produkcji (jednostkowy, seryjny, masowy) również wpływa na wybór określonej formy organizacji pracy. Przy produkcji jednostkowej stosuje się indywidualną formę organizacji pracy, wykonawcami są wówczas robotnicy o wysokich kwalifikacjach. Natomiast produkcja wielkoseryjna
i masowa sprzyja stosowaniu form pracy zespołowej. Względy natury społecznej także sprzyjają stosowaniu pracy zespołowej3.
 W. Kieżun, Prakseologia w praktyce organizacyjnej, [w:] R. Banajski, W. Gasparski (red.), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2006, s. 54.
2
 B. Haus, Formy organizacji pracy w przemyśle, PWE, Warszawa 1964, s. 30.
3
 B. Kożusznik, Zachowanie człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 116–117.
1
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Biorąc pod uwagę stopień możliwości twórczych pracownika, wyróżnia się:
 pracę ręczną niewymagającą specjalnego przygotowania zawodowego,
przy której niezbędny jest znaczny wysiłek fizyczny (np. ładowacz),
 pracę potokową o normowanym rytmie, zmechanizowaną, średnio kwalifikowaną (szwaczka),
 pracę zmechanizowaną bez normowania rytmu, średnio kwalifikowaną
(tokarz),
 pracę operatorów przy obsłudze urządzeń automatycznych, ale bez kwalifikacji,
 ręczną kwalifikowaną pracę typu rzemieślniczego (ślusarz, elektromonter),
 pracę przy urządzeniach automatycznych, polegającą na sterowaniu nimi
i ustawianiu.
Z przedstawionego podziału wynika, że do pierwszych czterech rodzajów
prac nie trzeba specjalnych kwalifikacji; polegają one na działaniach wysoce
zrutynizowanych i są ubogie w treść. Treść pracy to zbiór fizycznych i myślowych działań oraz przedmiotów odpowiedzialności obowiązujących wykonawcę. Każda czynność, operacja, zadanie wykonywane przez pracownika zawiera
w sobie określoną treść, ubogą lub bogatą; zależy to od proporcji między wykonywanymi czynnościami manualno-fizycznymi, umysłowo-psychicznymi i społecznymi4. Elementy charakteryzujące treść pracy to:
 struktura i wzajemny stosunek obciążeń fizycznych i umysłowych,
 różnorodność i zakres podejmowanych decyzji,
 wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności pracownika,
 stopień wpływu wywieranego przez pracownika na pracę, czyli zakres
autonomii i odpowiedzialności.
Pozostałe prace wymagają wyższych kwalifikacji i uwzględnienia dodatkowych czynności polegających na planowaniu własnej pracy i kierowaniu nią. Są
to zatem prace bogatsze w swej treści.
Podstawowe zasady technokratycznej koncepcji zarządzania
Dominujący we współczesnych przedsiębiorstwach technokratyczny model kultur organizacyjnych wymaga głębszego zastanowienia się nad jego źródłami. Należy rozpocząć od przeglądu podstawowych teorii, które kształtowały
ideowe oblicze menedżerów w XX wieku. Na początku XX wieku F. Taylor i jego
 A. Potocki, Wybrane metody humanizacji pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
1992, s. 25.

4

255

Bronisław Bombała

zwolennicy stworzyli system organizacji pracy, który, pretendując do miana „naukowego”, wywarł kolosalny wpływ na praktykę zarządzania. Zasady opracowane
przez F. Taylora oraz M. Webera doprowadziły do powstania organizacji scentralizowanych i zbiurokratyzowanych. Mimo widocznych wielu patologii system technokratyczny zachowuje wciąż niezwykłą żywotność. System oparty na naukowej
organizacji pracy (scientific management) składał się z następujących zasad5:
1. Metody doboru pracowników, bazującej na mechanistycznym i biologicznym obrazie człowieka. Podstawowe założenie opierało się na stwierdzeniu,
iż ludzie reprezentują określoną strukturę uzdolnień psychofizycznych o charakterze genetycznym lub nabytym, która predysponuje ich do określonego
typu czynności6. Kandydaci do pracy byli poddawani badaniom psychometrycznym, w których określano ich kwalifikacje wyjściowe a następnie dynamikę kształtowania się pożądanych umiejętności.
2. Formalizacji działania, która miała ograniczyć swobodę pracowników poprzez:
 szczegółową i precyzyjną instrukcję wykonania pracy,
 określenie najlepszego sposobu działania,
 nauczenie się tego sposobu przez pracowników,
 uzyskanie perfekcji przez wielokrotne powtarzanie identycznych czynności.
3. Oddzielenia instruktażu od wykonawstwa (oddzielenie pracy umysłowej i fizycznej, koncepcyjnej i wykonawczej). Specjaliści od normowania pracy sami
analizowali sprawność opracowanych przez siebie instrukcji, nie uwzględniając opinii ani pomysłów usprawniających, zgłaszanych przez wykonawców.
4. Zasady wąskiej specjalizacji, która prowadziła do bezmyślnego przyjmowania szczegółowych instrukcji i uzyskania perfekcji w wykonywaniu prostych
czynności. Postępująca specjalizacja zastępowała namysł, nawyk prowadził
do zwiększenia wydajności pracy, ale jednocześnie do jej dehumanizacji.
5. Zasady ścisłej i dokładnej kontroli, koncentrującej się na sprawdzaniu poprawności wykonania szczegółowych przepisów, zgodności zachowań z instrukcją. Drobiazgowość kontroli miała duży wpływ na styl zarządzania.
Kontrola polegała na systematycznej obserwacji procesu pracy, na stałym
nadzorze pracowników.
 B. Bombała, W kierunku etycznego przywództwa: przegląd koncepcji zarządzania XX wieku, „Annales Etyka w życiu gospodarczym”, t. 4, 2001, s. 161–162.
6
 F. W. Taylor pisał: „Robotnicy są poddawani badaniu. Może się to wydać niedorzecznością, ale są oni
badani zupełnie tak samo jak maszyny, które badano już dawniej i jeszcze dokładniej bada się obecnie. […] natomiast w warunkach naukowego zarządzania robotnik staje się przedmiotem o wiele
staranniejszych i dokładniejszych badań niż maszyny” (F. W. Taylor, Zasady naukowego zarządzania, [w:] J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1971, s. 67).
5
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6. Zasady motywacji ekonomicznej jako bodźca pozytywnego i systemu kar
jako bodźca negatywnego. Zasada ta opierała się na określonym stereotypie
człowieka (homo oeconomicus). Ten stereotyp odnosił się z jednej strony do
przedsiębiorcy, który miał się kierować jedynie chęcią osiągnięcia zysku,
z drugiej zaś, do pracownika, który dąży jedynie do zaspokojenia potrzeb
fizjologicznych i bezpieczeństwa.
7. Zasady centralizacji zarządzania, która była skutkiem oddzielenia instruktażu od wykonawstwa oraz przekonania o prymitywizmie i nieudolności wykonawców, do których zaliczano również kierowników niższego szczebla.
Zwolennicy tego podejścia nie doceniali znaczenia dorobku nauk humanistycznych dla praktyki zarządzania, dlatego też był to okres technicyzacji i biurokratyzacji zarządzania. Wiązało się to również z tym, iż czołową rolę w przedsiębiorstwach odgrywali inżynierowie, którzy w większości byli zwolennikami
systemu technokratycznego7. Pracownik w tym systemie był postrzegany jako
człowiek prymitywny, szukający w pracy jedynie źródła korzyści materialnych,
podatny na oddziaływanie kar, wytresowany w mechanicznym wykonywaniu
czynności, które minimalizują jego wysiłek umysłowy w procesie pracy. System
technokratyczny już od początku spotkał się z krytyką przeprowadzoną z pozycji fizjologii, psychologii i socjologii pracy8, a także katolickiej nauki społecznej9.
Zwrócono uwagę na prymitywny obraz człowieka, który nie odpowiada rzeczywistości. Przedmiotem badań stał się „czynnik ludzki”, celem badań było określenie postaw i zachowań ludzkich w warunkach pracy przemysłowej.
Zasady humanistycznej koncepcji zarządzania
U podstaw humanistycznej koncepcji zarządzania znalazły się pozytywne
stwierdzenia dotyczące natury człowieka, takie jak: większość ludzi odczuwa
potrzeby wyższego rzędu i pragnie je zaspokoić przez pracę, ludzie wykazują
większą energię i zaangażowanie, gdy posiadają większą samodzielność, wraz
ze wzrostem wykształcenia wzrasta potencjał intelektualny i umiejętności pracowników itp. W rezultacie humanistyczna koncepcja zarządzania wypracowała zbiór zasad, który miał zwiększyć efektywność pracowników przy jednoczesnym wzroście ich zadowolenia z wykonywanej pracy10. Należą do nich:
 B. Bombała, Panorama nihilistycznych przemian w technopolu, [w:] Z. Kunicki (red.), Oblicza
nihilizmu, Wyd. UWM, Olsztyn 2001, s. 49–63.
8
 Z. Chrościcki, Zespoły zadaniowe. Zastosowanie i doświadczenia, PWE, Warszawa 1989, s. 40–41.
9
 B. Bombała, Religijne źródła etyki biznesu, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 5, 2002,
s. 183–194.
10
B. Bombała, Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników – aspekt
etyczny, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 14, 2011, s. 67–81.
7
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1. Zadowolenie z pracy. Zgodnie z tą zasadą, już na etapie przyjmowania do
pracy ważna jest weryfikacja zainteresowań i stosowny do nich przydział pracy. Wychodzi się tu z założenia, że zainteresowania są dość trwałe i związane
z uzdolnieniami. Innym czynnikiem jest swobodne formowanie zespołów na
zasadzie preferencji osobistych.
2. Minimalizacja zakresu formalizacji. Zmienia się przeświadczenie, wynikające
z przyjętej teorii Y. D. McGregora, o bezpośrednim związku między szczegółowością instrukcji a sprawnością działania na rzecz poglądu, że rutyna dehumanizuje pracownika, pozbawia go możliwości wykazania się inwencją twórczą.
3. Ramowa instrukcja, określająca zadanie, ramy działalności, w których pracownik może sobie pozwolić na dowolność w wyborze metody działania.
4. Rozszerzenie specjalizacji (uniwersalizacja), co w praktyce oznacza: poszerzenie pola pracy, wzbogacanie treści pracy, rotację pracy, grupy autonomiczne,
a także takie systemy, jak zarządzanie przez cele, przez zadania, przez rezultaty.
5. Łagodny nadzór i samokontrola, które obejmują przede wszystkim „rozliczanie” wyników działalności, a nie bieżącą obserwację zgodności zachowań z instrukcją. Postulat łagodnego nadzoru wiąże się z określonym stylem
zarządzania. Menedżerowie „zorientowani na ludzi” dbają o dobrą atmosferę pracy, starając się stworzyć warunki do satysfakcji materialnej i moralnej z wykonywanej pracy. Nadzór nad pracownikami przeradza się w doradztwo; zanika frustrujący pracowników czynnik kontrolny. Koncepcja kontroli
w tym systemie radykalnie różni się od technokratycznej.
6. System motywacyjny opiera się na koncepcji człowieka społecznego (homo
socialis), dla którego ważne jest zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu. Menedżera ma cechować postawa otwarta, „orientacja na pracownika”, dbałość
o warunki pracy, stwarzanie atmosfery zaufania, życzliwość, zainteresowanie
życiem osobistym pracowników itp.
7. Decentralizacja zarządzania, która prowadzi do spłaszczenia struktury organizacyjnej, co ułatwia łączność i przekazywanie informacji; odformalizowanie stosunków przełożony–podwładny, co zmniejsza możliwości wypaczenia
celów organizacji.
Kierunek humanistyczny wykazał, że wąska specjalizacja, formalizacja
działań, rozdrobnienie czynności roboczych i brak relacji społecznych przy taśmie produkcyjnej tłumią potrzeby inicjatywy, przynależności, rozwoju i samorealizacji11. Podobne zjawiska występują w pracy biurowej, która jest nadmiernie
rozdrobniona i zbiurokratyzowana. Taki stan rzeczy prowadzi do zjawiska de11

Z. Kowalewski, Wspomaganie rozwoju osobniczego przez pracę, „Humanizm Pracy”, nr 2, 1968, s. 24.
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humanizacji pracy. W ramach tego nurtu opracowano liczne techniki humanizacji pracy12. Jednak w praktyce gospodarczej postulaty humanistycznej teorii
nie znajdowały przez długie lata szerszego oddźwięku. Często były traktowane
instrumentalnie w celu zjednania sobie pracowników i zwiększenia wydajności pracy. Aktualność problematyki humanizacji pracy potwierdzają badania
M. Makowca13.
Grupy autonomiczne
Na szczególną uwagę, w kontekście społecznym i efektywnościowym, zasługują zespoły autonomiczne (autonomous groups). Idea grup autonomicznych wywodzi się od H. Dubreuila, zwolennika decentralizacji organizacji, oparcia jej na
autonomicznych komórkach, których uczestnicy mieliby swobodę w zakresie podziału zadań, kierowania pracą i dystrybucji wypracowanego dochodu. Ich funkcją
jest przeprowadzenie pewnej liczby związanych ze sobą zadań, tworzących określoną całość w procesie produkcyjnym14. Członkowie grupy wspólnie odpowiadają
za całość zadań, a ich działania charakteryzują się dużym stopniem samodzielności15. Poprzez swoje działania członkowie zespołu realizują zadania cząstkowe organizacji oraz zaspokajają swoje potrzeby związane z oczekiwaniami wobec pracy. W przeciwieństwie do systemu masowej produkcji, grupy wymagają relatywnie
wysokich umiejętności pracowników, umożliwiając im jednocześnie rozwój kompetencji. Dzięki takiemu systemowi pracy przedsiębiorstwa osiągają wysoką efektywność i uzyskują przewagę konkurencyjną na rynku, pozyskując konsumentów
dzięki oferowaniu im lepszej jakości i dostosowując się do ich potrzeb. Praca w zespołach autonomicznych umożliwia pracownikom skuteczne rozwiązywanie problemów, które oni znają najlepiej. Badania pokazują, że taki system z jednej strony
przynosi wymierne korzyści finansowe organizacji, a z drugiej, jest atrakcyjny również dla pracowników, umożliwiając im wypracowanie wyższych dochodów i dając
satysfakcję z wykonywanej pracy. Efektywność zespołowych form organizacji pracy, dzięki większej produktywności i obniżce kosztów, szacowana jest na poziomie
o 30–70% wyższym w porównaniu z tradycyjnymi systemami zarządczymi16.
Z. Janowska, Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej, PWE, Warszawa 1984.
 M. Makowiec, Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka
w aspekcie humanizacji pracy, „Zeszyty Naukowe”, nr 8, 2008, t. 1, s. 251–265.
14
 D. Boeri, Nowa organizacja pracy fizycznej. Wzbogacanie zadań i grupy autonomiczne, KiW,
Warszawa 1983, 51–71.
15
 R. Batt, V. Doellgast, Groups, Teams, and the Division of Labor: Interdisciplinary Perspectives on the Organization of Work, [w:] The Oxford Handbook of Work and Organization, New York 2005, s. 138–161.
16
 H. P. Sims Jr., Ch. C. Manz, Company of Heroes: Unleashing the Power of Self-Leadership, New
York 1996, s. 167.
12
13
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Grupa autonomiczna nie jest przypadkowym zbiorem pracowników. Jest
ona konstytuowana przez:
 posiadanie wspólnego, akceptowanego celu,
 istnienie i uznanie wzajemnej zależności jednostek w grupie,
 autentyczne zaangażowanie członków grupy w jej funkcjonowanie i realizowane cele.
Celem grupy jest wspólne wykonanie określonej w umowie z pracodawcą
wielkości produkcji o określonej jakości. Zespołowość realizacji zadań polega
na socjologicznym i psychologicznym, a nie technicznym, podziale pracy, opartym na szerokich kwalifikacjach, umożliwiających przemienność wykonywania
czynności w ramach określonych procesów17. Podział pracy nie zależy od wąskich specjalizacji członków grupy, lecz od wewnętrznego rozdziału zadań. Rozdziału zadań nie dokonuje kierownik czy mistrz – jest to wewnętrzna sprawa
grupy. Autonomia grupy w zakresie realizacji celów polega właśnie na przejęciu
przez nią funkcji dotychczasowego kierownika czy mistrza i dokonywaniu rozdziału zadań, określania godzin rozpoczynania i kończenia pracy, kontroli jakości itd. W praktyce dojście do pełnej autonomii jest procesem, który poprzedza
faza grupy półautonomicznej. Autonomii nie można narzucić, można ją uzyskać
w wyniku zaufania i integracji interesów osobowych z interesami organizacji.
Zależność między członkami grupy nie polega na hierarchii. Oparta jest na
równych prawach i obowiązkach. Każdy z członków grupy ma prawo, a zarazem
obowiązek aktywnie uczestniczyć w zebraniach grupy. Winien mieć możliwość
wyrażenia własnej opinii, wysłuchania innych, ale musi podporządkować się decyzji podjętej przez grupę i aktywnie uczestniczyć w jej realizacji. Autentyczność
zaangażowania członków grupy jest weryfikowana poprzez bezpośredni kontakt
– „twarzą w twarz”.
Mechanizm tworzenia się grupy może opierać się na różnych podstawach.
Może to być naśladownictwo, sugestia lub sympatia. Może też bazować na prestiżu niektórych członków grupy. Trwałość i skuteczność grupy w znacznej mierze zależy od jej składu osobowego. Dobór członków nie może być przypadkowy, gdyż potencjalni członkowie, wnosząc cechy indywidualne, oddziałują na
pozostałych członków grupy. Mogą się przyczyniać do spójności zespołu, jak
i jego destrukcji. Dlatego dobór członków grupy powinien uwzględniać cechy
osobowościowe – indywidualną hierarchię wartości i motywację. Psychologowie rozróżniają 7 poziomów rozwoju psychospołecznego jednostek, obrazu
 Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa
2011, s. 16.
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jących swoistą dojrzałość społeczną: reaktywny, plemienny, egocentryczny, konformistyczny, manipulacyjny, socjocentryczny i egzystencjalny18.
Poziom 1, reaktywny: osobnik tego typu reaguje przede wszystkim na potrzeby
fizjologiczne, nie ma jeszcze świadomości samego siebie i innych jako istot
społecznych.
Poziom 2, plemienny: typ osobnika, któremu odpowiada praca prosta, przyjaźnie nastawiony do otoczenia, podlegający głównie tradycji i władzy zwierzchników.
Poziom 3, egocentryczny: typ egoisty bez skrupułów, nieprzestrzegający zasad
uczciwego współdziałania, o obojętnym stosunku do wykonywanej pracy;
wykona ją, jeśli jest zmuszony do zarobkowania.
Poziom 4, konformistyczny: typ osobnika doceniającego stałość i pewność zatrudnienia, ceniący sprawiedliwe traktowanie, stojący na stanowisku, że normy winny być przestrzegane, nie toleruje jednak ludzi uznających inne wartości niż uznawane przez niego samego, jest zwolennikiem kontrolowania
podwładnych i ich „szufladkowania”.
Poziom 5, manipulacyjny: osobnik lubiący urozmaiconą pracę, dającą możliwość wykazania się samodzielnością, ceni pracę premiowaną w zależności
od wyników, szuka ciągle szansy awansu wykorzystując, tzw. układy, uważa,
że jest sam autorem sukcesów.
Poziom 6, socjocentryczny: typ osobnika o silnie rozwiniętej potrzebie przynależności, ceni przyjazne stosunki ze współpracownikami i zwierzchnikiem,
przedkładając je nad współzawodnictwo o dobra materialne, ceni godność
ludzką, potępia przemoc, nie lubi konformizmu i manipulowania innymi.
Poziom 7, egzystencjalny: osobnik lubiący pracę o wysokich wymaganiach, ceni
możliwość rozwiązywania problemów i wybierania sobie zadań, wybiera
swój sposób ich wykonywania, odpowiada mu zwierzchnik dający dostęp do
informacji potrzebnych do działania, jest tolerancyjny w stosunku do ludzi
o odmiennych systemach wartości.
Do pracy w zespołach autonomicznych najbardziej predysponowane są
osoby typu socjocentrycznego i egzystencjalnego. Oprócz motywacji do pracy,
przy doborze do grupy należy uwzględnić zdolności w określonej dziedzinie.
Osoby mające zdolności w kluczowej sferze działania danej grupy są bardziej aktywne i są tym bardziej usatysfakcjonowane, w im większym stopniu ich talenty są spożytkowane przez grupę. Dobór członków grupy autonomicznej winien
 V. S. Flowers, C. L. Hughes, Why Employees Stay, „Harvard Business Review”, t. 51, nr 4, 1973,
s. 49–60.
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zapewnić jej harmonię współdziałania. Podstawą harmonii jest tworzenie właściwego klimatu pracy. Może on wynikać z atrakcyjności grupy jako formy zapewnienia poczucia przynależności, z możliwości, jakie stwarza grupa w zakresie zaspokojenia potrzeby uznania, wywierania wpływu i samorealizacji.
Harmonia współdziałania grupy wynika także z jej spójności. Spójność zależy
od lojalności i identyfikacji każdego pracownika z grupą.
Grupy autonomiczne charakteryzują się specyficzną formą zarządzania,
jaką jest współuczestnictwo wspomagane przez lidera. Lider jest osobą cieszącą się zaufaniem wszystkich członków grupy. Jego działanie obejmuje 3 główne
płaszczyzny19:
 ułatwia on integrację celów (motywów) działania członków grupy,
 współpracuje w rozwiązywaniu różnych problemów (konfliktów),
 inicjuje działania grupy.
Lider nie ma specjalnych uprawnień, pełni on w większym stopniu funkcję
członka ułatwiającego funkcjonowanie grupy niż jej kierownika, dlatego najczęściej liderzy to ludzie najbardziej lubiani. Osoba taka potrafi łagodzić konflikty,
umie wprowadzać dobry nastrój. Często zgłasza propozycje usprawnień, dyskutuje, ma przewagę nad innymi dzięki swoim umiejętnościom. Właśnie taka osoba skupia wokół siebie członków grupy, przez co rośnie między nimi komunikacja, spójność, zawiązują się przyjaźnie20.
Obok społecznych aspektów, funkcjonowanie grup autonomicznych zmienia system organizacji pracy (aspekt technologiczny). Fundamentem nowej organizacji pracy jest odejście od nadmiernego podziału pracy i przejście do zespołowego wykonywania zadań21. Istnieją trzy sposoby organizowania pracy
w grupach: metoda grup szeregowych, metoda grup równoległych oraz metoda
grup rozgałęzionych22.
Istota grup szeregowych opiera się na podzieleniu długiej linii technologicznej (np. montażowej) na kilka odcinków, odpowiadających jednemu półproduktowi, detalowi i jednemu zespołowi pracowników. W takiej formie organizacji pracy produkty jednej grupy autonomicznej są przedmiotami pracy
następnych grup aż do powstania wyrobu finalnego. Zasadą tworzenia grup jest
A. Potocki, Wybrane metody…, op. cit., s. 52.
 B. Bombała, Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia”, nr 151, 2011,
s. 11–33.
21
 Z. Jasiński, Formy zespołowego działania w procesach wytwarzania, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2011, s. 429–432.
22
S. Rudolf, Gdzie tworzyć grupy autonomiczne, „Przegląd Organizacji”, nr 7, 1984, s. 30.
19
20

262

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

identyfikowalność produktu i jego jakości. Grupy są od siebie wzajemnie uzależnione. Ta zależność wynika z następstwa technologicznego – nierytmiczność
pracy jednej grupy może odbić się niekorzystnie na rytmie pracy kolejnych zespołów. Harmonię produkcji osiąga się przez tworzenie zapasów buforowych.
Równoległe grupy autonomiczne – to kilka zespołów wykonujących ten
sam produkt. Przy tej metodzie zadania każdej grupy są identyczne i pozwalają
poszczególnym pracownikom na poszerzenie zakresu wykonywanych czynności, a grupom – na niezależność jednej od drugiej. Metoda ta daje pracownikom
większe możliwości decydowania o podziale pracy, tempie pracy, godzinach jej
rozpoczynania i zakończenia itp. Jej istota polega na tym, że każda z grup wytwarza inny produkt, ale będący częścią składową produktu finalnego. Zakres autonomii w tym przypadku jest jeszcze większy niż w grupach szeregowych. Często
w grupach tych konieczność zapewnienia tzw. wielozawodowości prowadzi do
podejmowania przez grupy z własnej inicjatywy szkolenia pracowników. Poszerzanie kwalifikacji zapewnia większą elastyczność poszczególnych pracowników.
a) stanowiska pracy w układzie linii technologicznej (taśmy)
b) grupy szeregowe

c) grupy równoległe

Rys. 1. Schematy ideowe tradycyjnej i grupowej organizacji pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Potocki, Wybrane metody humanizacji pracy, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 53–55.
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Tworzenie zespołów pracowniczych obdarzonych dużym zakresem autonomii prowadzi do spłaszczenia struktury organizacyjnej. Zmniejszenie liczby szczebli hierarchicznych wiąże się z likwidacją lub zmianą roli najniższego
szczebla zarządzania. Wprowadzenie autonomii zespołów zakłada więc zmianę
stylu kierowania i kultury organizacyjnej. Kładzie się nacisk na konieczność dialogu i uczestnictwa, uznawanych za podstawowe zasady organizacji pracy. Badania naukowe potwierdzają również tezę, iż sama zmiana stylu kierowania, bez
głębszych przekształceń struktury i kultury organizacyjnej, nie przyniesie pożądanych efektów23.
Studium przypadku: zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie Jabil Circuit
Poland24
Amerykańskie przedsiębiorstwo Jabil Circuit, z główną siedzibą w St. Petersburgu na Florydzie, jest jednym z największych dostawców usług do produkcji podzespołów elektronicznych (EMS – Electonic Manufacturing Srevices).
Przedsiębiorstwo produkuje komponenty i złożone rozwiązania elektroniczne
dla firm z branży elektronicznej, motoryzacyjnej, komputerowej, medycznej
i telekomunikacyjnej. Studium przypadku dotyczy zarządzania fabryką Jabil
Circuit Poland w Kwidzynie.
Przedsiębiorstwo posiada strukturę organizacyjną opartą na matrycy złożonej z bezpośredniego zarządzania operacyjnego oraz skupionych wokół klienta
jednostek biznesowych. Model ten opiera się na delegowaniu uprawnień i odpowiedzialności, biurokracja jest ograniczana do minimum. Przedsiębiorstwo nie
narzuca wyraźnie określonych funkcji i zakresów odpowiedzialności, które tłumią naturalną kreatywność i inicjatywę pracowników. Pracownicy są zachęcani
do ciągłego uczenia się i do wyciągania wniosków z własnych doświadczeń. Swoistym drogowskazem postępowania są przykazania biznesowe i zasady kultury
organizacji zawarte w Credo Jabil Circuit. Credo zawiera następujące zasady:
1. Jesteśmy firmą skupioną na kliencie. Nasze zobowiązania wobec klientów zrealizujemy albo „umrzemy”, próbując dokonać tego za wszelką cenę. Dlatego
też nasze zobowiązania muszą być poparte realną możliwością ich realizacji.
2. 
Nie zwalniamy pracowników za błędy popełnione w dobrej wierze,
ale zwalniamy za ukrywanie tych błędów.
3. Traktujemy wszystkich naszych współpracowników z takim samym szacunkiem, z jakim sami chcemy być traktowani.
 B. Bombała, Phenomenology as the epistemological and methodological basis of management sciences, „International Journal of Contemporary Management”, t. 13, nr 1, 2014, s. 150–172.
24
Opracowano na podstawie dokumentów wewnętrznych Jabil Circuit Poland.
23
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14. Nie tolerujemy politykierów, autokratów ani dyktatorów.
15. Business Unit Manager (BUM) jest liderem workcell25 i odpowiada zarówno
za jej wyniki operacyjne, jak i finansowe.
16. Operations Manager jest liderem zakładu i odpowiada za wyniki operacyjne
oraz finansowe uzyskiwane na poziomie zakładu.
17. Rozwój biznesowy firmy powinien przyczyniać się do odpowiedniego stanu
i dobrobytu fabryki.
18. Struktura operacyjna powinna przyczyniać się do odpowiedniego stanu
i dobrobytu workcell’i.
19. Rozwój biznesowy firmy determinuje, z kim i na jakich warunkach prowadzimy interesy.
10. Baw się dobrze i zadbaj o dobrą atmosferę w pracy.
11. Jeśli pewne kwestie okazują się nierozwiązywalne, dopuszczalna jest różnica
zdań i przeniesienie kwestii na wyższy poziom kierownictwa.
12. Jeśli punkt 11 jest nadmiernie wykorzystywany, kierownictwo wyższego szczebla pomoże znaleźć przyczyny źródłowe blokujące drogę do rozwiązania.
Zarządzanie w Jabil Circuit opiera się są na 10 Głównych Procesach, które
współdziałają ze sobą i łączą przedsiębiorstwo z partnerami biznesowymi. Każdy
Proces Główny posiada właściciela. Właściciele Procesów Głównych są członkami kierownictwa Jabil Circuit Poland i są odpowiedzialni za określenie celów
procesów, kontrolę ich skuteczności i wydajności, zdefiniowanie współczynników efektywności procesów i ich pomiary oraz ciągłe doskonalenie procesów.
Celem polityki jakości w Jabil Circuit jest dostarczenie rozwiązań jakościowych przewyższających oczekiwania klienta. Jest to osiągane poprzez przywództwo, zgodność z wymaganiami jakości, inwestycje w wiodące procesy oraz
akceptację wyzwań biznesowych. Pracownicy otrzymali uprawnienia do wprowadzania procesu ciągłej poprawy we wszystkich działaniach, które wykonują.
Zgodnie z przyjętą koncepcją TQM za jakość w przedsiębiorstwie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.
Standaryzacja kluczowych procesów oraz zasady efektywnego wytwarzania umożliwiają przedsiębiorstwu proaktywną identyfikację, zrozumienie oraz
szybkie rozwiązywanie problemów operacyjnych i jakościowych. Jak uczy doświadczenie, w każdym procesie produkcji mogą wystąpić błędy, wady wyrobów, które obniżają jakość. Głównym problemem w identyfikowaniu i usuwaniu
błędów są postawy pracowników. Możliwe są różne ich zachowania:
 Workcell – niezależna jednostka organizacji, odpowiedzialna za wytworzenie określonej grupy
produktów. Każdy workcell posiada własne środowisko (klient, dostawcy, zasoby).
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 obwinianie innych, nie siebie,
 przyjęcie odpowiedzialności, ale bez podjęcia działań zapobiegających
błędom,
 naprawienie błędów i podjęcie odpowiednich środków zaradczych.
Trzecia postawa jest optymalna, zapewnia bowiem usunięcie błędu i udoskonalenie procesu, a zatem minimalizację wystąpienia błędów w przyszłości.
W Jabil Circuit wprowadzono wiele metod w celu identyfikacji i eliminacji
powstających błędów. Do najważniejszych należy „Zasada 3-5-10”, która upoważnia pracowników do zatrzymania linii produkcyjnej w przypadku wystąpienia błędu. Zasada ta ma na celu wychwycenie wad w chwili ich powstania,
umożliwia wprowadzenie natychmiastowych działań korygujących i zapobiega
dalszej produkcji wadliwych wyrobów. Sposób postępowania to zatrzymanie
produkcji (linii) i poinformowanie lidera, gdy wystąpią: 3 kolejne wady tego samego rodzaju, 5 nienastępujących po sobie wad takiego samego rodzaju w ciągu
1 godziny, 10 jednostek produktu o podobnych wadach w ciągu jednej zmiany
roboczej.
System zarządzania zamyka program FCD, który ma zapewnić wysoką
sprawność wszystkich działań podejmowanych w przedsiębiorstwie. Program
ten jest adresowany do wszystkich pracowników i ma na celu podniesienie standardów pracy na wszystkich poziomach organizacji. Elementami programu są:
 Focus (koncentracja na pracownikach),
 Commit (zobowiązania wobec klientów),
 Deliver (dostarczenie jakości).
Przedsiębiorstwo Jabil stara się zapewnić pozytywne środowisko pracy,
w którym szanuje się i docenia wkład pracowników i wyróżnia się wybitne osiągnięcia. Krytycznym czynnikiem powodzenia tego programu jest zaangażowanie kierownictwa i jego aktywne uczestnictwo.
Zakończenie
Reasumując, można stwierdzić, iż w XX wieku ukształtowały się dwa
podstawowe modele organizacji pracy – technokratyczny i humanistyczny.
W technokratycznym systemie pracy człowiek został sprowadzony do jednego z czynników produkcji. System humanistyczny natomiast stwarza zarówno
możliwość rozwoju człowieka w organizacji, jaki i osiągnięcie wysokiej efektywności pracy. W systemie humanistycznym podkreśla się stosowanie pracy
zespołowej, która może przynieść wielorakie korzyści. Uważana jest za formę
pracy bardziej efektywną niż praca indywidualna. Jednakowoż, by jej walory
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mogły się ujawnić, powinna być dobrana odpowiednia jej forma, dostosowana
do warunków techniczno-technologicznych, organizacyjnych i społecznych
w systemie wytwarzania.
Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że przedsiębiorstwa powinny koncentrować uwagę w równym stopniu na kliencie zewnętrznym, jak
i na kliencie wewnętrznym. Skuteczność podejmowanych działań uzależniona
jest od zaangażowania naczelnego kierownictwa. Zadaniem zarządzających nie
jest już jedynie wydawanie poleceń i kontrolowanie przebiegu ich realizacji, ale
przede wszystkim inspirowanie, kierowanie i wspieranie podejmowanych działań. Dlatego też osiąganie celów strategicznych przedsiębiorstwa uwarunkowane
jest wyborem właściwych form organizacji pracy. Zgodnie z koncepcją TQM za
jakość w przedsiębiorstwie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Konieczne
jest więc pełne uczestnictwo pracowników w procesach decyzyjnych. Optymalną formą organizacji pracy, która zapewnia pełne uczestnictwo i zaangażowanie
pracowników jest metoda grup autonomicznych.
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Streszczenie
Zarządzanie produkcją: technokratyczne vs humanistyczne formy organizacji
pracy

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza technokratycznego i humanistycznego modelu zarządzania produkcją. We współczesnych organizacjach występują
negatywne tendencje technokratyczne. Aby poprawić tę sytuację, konieczna jest zmiana technokratycznego modelu zarządzania produkcją na humanistyczny. W artykule
przedstawiono humanistyczną formę zarządzania jako koncepcję prowadzącą do wysokiej efektywność ekonomicznej i zadowolenia pracowników.
tura.
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Summary
Production Management: technocratic versus humanistic forms of work
organization

The subject of the article is comparative analysis of the technocratic and humanistic
models of production management. The negative tendencies in contemporary
organisations occur as a result of technocratic culture. To improve this situation, it is
necessary to change the technocratic model of production management to a humanistic
one. The paper presents the humanistic form of work as a concept leading to high
economic efficiency and employee satisfaction.
Keywords: management, production, technoctratic, humanistic, model, culture.
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Aktywność inwestycyjna małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim
Wstęp
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) pełnią ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego. Jak wynika z danych statystycznych, w 2013 roku w województwie tym funkcjonowało ponad
141 tys. aktywnych MŚP (99,8% przedsiębiorstw ogółem), które zatrudniały ponad
467 tys. osób (65% ogółu pracujących w przedsiębiorstwach). Ze względu na
to, iż dolnośląscy przedsiębiorcy funkcjonują z reguły w miejscu zamieszkania, wykorzystują miejscowe zasoby, a miejscowy rynek jest dla nich głównym
obszarem działania, widoczna jest ścisła zależność między rozwojem MŚP
a rozwojem regionalnym. Podstawowym czynnikiem rozwoju MŚP są natomiast inwestycje. Pełnią one ważną rolę w procesie adaptacji MŚP do warunków i wyzwań współczesnej gospodarki. Jednak w badaniach dotyczących województwa dolnośląskiego nie poświęcano do tej pory wystarczającej uwagi
działalności inwestycyjnej MŚP. Celem artykułu jest zatem ocena aktywności
inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim.
W pierwszej części opracowania przedstawiono analizę i ocenę cząstkowych
zmiennych aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim na tle
kraju. Podstawowym kryterium doboru zmiennych była dostępność danych statystycznych. W drugiej części przedstawiono badanie porównawcze aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim w odniesieniu do aktywności inwestycyjnej MŚP w pozostałych województwach w Polsce. Badanie to
przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej
skonstruowany za pomocą metody bezwzorcowej. Dokładny opis metody oraz
zmiennych przyjętych do badania opisano w dalszej części artykułu. Horyzont
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czasowy przyjęty w analizie i ocenie aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim to lata 2004–20131.
Cząstkowe zmienne aktywności inwestycyjnej MŚP
Przedmiotem analizy i oceny aktywności inwestycyjnej MŚP w regionie powinny być wskaźniki abstrahujące od obiektywnych różnic w potencjale gospodarczym regionów. W niniejszym opracowaniu przyjęto, iż wskaźnikami takimi są:
 dynamika nakładów inwestycyjnych (tabela 1),
 wielkość oraz dynamika nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo (tabela 2),
 wielkość oraz dynamika nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego pracującego (tabela 3),
 relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem (tabela 4).
Dynamika nakładów inwestycyjnych MŚP
W latach 2004–2013 zarówno w Polsce, jak i w województwie dolnośląskim
tempo zmian wielkości nakładów inwestycyjnych MŚP charakteryzowało się
znaczą amplitudą wahań. W 2005 roku w porównaniu do 2004 roku, nakłady inwestycyjne MŚP w województwie dolnośląskim wzrosły o 9% (w Polsce – spadły
o 1,9%). W latach 2006–2008 nakłady te nadal wzrastały, ale dynamika wzrostu
była coraz mniejsza – w 2006 roku nakłady zwiększyły się o ponad 29% (w Polsce – o 24,7%), w 2007 roku wzrost nakładów był znacznie niższy i wyniósł tylko
8,6% (w Polsce – 25,1%), natomiast w 2008 roku wyniósł już tylko 4,9% (w Polsce – 7,8%). W 2009 roku ogólnoświatowy kryzys oraz spowolnienie gospodarcze
negatywnie wpłynęły na aktywność inwestycyjną MŚP – w województwie dolnośląskim nakłady inwestycyjne MŚP spadły o 9,8% (w Polsce – o 7%). Lata 2010–
2011 przyniosły pozytywne zmiany – nakłady inwestycyjne MŚP rosły i w 2011
roku dynamika wzrostu była najwyższa od 5 lat. Niestety w kolejnym roku wystąpił ponowny spadek nakładów inwestycyjnych MŚP – w województwie dolnośląskim spadły one o 3,1%, natomiast w Polsce o 7,8%. W ostatnim analizowanym 2013 roku nakłady te ponownie wzrosły i w województwie dolnośląskim
wyniosły 6 190,3 mln zł (wzrost o 7,4%, w Polsce – wzrost o 5,9%) (tabela 1).
W związku z tym, że tempo zmian nakładów w poszczególnych latach badanego okresu (w stosunku do roku poprzedniego) charakteryzuje się znaczną
amplitudą wahań i nie wykazuje żadnej wyraźnej tendencji, do oceny aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim przyjęto średniookresowe
tempo zmian. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w ciągu 10 kolejnych
1

Okres ten wynika z dostępności danych GUS.
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lat (2004–2013) nakłady inwestycyjne MŚP w województwie dolnośląskim rosły średnio o 6,7% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w Polsce rosły
średnio o 6,4%2. Oznacza to, że z punktu widzenia średniookresowego tempa
zmian małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie dolnośląskim charakteryzują się przeciętną aktywnością inwestycyjną.
Tab. 1. Nakłady inwestycyjne ogółem MŚP w Polsce i w województwie dolnośląskim
w latach 2004–2013
Nakłady inwestycyjne ogółem (w tys. zł)
Rok

Ogółem MŚP
Polska

woj.
dolnośląskie

2004

44 996 842

2005
2006

Mikroprzedsiębiorstwa
Polska

woj.
dolnośląskie

3 465 345

11 364 273

44 157 448

3 777 028

55 064 941

4 886 999

2007

68 906 636

2008

Przedsiębiorstwa małe

Przedsiębiorstwa średnie

Polska

woj.
dolnośląskie

Polska

woj.
dolnośląskie

749 832

11 688 977

978 722

21943592

1 736 791

11 842 383

763 332

10 612 236

858 442

21702829

2 155 254

14 178 545

1 225 591

12 845 866

1 191 436

28 040 530

2 469 972

5 306 558

18 320 831

1 683 730

15 826 627

1 350 074

34 759 178

2 272 754

74 309 638

5 567 928

20 355 523

1 401 634

19 011 930

1 675 017

34 942 185

2 491 277

2009

69 074 920

5 024 103

21 853 487

1 466 502

16 415 588

1 235 134

30 805 845

2 322 467

2010

71 322 986

5 114 757

24 847 777

1 894 066

16 876 903

1 267 747

29 598 306

1 952 944

2011

80 823 753

5 949 581

28 281 557

1 831 120

18 757 455

1 669 533

33 784 741

2 448 928

2012

74 488 353

5 763 050

24 370 302

1 696 218

17 331 514

1 457 243

32 786 537

2 609 589

2013

78 913 708

6 190 341

26 461 315

2 026 811

18 222 453

1 467 800

34 229 940

2 695 730

Dynamika nakładów inwestycyjnych ogółem (rok poprzedni = 100)
2005

98,1

109,0

104,2

101,8

90,8

87,7

98,9

124,1

2006

124,7

129,4

119,7

160,6

121,0

138,8

129,2

114,6

2007

125,1

108,6

129,2

137,4

123,2

113,3

124,0

92,0

2008

107,8

104,9

111,1

83,2

120,1

124,1

100,5

109,6

2009

93,0

90,2

107,4

104,6

86,3

73,7

88,2

93,2

2010

103,3

101,8

113,7

129,2

102,8

102,6

96,1

84,1

2011

113,3

116,3

113,8

96,7

111,1

131,7

114,1

125,4

2012

92,2

96,9

86,2

92,6

92,4

87,3

97,0

106,6

2013

105,9

107,4

108,6

119,5

105,1

100,7

104,4

103,3

2004–2013

106,4

106,7

109,8

111,7

105,0

104,6

105,1

105,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…, GUS,
Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
2

W cenach bieżących.
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Nakłady inwestycyjne MŚP na jeden podmiot
Tab. 2. Nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo
w Polsce i w województwie dolnośląskim w latach 2004–2013
Nakłady inwestycyjne / jedno przedsiębiorstwo (w tys. zł)
Rok

Ogółem MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa małe

Przedsiębiorstwa
średnie

Polska

woj.
dolnośląskie

Polska

woj.
dolnośląskie

Polska

woj.
dolnośląskie

Polska

woj.
dolnośląskie

2004

26,3

25,8

6,9

5,8

263,4

291,5

1567,1

1717,9

2005

26,4

31,7

7,3

6,7

238,4

248,7

1522,6

2064,4

2006

32,2

37,8

8,6

9,8

290,4

350,5

1906,5

2235,3

2007

38,8

37,7

10,7

12,4

350,3

388,4

2249,5

1927,7

2008

40,0

41,1

11,4

10,8

345,8

404,0

2140,1

2023,8

2009

41,4

38,5

13,6

11,7

327,1

317,0

1948,8

1974,9

2010

41,4

37,7

15,0

14,5

320,9

315,1

1868,5

1662,1

2011

45,4

43,1

16,5

13,8

341,1

408,8

2136,0

2066,6

2012

41,6

39,8

14,2

12,2

303,7

349,3

2117,4

2241,9

2013

44,6

43,8

15,6

14,9

308,2

346,4

2233,0

2385,6

Dynamika nakładów inwestycyjnych / jedno przedsiębiorstwo (rok poprzedni = 100)
2005

100,4

122,9

105,8

115,5

90,5

85,3

97,2

120,2

2006

122,0

119,2

117,8

146,3

121,8

140,9

125,2

108,3

2007

120,5

99,7

124,4

126,5

120,6

110,8

118,0

86,2

2008

103,1

109,0

106,5

87,1

98,7

104,0

95,1

105,0

2009

103,5

93,7

119,3

108,3

94,6

78,5

91,1

97,6

2010

100,0

97,9

110,3

123,9

98,1

99,4

95,9

84,2

2011

109,7

114,3

110,0

95,2

106,3

129,7

114,3

124,3

2012

91,6

92,3

86,1

88,4

89,0

85,4

99,1

108,5

2013

107,2

110,1

110,0

122,2

101,5

99,2

105,5

106,4

2004–2013

106,0

106,0

109,5

111,1

101,8

101,9

104,0

103,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…, GUS,
Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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W większości badanych lat (z wyjątkiem lat 2005–2006 oraz 2008 roku) nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu na jeden podmiot w województwie dolnośląskim były niższe niż w kraju, przy czym prawidłowość ta dotyczy tylko mikroprzedsiębiorstw, natomiast w przypadku przedsiębiorstw małych i średnich
sytuacja była odwrotna – nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jeden podmiot
w województwie dolnośląskim były wyższe niż w kraju. Z kolei średnia wielkość
nakładów MŚP w przeliczeniu na jeden podmiot w latach 2004–2013 w województwie dolnośląskim wyniosła 37,7 tys. zł i była zbliżona do średniej krajowej
(37,8 tys. zł). W mikroprzedsiębiorstwach wskaźnik ten osiągnął 94,0% średniej dla kraju, natomiast w przedsiębiorstwach małych i średnich odpowiednio
– 110,7% i 103,1%.
Powyższe dane mogą więc świadczyć o przeciętnej aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim.
W analizowanym okresie w województwie dolnośląskim tempo zmian wielkości nakładów inwestycyjnych MŚP w przeliczeniu na jeden podmiot (w stosunku do roku poprzedniego) charakteryzowało się znaczą amplitudą wahań
(w latach 2004–2008 nakłady rosły, w latach 2009–2010 odnotowano ich spadek, w 2011 roku – wzrost, w 2012 roku spadek i w 2013 roku ponowny wzrost).
W związku z tym, do oceny aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie
dolnośląskim przyjęto średniookresowe tempo zmian. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w województwie tym w ciągu 10 kolejnych lat (2004–2013) nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu na jeden podmiot rosły średnio o 6,0%
w stosunku do roku poprzedniego (w Polsce nakłady te rosły również o 6,0%).
Oznacza to, że z punktu widzenia średniookresowego tempa zmian nakładów
inwestycyjnych na jeden podmiot małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie dolnośląskim charakteryzują się przeciętną aktywnością inwestycyjną.
Nakłady inwestycyjne MŚP na jednego pracującego
W większości badanych lat (z wyjątkiem lat 2005–2006 oraz 2008 roku) w województwie dolnośląskim nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu na jednego
pracującego były wyższe niż w kraju, przy czym prawidłowość ta dotyczy przedsiębiorstw małych i średnich, natomiast w przypadku mikroprzedsiębiorstw sytuacja
była odwrotna – nakłady te w województwie dolnośląskim były niższe niż w kraju. Z kolei średnia wielkość nakładów inwestycyjnych MŚP na jednego pracującego w latach 2004–2013 w województwie dolnośląskim wyniosła 10,97 tys. zł i była
zbliżona do średniej krajowej (10,68 tys. zł). W mikroprzedsiębiorstwach wskaźnik ten osiągnął 95,9% średniej dla kraju, natomiast w przedsiębiorstwach małych
i średnich odpowiednio – 111,2% i 104,1%. Powyższe dane mogą więc świadczyć
o przeciętnej aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim.
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Tab. 3. Nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu
na jednego pracującego w Polsce i w województwie dolnośląskim w latach 2004–2013

Rok

Nakłady inwestycyjne / jednego pracującego (w tys. zł)
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Ogółem MŚP
Mikroprzedsiębiorstwa
małe
średnie
woj.
woj.
woj.
woj.
Polska
Polska
Polska
Polska
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie

2004

7,7

7,7

3,4

2,8

12,1

13,4

15,0

16,4

2005

7,5

8,9

3,5

3,2

10,9

11,5

14,5

20,0

2006

9,2

10,8

4,1

4,6

13,2

16,0

18,2

21,4

2007

11,1

11,1

5,1

6,0

15,7

17,6

21,5

18,8

2008

11,2

11,7

5,5

5,4

15,9

18,5

20,6

19,9

2009

11,1

10,6

6,3

5,5

14,6

14,3

18,7

19,1

2010

11,5

11,0

7,3

7,4

14,8

14,6

17,9

16,1

2011

12,8

12,5

8,1

6,9

15,9

19,1

20,5

19,9

2012

11,9

12,1

7,0

6,2

14,4

16,7

20,5

21,9

2013

12,8

13,3

7,8

7,7

15,0

16,8

21,5

23,2

Dynamika nakładów inwestycyjnych / jednego pracującego (rok poprzedni = 100)
2005

97,4

115,6

102,9

114,3

90,1

85,8

96,7

122,0

2006

122,7

121,3

117,1

143,8

121,1

139,1

125,5

107,0

2007

120,7

102,8

124,4

130,4

118,9

110,0

118,1

87,9

2008

100,9

105,4

107,8

90,0

101,3

105,1

95,8

105,9

2009

99,1

90,6

114,5

101,9

91,8

77,3

90,8

96,0

2010

103,6

103,8

115,9

134,5

101,4

102,1

95,7

84,3

2011

111,3

113,6

111,0

93,2

107,4

130,8

114,5

123,6

2012

93,0

96,8

86,4

89,9

90,6

87,4

100,0

110,1

2013

107,6

109,5

112,1

124,0

103,9

100,5

104,9

106,0

2004–2013 105,8

106,2

109,7

111,9

102,4

102,5

104,1

104,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…, GUS,
Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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Analizując tempo zmian nakładów inwestycyjnych MŚP na pracującego
w poszczególnych latach badanego okresu (w stosunku do roku poprzedniego), należy stwierdzić, że wskaźnik ten zarówno w Polsce, jak i w województwie dolnośląskim, charakteryzuje się znaczną amplitudą wahań. W związku
z tym, do oceny aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim
przyjęto średniookresowe tempo zmian. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w województwie dolnośląskim w ciągu 10 kolejnych lat (2004–2013) nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu na jednego pracującego rosły średnio
o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w Polsce nakłady te wzrastały średnio o 5,8%. Oznacza to, że z punktu widzenia średniookresowego
tempa zmian nakładów inwestycyjnych na jednego pracującego małe i średnie
przedsiębiorstwa w województwie dolnośląskim charakteryzują się przeciętną
aktywnością inwestycyjną.
Relacja nakładów inwestycyjnych MŚP do przychodów ogółem
W całym analizowanym okresie MŚP w województwie dolnośląskim przeznaczyły na inwestycje nieco większy odsetek przychodów niż MŚP w Polsce,
w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa małe i średnie. Ponadto analizując
średnią, w badanym okresie, wartość wskaźnika relacji nakładów inwestycyjnych MŚP do przychodów, można zauważyć, że w województwie dolnośląskim
wskaźnik ten jest również nieco wyższy niż w Polsce (w województwie dolnośląskim – 4,4%, w Polsce – 3,7%). W mikroprzedsiębiorstwach wskaźnik ten osiągnął 104,4% średniej dla kraju, natomiast w przedsiębiorstwach małych i średnich był jeszcze wyższy i wyniósł odpowiednio – 133,5% i 121,6%. Powyższe
dane świadczą więc o nieco wyższej niż średnio w kraju aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim.
Analizując tempo zmian wskaźnika relacji nakładów inwestycyjnych do
przychodów w poszczególnych latach badanego okresu (w stosunku do roku
poprzedniego), należy stwierdzić, że wskaźnik ten zarówno w Polsce, jak
i w województwie dolnośląskim, charakteryzuje się znaczną amplitudą wahań.
W związku z tym, do oceny aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie
dolnośląskim przyjęto średniookresowe tempo zmian tego wskaźnika. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w województwie dolnośląskim w ciągu 10
kolejnych lat (2004–2013) wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów rósł średnio o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego (w Polsce wskaźnik ten wzrastał o 1,3%). Oznacza to, że z punktu widzenia średniookresowego
tempa zmian wskaźnika relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów małe
i średnie przedsiębiorstwa w województwie dolnośląskim charakteryzują się
przeciętną aktywnością inwestycyjną.
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Tab. 4. Wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych MŚP do przychodów ogółem
w Polsce i w województwie dolnośląskim w latach 2004–2013
Wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem (%)
Rok

Ogółem MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa małe

Przedsiębiorstwa
średnie

Polska

woj.
dolnośląskie

Polska

woj.
dolnośląskie

Polska

woj.
dolnośląskie

Polska

woj.
dolnośląskie

2004

3,33

4,01

2,10

2,05

3,60

4,61

4,50

6,08

2005

3,21

4,25

2,14

1,97

3,29

4,22

4,33

7,22

2006

3,58

4,91

2,23

2,95

3,78

5,69

5,00

6,68

2007

4,04

4,66

2,73

3,65

4,14

5,48

5,33

5,27

2008

3,89

4,47

2,73

2,88

4,09

5,71

4,99

5,35

2009

3,90

4,27

3,13

3,03

3,93

4,84

4,69

5,30

2010

3,84

4,16

3,45

3,92

3,76

4,12

4,30

4,46

2011

3,94

4,47

3,72

3,41

3,61

5,43

4,39

5,02

2012

3,57

4,18

3,20

3,00

3,12

4,48

4,27

5,34

2013

3,75

4,25

3,39

3,23

3,24

4,25

4,48

5,58

Dynamika (rok poprzedni = 100)
2005

96,4

106,0

101,9

96,1

91,4

91,5

96,2

118,8

2006

111,5

115,5

104,2

149,7

114,9

134,8

115,5

92,5

2007

112,8

94,9

122,4

123,7

109,5

96,3

106,6

78,9

2008

96,3

95,9

100,0

78,9

98,8

104,2

93,6

101,5

2009

100,3

95,5

114,7

105,2

96,1

84,8

94,0

99,1

2010

98,5

97,4

110,2

129,4

95,7

85,1

91,7

84,2

2011

102,6

107,5

107,8

87,0

96,0

131,8

102,1

112,6

2012

90,6

93,5

86,0

88,0

86,4

82,5

97,3

106,4

2013

105,0

101,7

106,1

107,6

103,8

94,9

104,8

104,6

2004–2013

101,3

100,6

105,5

105,2

98,8

99,1

99,9

99,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…, GUS,
Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej MŚP
Konstrukcja wskaźnika syntetycznego umożliwia pomiar wielowymiarowego zjawiska, a także linowe uporządkowanie badanych jednostek, np. według ich
poziomu rozwoju. Za korzyść wynikającą z ich zastosowania można uznać kwantyfikację złożonego zjawiska za pomocą jednej wartości liczbowej, która ułatwia
wszelkie porównania oraz syntezuje obrazy cząstkowe (Strahl 2006). Miary syn278
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tetyczne są stosowane m.in. do badania poziomu rozwoju gospodarczego (Hellwig 1968), poziomu rozwoju rolnictwa (Binderman 2013), czy oceny kondycji
finansowej JST (Dziekański 2013) i przedsiębiorstw (Szanduła 2011). W niniejszym opracowaniu wskaźnik syntetyczny zastosowano do oceny aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim.
W literaturze przedmiotu proponowanych jest wiele metod tworzenia miar
syntetycznych. Najczęściej do konstrukcji wskaźnika syntetycznego wykorzystuje się dwie grupy metod – wzorcowe i bezwzorcowe (Ostasiewicz 1999, s. 420).
Metody wzorcowe polegają na wyznaczeniu obiektu wzorcowego (sztucznego punktu odniesienia), mierzeniu odległości od tego wzorca i na tej podstawie konstruowania miernika syntetycznego. Metody bezwzorcowe polegają
na konstrukcji miernika syntetycznego na podstawie tylko znormalizowanych
wartości zmiennych.
W niniejszym opracowaniu w celu skonstruowania syntetycznego wskaźnika aktywności inwestycyjnej MŚP zastosowano metodę bezwzorcową.
Budowa wskaźnika syntetycznego jest zadaniem wieloetapowym i wymaga
podjęcia szeregu decyzji w fazie doboru zmiennych, procedur normalizacji czy
agregacji zmiennych cząstkowych. W dalszej części opracowania przedstawiono
procedurę budowy i obliczono syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej
MŚP w województwie dolnośląskim oraz określono pozycję rankingową tego
województwa na tle pozostałych województw.
Pierwszym etapem budowy wskaźnika syntetycznego było ustalenie
wskaźników cząstkowych służących do jego utworzenia oraz zredukowanie
dużej ich liczby do kilku podstawowych, które mogłyby być przedmiot dalszej analizy. W procesie doboru wykorzystano zarówno kryteria merytoryczne
i formalne, jak i statystyczne. Podstawowym kryterium merytorycznym i formalnym była istotność zmiennych z punktu widzenia analizowanego zjawiska
(czyli aktywności inwestycyjnej) oraz zakres dostępnych danych statystycznych. Dlatego też do konstrukcji wskaźnika syntetycznego przyjęto 7 następujących zmiennych:
X1 – Dynamika nakładów inwestycyjnych MŚP (rok poprzedni = 100).
X2 –	Nakłady inwestycyjne sektora MŚP w przeliczeniu na jednego przedsiębiorstwo (w tys. zł).
X3 –	Nakłady inwestycyjne sektora MŚP w przeliczeniu na jednego pracującego (w tys. zł).
X4 – Wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem (%).
X5 –	Dynamika nakładów inwestycyjnych sektora MŚP w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo (rok poprzedni = 100).
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X6 – Dynamika nakładów inwestycyjnych sektora MŚP w przeliczeniu na jednego pracującego (rok poprzedni = 100).
X7 – Dynamika wskaźnika relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów
(rok poprzedni = 100).
W tabeli 5 przedstawiono potencjalne zmienne, które przyjęto do konstrukcji syntetycznego wskaźnika aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie
dolnośląskim, stosując kryteria merytoryczne i formalne.
Tab. 5. Zmienne charakteryzujące aktywność inwestycyjną MŚP w województwie
dolnośląskim w latach 2004–2013
Rok

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

2004

135,6

25,85

7,69

4,01%

136,9

132,16

127,78

2005

108,99

31,74

8,92

4,25%

122,8

115,95

106,05

2006

129,39

37,85

10,78

4,91%

119,23

120,88

115,5

2007

108,59

37,74

11,08

4,66%

99,71

102,82

94,89

2008

104,93

41,05

11,67

4,47%

108,79

105,29

95,9

2009

90,23

38,52

10,58

4,40%

93,84

90,71

98,5

2010

101,8

37,74

10,99

4,27%

97,96

103,79

96,93

2011

116,32

43,06

12,52

4,47%

114,11

113,97

104,69

2012

96,86

39,8

12,06

4,18%

92,42

96,3

93,52

2013

107,41

43,81

13,25

4,25%

110,08

109,91

101,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…, GUS,
Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Następnie, stosując kryteria statystyczne, dokonano weryfikacji przyjętych 7 zmiennych cząstkowych. W tym celu zbadano ich zdolność dyskryminacyjną oraz pojemność informacyjną, czyli stopień ich skorelowania z innymi zmiennymi. Przy doborze zmiennych wymagane jest, aby wykazywały
odpowiednią zmienność, gdyż słabo zróżnicowana zmienna stanowi niewielką wartość analityczną. Do mierzenia zróżnicowania zmiennych wykorzystano współczynnik zmienności. Ze zbioru potencjalnych zmiennych zostały wyeliminowane te cechy, dla których wartość współczynnika zmienności była
mniejsza od ustalonej w sposób arbitralny, krytycznej wartości progowej tego
współczynnika ustalonej na poziomie 10%. Po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń stwierdzono, że wszystkie zmienne charakteryzują się współczynnikami zmienności wyższymi niż 10%.
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Istotnym kryterium doboru zmiennych jest również ich korelacja.
Przyjmuje się, że dwie zmienne wysoko skorelowane przekazują podobną
informację, dlatego też zaleca się wyeliminowanie jednej z nich. W tym celu
przeprowadzono analizę macierzy współczynników korelacji Pearsona3.
Przyjęto, że zmienne przekraczające wartość progową r* = 0,7 zostaną usunięte ze zbioru zmiennych. Po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń ze
zbioru potencjalnych zmiennych decyzyjnych wyeliminowano zmienne X3,
X5, X6, X7.
Kolejnym etapem konstrukcji wskaźnika syntetycznego był podział
zmiennych cząstkowych ze względu na kryterium sposobu ich oddziaływania na opisywane zjawisko. Według tego kryterium wyróżnia się stymulanty,
destymulanty i nominanty. Stymulanty to zmienne, których wzrost wartości
oznacza sytuację korzystną dla zjawiska. Natomiast destymulanty to zmienne,
których wzrost wartości oznacza sytuację niekorzystną – pożądane są wartości niskie. Z kolei nominanty to zmienne, które charakteryzują się pewnym
optymalnym (nominalnym) poziomem (zakresem), od którego jakiekolwiek
odchylania (w górę czy w dół) traktowane są jako niekorzystne (Młoda 2006,
s. 261). Określono charakter każdej zmiennej, która została zakwalifikowana
do ostatecznego zbioru diagnostycznego (X1, X2, X4). Wszystkie zmienne zaliczono do zbioru stymulant.
Kolejnym etapem było doprowadzenie poszczególnych zmiennych cząstkowych do wzajemnej porównywalności, czyli przeprowadzono normalizację.
W literaturze przedmiotu prezentowane są różne procedury normalizacyjne (np.
standaryzacja, unitaryzacja, przekształcenie ilorazowe). W niniejszym opracowaniu zastosowano jedną z najczęściej stosowanych – unitaryzację, wykorzystując do tego następujący wzór (Strahl 1998, s. 272):
xij´ = (xij – min xi) / (max xi – min xi),
gdzie:
xij´ – znormalizowane wartości j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,
xij – wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,
min xi – minimalna wartość j-tej zmiennej,
max xi – maksymalna wartość j-tej zmiennej.

 Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału (-1, +1). Jego znak informuje o kierunku korelacji, a jego wartość o sile związku. Jeżeli współczynnik ten wynosi: mniej niż 0,2 – to brak jest
związku liniowego między badanymi zmiennymi, od 0,2 do 0,4 – to zależność liniowa jest wyraźna, ale mała, od 0,4 do 0,7 – to zależność jest umiarkowana, od 0,7 do 0,9 – to zależność jest
znacząca, powyżej 0,9 – to zależność jest bardzo silna (Zeliaś 2000, s. 82).

3
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń zmienne przyjęły wartości od 0 do
1. W tabeli 6 przedstawiono wartości znormalizowanych zmiennych cząstkowych charakteryzujących aktywność inwestycyjną MŚP w województwie dolnośląskim w poszczególnych latach analizowanego okresu.
Tab. 6. Wartość znormalizowanych zmiennych charakteryzujących aktywność
inwestycyjną MŚP w województwie dolnośląskim w latach 2004–2013
Rok

X1

X2

X4

2004

0,699

0,395

0,966

2005

0,623

0,679

1,000

2006

0,584

0,585

1,000

2007

0,484

0,677

0,000

2008

5,480

0,797

0,490

2009

0,311

0,219

0,372

2010

0,296

0,292

0,478

2011

0,322

0,439

0,518

2012

0,669

0,374

0,571

2013

0,549

0,377

0,468

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnim etapem była agregacja wskaźników cząstkowych i wyznaczenie
wskaźnika syntetycznego. Etap ten można przeprowadzić, stosując agregację
addytywną, multiplikatywną lub tzw. mieszaną. W niniejszym badaniu wskaźnik syntetyczny skonstruowano na podstawie uśrednionych znormalizowanych
wartości zmiennych cząstkowych (agregacja addytywna).
gdzie:

WSAIMŚPi = 1/m ∑ xij´,

WSAIMŚPi – syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej MŚP w i-tym województwie,
xij´ – znormalizowane wartości j-tej zmiennej w i-tym województwie,
m – liczba wszystkich zmiennych przyjętych do analizy.
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Obliczony zgodnie z powyższym wzorem wskaźnik syntetyczny może przyjmować wartości z przedziału od 0 do 1 (0 ≤ WSAIMŚPi ≥ 1 ). Im wartości wskaźnika są bliższe 1, tym dane województwo charakteryzuje się wyższym poziomem aktywności inwestycyjnej MŚP, natomiast gdy są bliższe 0 – województwo
charakteryzuje się niższym poziomem aktywności inwestycyjnej MŚP.
W tabeli 7 przedstawiono wartość obliczonego wskaźnika syntetycznego dla
województwa dolnośląskiego oraz pozycję województwa dolnośląskiego w rankingu województw pod względem tego wskaźnika.
Tab. 7. Syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej MŚP
w województwie dolnośląskim w latach 2004–2013
Rok

WSAIMŚP

Pozycja
w rankingu województw

2004

0,687

4

2005

0,767

1

2006

0,723

3

2007

0,387

9

2008

2,256

5

2009

0,301

5

2010

0,355

6

2011

0,426

10

2012

0,538

5

2013

0,464

5

Źródło: opracowanie własne.

Z danych przedstawionych w tabeli 7 wynika, że w większości analizowanych lat (z wyjątkiem 2007 i 2011 roku) województwo dolnośląskie zajmowało
wysoką pozycję w rankingu województw pod względem syntetycznej oceny aktywności inwestycyjnej sektora MŚP. Wysoka pozycja tego województwa na tle
pozostałych województw wskazuje, że MŚP w województwie dolnośląskim charakteryzują się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej.
Podsumowanie
Analiza i ocena cząstkowych zmiennych aktywności inwestycyjnej MŚP
w województwie dolnośląskim w latach 2004–2013 wskazuje, iż:
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 w ciągu 10 kolejnych lat nakłady inwestycyjne MŚP rosły średnio
o 6,7% w stosunku do roku poprzedniego (w Polsce – rosły o 6,4%),
 średnia wielkość nakładów inwestycyjnych MŚP w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosła 37,7 tys. zł i była zbliżona do średniej krajowej
(37,8 tys. zł),
 w ciągu 10 kolejnych lat nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu na
jeden podmiot rosły średnio o 6,0% w stosunku do roku poprzedniego
(w Polsce rosły również o 6,0%),
 średnia wielkość nakładów inwestycyjnych MŚP na jednego pracującego
wyniosła 10,97 tys. zł i była zbliżona do średniej krajowej (10,68 tys. zł),
 w ciągu 10 kolejnych lat nakłady inwestycyjne MŚP w przeliczeniu na
jednego pracującego rosły średnio o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego (w Polsce rosły o 5,8%),
 w badanym okresie MŚP w województwie dolnośląskim przeznaczały na
inwestycje nieco większy odsetek przychodów niż MŚP w Polsce, a średnia wartość wskaźnika relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów
ogółem była również nieco wyższa niż w Polsce (w województwie – 4,4%,
w Polsce – 3,7%).
 w ciągu 10 kolejnych lat wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do
przychodów ogółem rósł średnio o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego (w Polsce rósł o 1,3%).
Analiza powyższych wskaźników wskazuje na przeciętną aktywność inwestycyjną MŚP w województwie dolnośląskim.
Syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej wskazuje natomiast, że
w większości analizowanych lat (z wyjątkiem 2007 i 2011 roku) województwo
dolnośląskie zajmowało wysoką pozycję w rankingu województw. Jego wysoka
pozycja na tle pozostałych województw świadczy więc, że MŚP w województwie
dolnośląskim charakteryzują się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej.
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Streszczenie
Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie
dolnośląskim

Celem artykułu jest ocena aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie dolnośląskim. W jego pierwszej części przedstawiono
analizę i ocenę cząstkowych wskaźników aktywności inwestycyjnej MŚP, tj. np. dynamikę nakładów inwestycyjnych ogółem, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu
na jeden podmiot, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego pracującego, wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem. W drugiej części przedstawiono badanie porównawcze aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim w odniesieniu do aktywności inwestycyjnej MŚP w pozostałych
województwach w kraju. Badanie to przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik
aktywności inwestycyjnej skonstruowany za pomocą metody bezwzorcowej.
Analiza cząstkowych wskaźników wskazuje, że na tle kraju województwo dolnośląskie charakteryzuje się przeciętną aktywnością inwestycyjną MŚP. Natomiast wskaźnik
syntetyczny wskazuje na wysoką pozycję tego województwa w rankingu województw, co
świadczy o wysokim poziomie aktywności inwestycyjnej MŚP.
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Summary
Investment activity of small and medium-sized enterprises in Lower Silesia
Voivodeship
The aim of this article is to assess the investment activity of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Lower Silesia Voivodeship. It is in the first part
of the paper that the analysis and evaluation of the key indicators of the SMEs’
investment activity were presented, i.e. the total investment growth rate, capital expenditure per 1 entity, capital expenditure per 1 employee, the relation of
investments to the total revenue. In the second part of the paper, a comparative
study of the investment activity of SMEs in Lower Silesia Voivodeship in comparison to the investment activity of SMEs in other voivodeships in the country
was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic investment
activity indicator constructed with the use of the non-model method.
Keywords: small and medium-sized enterprises, investment activity, synthetic investment activity indicator, Lower Silesia Voivodeship.
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Wpływ klienta wewnętrznego na kreowanie
wizerunku uczelni niepublicznej
Wstęp
Rozwój gospodarki rynkowej i pojawienie się szkół prywatnych na rynku
zmieniło postrzeganie słowa „edukacja”. Obecnie można to pojęcie rozumieć
również jako komercyjną usługę kierowaną do określonej grupy odbiorców. Na
sprzedaż każdej usługi mają wpływ określone czynniki. W przypadku edukacji
wśród czynników wpływających na ograniczenie popytu można wymienić niż
demograficzny, rosnącą liczbę szkół prywatnych, obniżającą się stopę życiową
obywateli. Zagrożenia wynikające z tych elementów spowodowały konieczność
podjęcia przez uczelnie działań marketingowych, w tym również położenia silniejszego akcentu na wizerunek. Szkoła powinna stale i profesjonalnie kształtować swój wizerunek w ramach public relations. Musi „świadomym, celowym,
planowym, systematycznym i długoplanowym” działaniem upowszechniać pozytywne informacje o uczelni wśród jej interesariuszy (Budzyński 2005, s. 9).
W tym celu może wykorzystać takie kanały jak prasa czy Internet. Należy także pamiętać, że poważnym źródłem informacji stają się studenci, będący klientami uczelni. Poprzez generowanie przekazów (wygłaszanie opinii drogą „word
of mouth”, zamieszczanie wpisów w social media) mogą oni silnie kształtować wizerunek szkoły.
Kształtowanie wizerunku jako element strategii marketingowej
Budowa wizerunku firmy oraz marki oferowanego przez nią produktu należą w warunkach silnie konkurencyjnego rynku do podstawowych działań na
rzecz stabilizacji i rozwoju firmy. Działania te nie są ani łatwe, ani możliwe do
realizacji w krótkim czasie. Wymagają ponadto dużej wiedzy rynkowej i mene-

Agnieszka Pawlak-Wolanin, Janusz Gudowski

dżerskiej oraz wysokiej elastyczności przy podejmowaniu decyzji. Znając słabe
strony i niedostatki danego produktu, oferująca go firma powinna podejmować
nawet drastycznie odmienne do dotychczasowych decyzje, aby uniknąć ryzyka
wypadnięcia z rynku. To ostatnie nastąpi, gdy dotychczasowi klienci odwrócą
się od danego produktu.
Tego rodzaju zjawiska zdarzają się szczególnie często na rynku usług.
Wówczas, w większym stopniu niż w przypadku produktów, dużą rolę w budowaniu marki odgrywają łatwo dostępna, prosta w odbiorze i mająca przyjazny
charakter informacja, niezawodność dostarczenia typu just-in-time oraz jakość
usługi i konkurencyjna cena. Ten ostatni element ma charakter relatywny, zależnie od segmentu konsumentów. Usługa może stanowić także dobro luksusowe. W przypadku edukacji wyższej takim dobrem będzie kształcenie oferowane
przez elitarną uczelnię, której dyplom wiele znaczy na rynku krajowym bądź
międzynarodowym.
Budowanie wizerunku firmy i marki produktu realizuje się przy wykorzystaniu różnorodnych metod marketingowych. Przede wszystkim działania
w tym zakresie zalicza się do działań w segmencie B2C. W przypadku edukacji
może to również być, choć generalnie rzadziej, segment B2B, gdy uczelnia oferuje swoje usługi kadrze danej organizacji. W pewnych okolicznościach można wtedy pominąć element wizerunkowy, np. gdy wielka sieć produkcyjno-handlowa, zatrudniająca tysiące pracowników, zakłada własną uczelnię i kształci na
niej, formalnie bez przymusu, swoich pracowników. Zyskują oni dyplom oraz
bezpieczeństwo zachowania zatrudnienia. Jest to jednak naganne wykorzystywanie pozycji pracodawcy, w warunkach zagrożeń na rynku pracy, kiedy pracodawca zyskuje w stosunku do podwładnych pozycję praktycznie monopolistyczną, przez co nie musi dbać o jakość usługi.
Świadczenie usług w segmencie B2C, a nawet B2P (np. w skali jednostki samorządowej) można w udany sposób realizować jako działanie noszące cechy
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Ph. Kotler i W. Pfoertsch wymieniają następujące moduły komunikacji
marketingowej, przydatne w segmencie B2C i B2B: sprzedaż osobistą, marketing bezpośredni, public relations, pokazy handlowe i wystawy, reklamę oraz
promocję sprzedaży (Kotler, Pfoertsch 2008).
Do tej listy należy dołączyć element odgrywający w przypadku usług edukacyjnych szczególnie ważną rolę. Można go kolokwialnie nazwać „reklamą
szeptaną”, czyli informacją przechodzącą od dotychczasowych interesariuszy
do ich znajomych, krewnych czy sąsiadów. Jeszcze lepszy efekt można uzyskać
wówczas, gdy klient ma świadomość, że uczestniczy w kreowaniu wizerunku
oferenta. Swego czasu współautor tego tekstu kierował przez wiele lat studiami
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podyplomowymi na jednej z czołowych uczelni w Polsce. Sondując opinie kandydatów, okazywało się, że nie znali oni żadnych materiałów reklamowych
o tych studiach, a kierowali się jedynie informacjami od znajomych starszych
studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym i organizacyjnym
jednostki. Było to zanim jeszcze narodziła się epoka Internetu. Obecnie Internet pozwala na spotęgowanie tego typu reklamy, która przemawia do potencjalnych klientów znacznie silniej niż najbardziej przemyślane obietnice oferenta.
To ostatnie stwierdzenie stanowi tezę przyjętą na potrzeby tekstu.
Charakterystyka przeprowadzonego badania
W niniejszym tekście zaprezentowano wyniki badania wpływu studentów
jednej z niepublicznych uczelni na kreowanie jej wizerunku. W pierwszej części
omówiono podstawy teoretyczne i metodologiczne, które zostały wykorzystane
do przeprowadzenia badania. Druga zawiera podsumowanie odpowiedzi oraz
próbę wyciagnięcia wniosków wynikających z zebranego materiału.
Głównym celem badania było pozyskanie informacji od klienta wewnętrznego (studenta) na temat jego wpływu na kreowanie wizerunku uczelni. Wizerunek organizacji jest to kompozycja właściwości przedsięwzięcia, „wyrastająca
z jego filozofii, strategii, stylu kierowania, reputacji oraz zachowania się pracowników i innych przedstawicieli firmy. Jest to projekcja osobowości firmy, którą
ludzie postrzegają, z którą się identyfikują i wobec której wyrażają własne opinie
i odczucia” (Figiel 2004, s. 77). Wizerunek taki można kreować, czyli: tworzyć,
stwarzać, ustanawiać, wprowadzać (Tokarski red. 1980, s. 399). W przypadku organizacji, jaką jest uczelnia, student staje się „przedstawicielem” tej firmy i swoim zachowaniem, ubiorem, wypowiedziami może kreować jej wizerunek.
W badaniach wykorzystano sondaż, ponieważ szczególnie nadaje się on do
badania opinii publicznej (Babbie 2009, s. 132). Kolejnym krokiem był wybór
techniki pomiaru. Podjęto decyzję, aby potrzebne dane zebrać za pomocą kwestionariusza. W tabeli 1 zaprezentowano pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym. Kolejność pytań jest zgodna z ich rozmieszczeniem w arkuszu.
Spośród dziesięciu pytań jedno było otwarte (nr 3). W pozostałych, zamkniętych pytaniach zwrócono uwagę na to, by proponowane kategorie odpowiedzi
były wyczerpujące i rozłączne. Cztery spośród dziewięciu pytań zamkniętych
miało charakter pytań półotwartych, czyli takich, w których część odpowiedzi
wskazana była do wyboru (pytania nr 1, 8, 9, 10), a oprócz tego dano respondentom możliwość udzielenia własnej odpowiedzi. W dwóch pytaniach (nr 2, 7)
zastosowano najbardziej znaną i szeroko stosowaną skalę mierzącą postawy
– skalę Likerta (Mazurek-Łopacińska 1996, s. 157). Pytania te pozwoliły określić, w jakim stopniu studenci zgadzają się lub nie z podanym stwierdzeniem.
289

Agnieszka Pawlak-Wolanin, Janusz Gudowski

Przy formułowaniu pytań zrezygnowano z formy grzecznościowej Pani/Pan
i zastosowano formę „ty”. Podkreślono w ten sposób, że badanie jest realizowane
przez studentów i dla studentów.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tab. 1. Wykaz pytań zawartych w kwestionariuszu ankietowym
Treść pytania
Z czym kojarzysz pojęcie wizerunku organizacji?
Jak ważne dla uczelni jest kreowanie swojego wizerunku?
W jakim sposób nasza uczelnia mogłaby w większym stopniu zadbać o swój
wizerunek?
Czy wizerunek uczelni wpływa na postrzeganie Twojej osoby w otoczeniu?
Czy jako klient wewnętrzny-student uczelni identyfikujesz się z jej wizerunkiem?
Czy uważasz, że swoim zachowaniem, postawą, wyglądem wpływasz na
kształtowanie wizerunku uczelni?
Jak istotne jest promowanie wizerunku uczelni własną osobą?
Co mogłoby się stać najlepszym znakiem rozpoznawczym naszej uczelni?
Biorąc pod uwagę barwy logo uczelni, wskaż, w jakim dominującym kolorze
powinien być element, któremu nadałeś najwyższą wagę w pytaniu 8.
Jakimi gadżetami ze swoim logo powinna dysponować uczelnia?

Źródło: opracowanie własne.

W celu wykrycia ewentualnych wad kwestionariusza badania właściwe zostały poprzedzone badaniem testowym na grupie studentów uczelni. Wstępny
test nie wykazał jednak wad, pozyskane w nim dane dołączono zatem do ogólnej
puli badania.
Prawie nigdy w ramach badań badacze nie są w stanie przebadać wszystkich
członków interesującej ich populacji. Populacją jest grupa (zazwyczaj ludzi), na
temat której mają zostać sformułowane wnioski (Babbie 2009, s. 132). W przypadku omawianych badań wielkość uczelni (851 studentów na czterech kierunkach studiów w roku akademickim 2013/14) spowodowała, że zdecydowano się
na objęcie badaniem całej populacji. Nie było zatem konieczności dokonywania
doboru próby. Natrafiono jednak na spore trudności w pozyskaniu danych od
wszystkich respondentów. Powodem był brak obowiązku uczestniczenia w wykładach i wynikająca z tego absencja studentów. W takich przypadkach grupa
badawcza nie podejmowała już kolejnej próby pozyskania brakujących danych.
Łącznie badaniu poddano studentów wszystkich kierunków studiów.
W celu przeprowadzenia obserwacji przygotowano wspomniany już kwestionariusz, a następnie wytypowany zespół badawczy przeprowadził sondaż.
Wybrano ten typ obserwacji, ponieważ umożliwia on zebranie informacji od
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dużej liczby respondentów. Grupa badawcza składała się z 8 osób. Kwestionariusze zostały rozdane podczas planowych zajęć (wykładów, ćwiczeń) do ich
samodzielnego wypełnienia przez respondentów oraz zebrane w tym samym
czasie i miejscu. Ta forma przeprowadzenia badania pozwoliła uzyskać wysoką zwrotność ankiet.
W kolejnym kroku, na podstawie „surowych” obserwacji zawartych w kwestionariuszach dokonano przetworzenia danych sondażowych. Faza ta objęła
klasyfikację (kodowanie) wpisanych odpowiedzi oraz przeniesienie wszystkich
informacji do komputera. Po zgromadzeniu danych w odpowiedniej formie
przystąpiono do ich interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących
teorii, która zainspirowała badania.
Wyniki badania
Badanie przeprowadzono w semestrze zimowym roku akademickiego
2013/14. Zbieranie danych rozpoczęto 22 marca, a zakończono 13 kwietnia 2014
roku. W okresie tym pozyskano 354 ankiety i do dalszej analizy zakwalifikowano 348 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Badaniem zostało objętych
41,01% studentów uczelni. Grupa poddana badaniu składała się w 52,15% z kobiet i w 47,85 % z mężczyzn.
W tabeli 2 przedstawiono procentowy udział studentów każdego z kierunków studiów w przeprowadzonym badaniu w odniesieniu do liczy studentów na
danym kierunku.
Tab. 2. Odsetek studentów danego kierunku biorący udział w badaniu

studentów

pozyskanych ankiet

Udział % studentów danego
kierunku biorących udział
w badaniu

A

348

144

41,38%

B

113

42

37,17%

C

254

126

49,61%

D

136

36

26,47%

Razem

851

348

41,01%

Kierunek

Liczba:

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych prezentowanych w tabeli 2, w badaniu wzięło udział
blisko 50% studentów kierunku C. Najsłabiej reprezentowany był kierunek D –
ok. 26% studentów. W przypadku jednej ankiety respondent nie odnotował informacji o kierunku swoich studiów.
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Dane zaprezentowane w tabeli 3 wskazują, że najliczniejszą grupę na uczelni stanowią studenci A, którzy wypełnili ok. 52% pozyskanych kwestionariuszy. Natomiast najmniej liczną grupę stanowią słuchacze kierunku B, jednak ich
procentowy udział w badaniu (15,65%) był wyższy niż studentów D (9,92%),
chociaż ta druga grupa jest liczniejsza od grupy słuchaczy B.
Tab. 3. Udział % studentów poszczególnych kierunków w badaniu
Kierunek

Liczba:

Udział % studentów w:

studentów

pozyskanych
ankiet

populacji

badaniu

A

348

144

40,89

52,29

B

113

42

13,28

15,65

C

254

126

29,85

21,76

D

136

36

15,98

9,92

Razem

851

348

Źródło: opracowanie własne.

Po zamieszczonej charakterystyce respondentów przedstawiona zostanie
graficzna prezentacja uzyskanych wyników badań ankietowych, w kolejności
ich występowania w kwestionariuszu.

Wyk. 1. Odpowiedzi na pytanie „Z czym kojarzysz pojęcie wizerunku organizacji?”
Źródło: opracowanie własne.
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Pytanie pierwsze dotyczyło skojarzeń respondentów z pojęciem „wizerunek
uczelni”, a ankietowani mieli możliwość wybrania maksymalnie dwóch odpowiedzi spośród propozycji, bądź dopisania własnej odpowiedzi. Dokonano 632
wskazań. Ponad 32% odpowiedzi dotyczyło logo rozpoznawalnego przez otoczenie. Powyżej 25% odpowiedzi wskazywało na związek wizerunku z efektywną reklamą i innymi narzędziami public relations. Blisko 20% odpowiedzi związane było z opinią innych o organizacji. Wygląd zewnętrzny budynków i ich
otoczenie jest kojarzony z wizerunkiem organizacji w blisko 13% odpowiedzi,
a wygląd, ubiór, zachowanie, postawa uczestników organizacji w 9% wskazań.
Ankietowali nie przedstawili ani jednej własnej odpowiedzi. Płeć ankietowanych nie miała większego wpływu na udzielane odpowiedzi. Kolejność wskazań
w przypadku obu płci była identyczna.

Wyk. 2. Odpowiedzi na pytanie „Jak ważne dla uczelni jest kreowanie swojego
wizerunku?”

Źródło: opracowanie własne.

Blisko połowa ankietowanych studentów stwierdziła, że kreowanie przez
uczelnię swojego wizerunku jest dla niej bardzo ważne, a ponad 32% uważało, że jest to raczej ważne. Jedynie niecałe 6% stwierdziło, że jest to zdecydowanie bądź raczej nieważne. Kobiety w niewiele większym stopniu niż
mężczyźni (o ok. 2% więcej) wskazują ten aspekt jako zdecydowanie ważny.
Mężczyźni natomiast, w porównaniu z kobietami, częściej określają go jako
raczej ważny.

293

Agnieszka Pawlak-Wolanin, Janusz Gudowski

Wyk. 3. Odpowiedzi na pytanie „W jakim sposób uczelnia mogłaby w większym
stopniu zadbać o swój wizerunek?”

Źródło: opracowanie własne.

W tym jedynym pytaniu otwartym, jakie zostało zawarte w kwestionariuszu,
niewiele ponad 36% ankietowanych nie wskazało żadnej propozycji zwiększenia
stopnia zadbania przez uczelnię o jej wizerunek. Pozostałe 64% odpowiedzi zostało pogrupowane w pewne obszary tematyczne. W ponad 16% przypadków
wnioski dotyczyły infrastruktury uczelni: miejsc parkingowych dla studentów,
remontu budynku (z zewnątrz, w środku, naprawa podłogi na piętrze) bądź
jego zmiany na większy, powiększenia szatni, większego sklepiku, lepszej gastronomii, lepszego zagospodarowania terenu przyległego (trawnik, ławki dla
studentów), wprowadzenia zakazu palenia przed budynkiem i zorganizowania
palarni w niewidocznym miejscu, rozbudowy budynków o kampus, o halę gimnastyczną, lepszych sal wykładowych. Ponad 14% odpowiedzi związanych było
z tematem reklamy i promocji: promocja wśród studentów, rozdawanie studentom gadżetów (np. darmowa pamięć USB dla nowych studentów), wypuszczenie na rynek gadżetów, identyfikatory dla studentów bądź inny element charakterystyczny, typu plakietka, broszka, znaczek, bransoletka, emblemat (odznaka)
na żakiecie lub marynarce, a także działania reklamowe w szkołach, na portalach społecznościach i w Internecie, reklama w mediach regionalnych, reklama
w TV, reklama efektywna, czytelniejsza, bardziej kolorowa, z ekspozycją efektów
pracy uczelni, logo rozpoznawalne przez otoczenie, szersza promocja poza miastem, pojawianie się na targach, pokazywanie na forum, ile osób uzyskało pracę
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po ukończeniu uczelni, prelekcje w szkołach średnich, spotkania z maturzystami, wizyty uczniów szkół średnich na zajęciach oraz zmiana nazwy uczelni, bo
obecna jest mało prestiżowa. Przeszło 7% wniosków związanych było z organizacją studiów: bardziej przemyślany plan zajęć (jeden dzień w jednym budynku), brak kilkugodzinnych przerw między wykładami, podniesienie poziomu
świadczonych usług poprzez zwrócenie większej uwagi na studentów (stworzenie przyjaznych warunków nauki, przyjazny plan, sprawny sprzęt itp.), modernizacja urządzeń typu ksero, ulepszenie sprzętu komputerowego, laboratoria,
pomoce dydaktyczne, więcej markerów do tablicy, dbanie o dobro studentów,
dbanie o zadowolenie studentów w zdrowym stopniu (większy szacunek dla studenta) – „oni sami zrobią reklamę słowną i jeśli będą zadowoleni, polecą uczelnię
– bez żadnych kosztów”, zadbanie o pozytywną ocenę wśród studentów, organizowanie większej liczby wydarzeń, np. konferencji i podnoszenie świadomości
uczestników organizacji co do tego, że mają wpływ na poprawę jej wizerunku.
Kolejna część odpowiedzi, blisko 6%, dotyczyła kadry naukowej i administracyjnej uczelni: wyższy poziom kadry naukowej, mniej wymagający prowadzący, przeanalizować kadrę wykładowców, wykładowcy renomowani, właściwy,
dobry dobór kadry – praktyków (młodsza kadra), prowadzący powinni ciekawiej prowadzić wykłady, chwalić się wykładowcami, lżejsze podejście do studenta, przychylni i ogólnodstępni prowadzący, szkoła i jej pracownicy mogliby być
bardziej wyrozumiali i powinni być w porządku w stosunku do studentów, poprawa współpracy pracowników dziekanatu do spraw studentów (słaby przepływ
informacji), poprawa organizacji w działach takich, jak dziekanat czy sekretariat:
„w sumie na pierwszym roku zazwyczaj większych problemów nie ma, z czasem
jednak są coraz większe problemy z planem czy załatwieniem pewnych spraw,
jest wiele rzeczy niejasno sprecyzowanych, co może utrudniać życie studentowi;
z czasem również to trochę zniechęca samo załatwianie wielu rzeczy”, „obsługa
sekretariatu i dziekanatu powinna z milszym podejściem podchodzić do studentów”, lepszy przekaz informacji przez bezpośredni kontakt z klientem wewnętrznym. Około 4,5% odpowiedzi dotyczyło poprawy działania strony internetowej
i wirtualnego dziekanatu oraz niskiej jakości wi-fi. Ankietowani uważają, że witryna internetowa powinna być ciekawsza, czytelniejsza i szybciej dostępna.
Wśród innych propozycji pojawiały się: organizowanie dodatkowych wykładów poza uczelnią, rozszerzenie oferty edukacyjnej przez powołanie pedagogicznych kierunków magisterskich oraz prowadzenie badań naukowych. Respondenci zasygnalizowali konieczność nawiązania i zacieśnienia współpracy
z renomowanymi uczelniami w kraju oraz z ważnymi dla regionu firmami po
przez spotkania integracyjne, organizowanie ciekawych wydarzeń, a także zapraszanie przedstawicieli biznesu na imprezy uczelniane. Niewielki odsetek badanych
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(ok. 2%) uważa, iż o wizerunek uczelni można zadbać, uruchamiając odpowiednie działania finansowe wobec studentów, takie jak: obniżenie czesnego,
które jest zbyt wysokie w stosunku do zarobków, zrezygnowanie ze zbyt wysokich kar za przetrzymywanie książek czy nienaliczanie kar pieniężnych za
opóźnienie wpłat.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że kobiety w większym stopniu zwróciły
uwagę na zagadnienia związane z infrastrukturą – ponad 23% odpowiedzi, a na
drugim miejscu wskazały działania promocyjne i reklamowe (blisko 16% propozycji). Natomiast mężczyźni na pierwszym miejscu, z wynikiem ok. 12% odpowiedzi, sklasyfikowali działania w obszarze promocji i reklamy, a infrastruktura pojawiła się na miejscu drugim z ok. 8% wskazań.

Wyk. 4. Odpowiedzi na pytanie „Czy wizerunek uczelni wpływa na postrzeganie
Twojej osoby w otoczeniu?”

Źródło: opracowanie własne.

Blisko 39% respondentów uważa, że wizerunek uczelni nie wpływa na postrzeganie ich osoby w otoczeniu. Ponad 29% ankietowanych sądzi, że wpływ
ten jest pozytywny, a prawie 9% określa go jako negatywny. Około 40% ankietowanych kobiet jest zdania, że wspomniany wizerunek nie ma wpływu na ich
postrzeganie przez otoczenie, podczas gdy mężczyzn takich jest blisko 37%.
Co trzeci mężczyzna natomiast stwierdza, że wizerunek uczelni ma pozytywny
wpływ, podczas gdy wśród kobiet tego zdania jest co czwarta osoba.
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Wyk. 5. Odpowiedzi na pytanie „Czy jako klient wewnętrzny-student uczelni
identyfikujesz się z jej wizerunkiem?”

Źródło: opracowanie własne.

Wśród ankietowanych ponad 43% twierdzi, że jako studenci identyfikują się z wizerunkiem uczelni, natomiast blisko 32% odpowiedziało, że nie. Co
czwarty ankietowany nie miał zdania na ten temat. W przypadku tego pytania
płeć respondenta nie miała wpływu na udzielaną odpowiedź.

Wyk. 6. Odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz, że swoim zachowaniem, postawą,
wyglądem wpływasz na kształtowanie wizerunku uczelni?”

Źródło: opracowanie własne.

Około 58% badanych sądzi, że swoim zachowaniem, postawą, wyglądem
wpływa na kształtowanie wizerunku uczelni. Spośród kobiet blisko 61% jest takiego zdania, wśród mężczyzn ponad 54%. Natomiast 28% studentów uważa, że
ich zachowanie, wygląd, postawa nie mają wpływu na kształtowanie wizerunku
uczelni. Mężczyźni częściej niż kobiety nie mają zdania na ten temat.
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Wyk. 7. Odpowiedzi na pytanie „Jak istotne jest promowanie wizerunku
uczelni własną osobą?”

Źródło: opracowanie własne.

Prawie 40% respondentów uważa, że promowanie wizerunku uczelni własną osobą jest bardzo istotne, 37% – że jest to średnio istotne. Jedynie niewiele
ponad 15% sądzi, że takie promowanie uczelni jest mało istotne bądź nieistotne.
Pośród ankietowanych kobiet blisko 43% wskazuje odpowiedź „bardzo istotne”,
gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi ok. 37%. O 5% więcej mężczyzn niż
kobiet jest zdania, że promowanie wizerunku uczelni własną osobą jest średnio istotne. Odsetek kobiet i mężczyzn, dla których promowanie uczelni własną
osobą jest mało istotne bądź nieistotne, jest podobny.

Źródło: opracowanie własne.

Wyk. 8. Odpowiedzi na pytanie „Co mogłoby się stać najlepszym znakiem rozpoznawczym naszej uczelni?”

Źródło: opracowanie własne.
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Za najlepszy znak, po którym można by rozpoznać studenta uczelni, respondenci uznali gumową bransoletkę. Wskazało ją blisko 19% badanych.
Bransoletka była elementem najczęściej wybieranym przez mężczyzn, głosowało na nią ponad 17% studentów płci męskiej. Kobiety natomiast oddały
tyle samo głosów (20,1%) na gumową bransoletkę oraz na znaczek/przypinkę.
W ujęciu całościowym z wynikiem nieco ponad 18% na drugim miejscu znalazł się znaczek/przypinka, a na trzecim – torba z blisko 15% głosów. Czwarte miejsce przypadło koszuli, otrzymała ona ok. 10% wskazań (chociaż panie, chętniej niż koszulę, widziałyby broszkę). W tej grupie ankietowanych na
broszkę oddano ponad 14%, a na koszulę ok. 6% głosów. Wśród mężczyzn
koszula otrzymała ponad 14% wskazań. Poza propozycjami przedstawionymi
w kafeterii, studenci w pytaniu tym otrzymali możliwość wskazania własnych
propozycji. Pojawiły się wśród nich: urządzenie elektroniczne z logo uczelni, breloczek, długopis, koszulka (T-shirt), teczka na notatki, torba na zakupy
z materiału lub czapka z logo uczelni.

Wyk. 9. Wskazania, zgodnie z poleceniem „Biorąc pod uwagę barwy logo uczelni,
wskaż, w jakim dominującym kolorze powinien być element, któremu nadałeś
najwyższą wagę w pytaniu 8”

Źródło: opracowanie własne.

Prawie 48% studentów wskazało kolor miedziany jako barwę elementu wybranego w poprzednim pytaniu. Zielony kolor wybrało ok. 34%. W tym pytaniu preferencje płci były odmienne. Ponad 40% kobiet jako dominującą wskazało barwę zieloną, blisko 38% miedzianą, a ok. 20% kolor grafitowy. Mężczyźni
w prawie 59% wytypowali barwę miedzianą, niecałe 28% zaznaczyło kolor zielony i jedynie ok. 8% wskazało grafitowy. Wśród innych, niewymienionych w pro299
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ponowanych odpowiedziach kolorów, wyszczególniano: biały, pomarańczowy,
różowy, czerwony, łososiowy, szary i czarny. Pojawiała się również propozycja
użycia wszystkich kolorów z logo.

Wyk. 10. Odpowiedzi na pytanie „Jakimi gadżetami ze swoim logo powinna
dysponować uczelnia?”

Źródło: opracowanie własne.

Wśród gadżetów, jakimi powinna dysponować uczelnia, respondenci najchętniej wskazali długopis (ponad 26% głosów), następnie pamięć USB – ok.
23% wyborów oraz notatnik z wynikiem blisko 21% typowań. Różnie kształtował się wybór gadżetu w zależności od płci respondentów. Kobiety, wynikiem
przekraczającym 28%, wytypowały na pierwszym miejscu długopis. Na drugim
miejscu, wynikiem ok. 22% głosów, wskazały notatnik, a na trzecim – pamięć
USB – powyżej 20% wskazań. Mężczyźni natomiast ponad 26% głosów oddali na
pamięć USB, przeszło 24% na długopis, a niecałe 20% na notatnik. Co do czwartego miejsca respondenci obu płci byli jednomyślni. To miejsce, z całościowym
wynikiem ok. 17% wskazań, zajął kalendarz. Wśród odpowiedzi zaproponowanych przez respondentów pojawiły się: brelok, urządzenie elektroniczne, torba/
torba ekologiczna, smycz, plecak, kubek termiczny, koszulka, teczka na notatki
z logo uczelni, zapach do auta.

300

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

Podsumowanie
Pojęcie „wizerunku organizacji” studenci uczestniczący w badaniu kojarzą
przede wszystkim z logo rozpoznawalnym przez otoczenie, z efektywną reklamą i innymi narzędziami public relations bądź z opinią innych o organizacji.
Czterech na pięciu słuchaczy uważa, że kreowanie przez uczelnię swojego wizerunku jest dla niej bardzo lub raczej ważne. Co trzeci ankietowany nie wskazał
jednak żadnej sugestii, która pozwoliłaby uczelni w większym stopniu zadbać
o wizerunek. Spośród przedstawionych propozycji najwięcej dotyczyło poprawy infrastruktury uczelni i wykorzystania narzędzi reklamy i promocji. Blisko
39% biorących udział w badaniu uważa, że wizerunek uczelni nie wpływa na
postrzeganie ich osoby w otoczeniu, jednak prawie 30% dostrzega taki wpływ.
Prawie połowa studentów identyfikuje się z wizerunkiem uczelni. Czterech na
pięciu studentów uważa, że promowanie wizerunku uczelni własną osobą jest
bardzo lub średnio istotne, ale tylko trzech na pięciu ankietowanych widzi związek między swoim zachowaniem, postawą, wyglądem a kształtowaniem wizerunku uczelni. Za najlepszy znak, po którym można by rozpoznać studenta uczelni, respondenci uznali gumową bransoletkę w kolorze miedzianym.
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Streszczenie
Wpływ klienta wewnętrznego na kreowanie wizerunku uczelni niepublicznej

W dobie silnej konkurencji pozytywny i mocno ugruntowany wizerunek organizacji może mieć wpływ na jej przetrwanie. W przypadku uczelni znaczną część organizacji stanowią jej klienci wewnętrzni, czyli studenci. Niniejsze opracowanie przedstawia
wyniki badania wpływu klienta wewnętrznego na kreowanie wizerunku jednej z uczelni
niepublicznej na Dolnym Śląsku. Uczelnia ta działa głównie w otoczeniu lokalnym, choć
pewna grupa słuchaczy przyjeżdża z równorzędnych bądź mniejszych miejscowości oddalonych o 20–50 km, a nawet z wojewódzkiego Wrocławia.
Słowa kluczowe: klient, kreowanie wizerunku, uczelnia niepubliczna, rynek, szkolnictwo wyższe.

Summary
The influence of an internal client on a non-public higher school image
creation

Firm positive image can help organisation survive in a time of fierce competition.
In case of higher school, majority of organisation is formed by its internal client,
undergraduates. The article presents the results of a research examining the influence
of an internal client on creating the image of one of a non-public higher schools based
in Lower Silesia. The school mainly operates in its direct local environment, although
certain amount of students commutes from equal size or smaller locations situated from
20 to 50 km away, even from a voivode rank Wrocław.
Keywords: client, image creation, non-public school, market, higher education.
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Konkurencyjność przedsiębiorstwa z perspektywy
przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii
Wstęp
Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstwa wzbudza zainteresowanie zarówno na gruncie nauki, jak i praktyki, za sprawą zmian zachodzących
w otoczeniu. Na znaczeniu zyskuje posiadanie aktualnej wiedzy o czynnikach
i uwarunkowaniach mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa.
„W sytuacji, gdy otoczenie zmienia się szybko, firmy mogą nie być w stanie
dopasowywać się, ani tym bardziej kształtować czy rozwijać zasoby zanim ich
długookresowa strategia się nie zdezaktualizuje.”1 Menedżerowie powinni dysponować umiejętnościami w zakresie analizy zmian w otoczeniu i tak kształtować procesy biznesowe, by zapewniały one przedsiębiorstwu konkurencyjność.
Przedsiębiorstwa powinny korzystać zarówno z tradycyjnych, jak i współczesnych koncepcji konkurencyjności dostosowanych do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania na rynku.
Wyzwania, przed którymi stają aktualnie przedsiębiorcy to umiejętność
właściwego diagnozowania i przewidywania procesów i zjawisk zachodzących
w zmiennym otoczeniu. Nie ulega wątpliwości, iż wpływ procesu globalizacji
potęguje zakres i tempo przemian, które wymuszają ciągłą gotowość podążania za zmianami czy ich inicjowania. To znajduje odzwierciedlenie w decyzjach
strategicznych dotyczących realizowanych strategii i zaangażowania strategicznych zasobów oraz kompetencji w osiąganiu lepszej pozycji konkurencyjnej.
 E. Stańczyk-Hugiet, Pola eksploracji Strategy as Practice International Network, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014, s. 92.
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Pojawiające się pytania dotyczą nie tylko sposobów i doboru odpowiednich
narzędzi w sferze konkurowania, ale również doskonalenia już istniejącego potencjału w kontekście możliwości kreowania wartości, uzyskiwania
przewagi konkurencyjnej, jak również kształtowania relacji międzyorganizacyjnych.
Celem artykułu jest ukazanie istniejących w literaturze opracowań dotyczących problematyki konkurencyjności przedsiębiorstwa z perspektywy przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii.
Realizacji wskazanego celu sprzyjać będzie ukazanie istoty i podsystemów
konkurencyjności przedsiębiorstwa, omówienie źródeł i rodzajów przewag
konkurencyjnych oraz możliwych do realizacji strategii konkurencyjnych.
Istota i podsystemy konkurencyjności przedsiębiorstwa
Rozważania na temat konkurencyjności przedsiębiorstwa należy rozpocząć od zdefiniowania samego pojęcia, które może mieć różne odniesienia.
W ujęciu H. G. Adamkiewicz-Drwiłło konkurencyjność postrzegana jest
jako zdolność do stałego kreowania tendencji rozwojowej oraz skutecznego
utrzymywania się i zdobywania rynków zbytu w warunkach oferowania przez
konkurentów produktów (lub usług) nowych, lepszych i tańszych2. Według
M. Goryni i E. Łaźniewskiej konkurencyjność oznacza zdolność do konkurowania, a więc umiejętność działania i przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu. Za istotną cechę konkurencyjności przedsiębiorstwa należy uznać umiejętność dostosowywania się do zmian3. M. J. Stankiewicz konkurencyjność
traktuje jako pewien system, złożony z następujących podsystemów4:
 potencjału konkurencyjności, którym jest ogół zasobów materialnych
i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz kluczowe kompetencje i zdolności niezbędne do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku,
 przewagi konkurencyjnej, będącej efektem takiego wykorzystania potencjału konkurencyjności, który umożliwia efektywne generowanie
atrakcyjnej oferty rynkowej,
 instrumentów konkurowania, świadomie kreowanych przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania nabywców dla swojej oferty,
 H. G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 132.
3
 M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, s. 48.
4
 M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK „Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 89.
2
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 pozycji konkurencyjnej, czyli osiągniętego przez przedsiębiorstwo wyniku konkurowania, rozpatrywanego na tle wyników osiąganych przez
konkurentów.

Rys. 1. Podsystemy konkurencyjności przedsiębiorstwa i ich charakterystyka
Źródło: opracowano na podstawie: M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń 2005, s. 105–319; J. Rokita,
Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE Warszawa 2005,
s. 57–61; W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Warszawa 2005, s. 170–178.

Wymienione podsystemy konkurencyjności (rysunek 1) są ze sobą powiązane i oddziałują na siebie. Przykładem może być konkurencyjna jakość, cena
oraz promocja, będące efektem posiadania konkurencyjnej technologii, konkurencyjnej organizacji zaopatrzenia oraz konkurencyjnej strategii marketingowej5. Potencjał konkurencyjności jest podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej i sprzyjać powinien zdobywaniu oczekiwanej pozycji konkurencyjnej.
Właściwe wykorzystanie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej, która z kolei daje podstawy do
przygotowania oferty i zastosowania określonych instrumentów konkurowania.
Instrumenty w sferze konkurencji cenowej i pozacenowej pozwalają na osiągnięcie określonej pozycji konkurencyjnej.
 Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień (red.), Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii
Europejskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 19.

5
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„Każde przedsiębiorstwo formułując i planując swoje cele strategiczne, musi
również planować swoją przyszłą pozycję konkurencyjną”6, która będąc ostatnim ogniwem w łańcuchu konkurencyjności, wyznacza miejsce na rynku lokalnym, krajowym, międzynarodowym czy globalnym.
W warunkach dynamicznego rynku szybkie formułowanie oraz wdrażanie odpowiedniej strategii decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wyznacznikiem konkurencyjności staje się wówczas zdolność dostosowania się do
dokonujących się w otoczeniu zmian, mierzona czasem, którego przedsiębiorstwo potrzebuje na ich przeprowadzenie. Skutecznym sposobem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa jest budowanie uprzywilejowanych relacji z interesariuszami rynkowymi, a zwłaszcza z klientami, dostawcami, konkurentami,
jak również kształtowanie partnerskich, długoterminowych relacji publiczno--prywatnych. Warto zauważyć, że na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
wpływ mają zarówno te procesy i zasoby, których przedsiębiorstwo jest właścicielem, jak i te, do których ma dostęp i z których korzysta w ramach współpracy
międzyorganizacyjnej.
Konkurencyjność w koncepcjach rozwoju strategii
Omawiając problematykę konkurencyjności przedsiębiorstwa, warto umiejscowić ją w koncepcjach rozwoju strategii w perspektywie minionych lat. Precyzyjne i kompleksowe ujęcie przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii możemy odnaleźć w książce profesora J. Niemczyka pt. Strategia. Od planu do sieci7.
Z perspektywy minionych dziesięcioleci i tworzących się szkół i podejść do strategii wyróżnił on pięć podejść, tj.8:
 planistyczne podejście do strategii (lata 1945–1974; twórcy podejścia:
Penrose 1956, Chandler 1962, Ansoff 1965; sztandarowe przykłady firm:
DuPont, GE, Standard Oil of New Jersey, Sears Roebuck);
 pozycyjne podejście do strategii (lata 1974–1984; twórca podejścia: Porter 1980; sztandarowe przykłady firm: Shell, BP, GE);
 zasobowe podejście do strategii, także VBM (lata 1983–2008?; twórcy
podejścia: Wernerfelt 1984, Barney 1989, Peters, Waterman 1980, Stewart III 1991, Grant 1991; sztandarowe przykłady firm: Coca-Cola, Pepsi, IBM, HP);
 M. J. Stankiewicz, op. cit., s. 91.
 J. Niemczyk, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
8
 J. Niemczyk, Logika rozwoju strategii, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój
koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014, s. 69.
6
7
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 innowacyjno-przedsiębiorcze podejście do strategii (ok. 2005–ok. 2013;
twórcy podejścia: Drucker 1985, Kim, Mauborgne 2005, Epstein 2006,
Chesbrought 2003, Christiansen 2010; sztandarowe przykłady firm: Apple, Nokia);
 sieciowe podejście do strategii (ok. 2010; twórcy podejścia: Barabasi
2002, Anderson, Hakanson 1994, Borgatti 2003, Järvensivu 2009; sztandarowe przykłady firm: HP, Google).
Początki rozwoju strategii w naukach o zarządzaniu sięgają lat 50. XX wieku.
Wówczas strategia miała postać długookresowego planu (5 lat i więcej), a proces
jej opracowywania przebiegał w ramach formalnych procedur. W podejściu planistycznym dzięki właściwej analizie sytuacji firmy i jej otoczenia (opartej na analizie SWOT) możliwe jest racjonalnie przewidywanie możliwości rozwojowych
firmy. Planistyczne podejście do strategii przetrwało do połowy lat 70., straciło
na znaczeniu w latach w 80.9. W latach 80. zaczęto opracowywać strategie z perspektywy zajmowanej pozycji strategicznej (szkoła pozycyjna) i osiąganych przez
przedsiębiorstwo przewag konkurencyjnych (m.in. poprzez redukcję kosztów, dywersyfikację, koncentrację). Według M. E. Portera punktem wyjścia do budowy
i analizy strategii jest otoczenie firmy, a istotą strategii jest walka z konkurencją.
Rozwój zasobowego podejścia do strategii nastąpił w latach 90. ubiegłego
wieku. „Organizacje zaczęto postrzegać przede wszystkim jako zbiór aktywów
(zasobów) i umiejętności, a ich konfiguracja w kluczowe kompetencje oraz sposób ich najlepszego wykorzystania stały się istotą strategii”10.
W podejściu zasobowym zasoby, ich rodzaje, poziomy, struktura i konfiguracja stają się kluczową kategorią organizacji i zarządzania strategicznego
(Krupski 2014, s. 156). Ich przewaga polega m.in. na tym, iż z tych samych zasobów można wygenerować wiele produktów i rynków11. Przedsiębiorstwo, jako
podmiot posiadający różnorodne zasoby i kompetencje, poprzez ofertę produktów czy usług, relacje z klientami jest w stanie wyróżnić się na tle firm konkurencyjnych, ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Z badań Rafała
Krupskiego dotyczących określenia oryginalności zasobów (w kontekście po
19 A. Zakrzewska-Bielawska, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:]
R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014, s. 14.

 Ibidem, s. 14.

10

 R. Krupski, Koncepcja strategii przedsiębiorstwa z perspektywy zasobowej ukierunkowanej na
okazje, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014,
s. 156.
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tencjalnych trwałych przewag konkurencyjnych) oraz ważności tych zasobów
w procesach wykorzystywania okazji i unikania zagrożeń wynika, że „najbardziej oryginalne zasoby to nieformalne relacje organizacji z otoczeniem. Najważniejsze dla wykorzystywania okazji okazały się zasoby: nieformalne relacje z otoczeniem, wiedza i technologie informacyjne. Najważniejsze natomiast
dla unikania zagrożeń okazały się kolejno: wiedza, postawy i zachowania pracownicze oraz niesformalizowane relacje z otoczeniem”12. Jednak, aby zasoby
i kompetencje stały się faktycznym źródłem przewagi konkurencyjnej, powinny
być: cenne, rzadkie, trudne lub niemożliwe do naśladowania przez konkurentów i dobrze zorganizowane (model VIRO Barneya), a także elastyczne i niezawłaszczalne13. W podejściu zasobowym przedsiębiorstwa o zróżnicowanych
zdolnościach konkurują między sobą. Na znaczeniu zyskują zdolności relacyjne i kompetencje sprzyjające pozyskiwaniu zasobów, ich łączeniu, jak i wykorzystywaniu.
Rozwój przedsiębiorczości i wzrost znaczenia innowacji na początku
XXI wieku, na skutek rozwoju techniki i technologii sprzyjał kształtowaniu
się podejścia innowacyjno-przedsiębiorczego. Innowacje są obecnie jednym
z ważniejszych czynników, który wpływa na rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jego pozycję na rynku. Innowacja stała się kluczem
do sukcesu. Przy czym tworzenie nowych rozwiązań innowacyjnych podlega
ciągłej weryfikacji dokonywanej przez uczestników rynku, którzy wraz z rozwojem postępu technicznego zmieniają dotychczasowe wzorce zachowań.
W tworzeniu interaktywnych związków przedsiębiorstwa z klientami sprzyja
wiedza i informacje będące zarazem źródłem przewagi konkurencyjnej. A relacje międzyorganizacyjne stanowią podstawę działań strategicznych współczesnych przedsiębiorstw14. Wraz z rozwojem badań dotyczących kształtowania relacji międzyorganizacyjnych zrodziło się podejście sieciowe. Istota sieci
biznesowych obejmuje ogół powiązań istniejących między współpracującymi
na rynku partnerami biznesowymi15.
Ponadto przedsiębiorstwa uczestniczące w sieci biznesowej z uwagi na jednoczesne występowanie współpracy oraz konkurencji muszą w swoich działaniach łączyć zachowania kooperacyjne i konkurencyjne16. Zaprezentowane
 Ibidem, s. 162.
 A. Zakrzewska-Bielawska, Ewolucja szkół strategii…, op. cit., s. 15.
14
 Ibidem, s. 17.
15
 A. Hauke-Lopes, Kluczowe wyzwania dla lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na zagranicznym rynku usług, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 1, t. 2, 2014, s. 10.
16
 Ibidem, s. 13.
12
13
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podejścia do strategii pozostają w ścisłym związku z kształtowaniem konkurencyjności przedsiębiorstwa, będącą wynikiem oddziaływania wielu czynników istniejących wewnątrz przedsiębiorstwa (wyróżniające go zasoby, kluczowe kompetencje, umiejętności i zdolności) i w jego otoczeniu oraz realizowanej strategii.
Dawne i obecne źródła przewagi konkurencyjnej
Źródeł przewag konkurencyjnych poszukiwać należy zarówno wewnątrz
przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. Do tradycyjnych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstw odwołujących się do specyfiki otoczenia zewnętrznego
możemy zaliczyć 17 (rysunek 2):
 koncepcję konkurencyjności kosztowej,
 przywództwo jakościowe,
 konkurowanie oparte na sile rynkowej przedsiębiorstwa (pozycja lidera
oraz dominanta na rynku),
 marketingowe koncepcje konkurencyjności,
 koncentracja na niszy rynkowej,
 przywództwo kosztowe i dyferencjację.
Najbardziej znaną w literaturze koncepcją przewagi konkurencyjnej jest
koncepcja autorstwa Michaela E. Portera obejmująca przewagę w zakresie przywództwa kosztowego, wyróżnienia produktów/usług i koncentracji na określonym segmencie rynku.
Współcześnie w warunkach zmian otoczenia poszukiwanie źródeł przewagi
konkurencyjnej w oparciu o tradycyjne podejścia może okazać się niewystarczające. Pojawia się zatem pytanie o to, jakie są nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Za początek rozwoju nowych koncepcji przyjmuje się lata 80. i 90. ubiegłego
stulecia, kiedy to rozwijał się nowy nurt analizy przewagi konkurencyjnej w ramach szkoły zasobowej18. Zgodnie z koncepcją szkoły zasobowej te zasoby, które przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej, nazywa się strategicznymi.
Natomiast zasoby kluczowe dla konkurencyjności przedsiębiorstwa, czyli takie,
które trudno zrekonstruować lub zastąpić, tworzą tzw. potencjał strategiczny,
który przyczynia się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej19.
 [Online] J. Bednarz, Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1051, s. 113, stan z dnia 12.04.2016.

17

 Ibidem, s. 116.

18

 K. Malewska, Wykorzystanie podejścia zasobowego do zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach, [w:] J. Skalik, G. Bełz (red.), Management Forum 2020, Prace Naukowe nr 923, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.

19
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Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej nawiązują do funkcjonowania przedsiębiorstw w realiach zmieniającego się często otoczenia rynkowego,
technologicznego oraz konkurencyjnego. Obecnie źródeł przewag konkurencyjnych poszukiwać należy we współdziałaniu, personalizacji relacji z klientem,
tworzeniu wartości na bazie relacji międzyorganizacyjnych czy sieci.

Rys. 2. Dawne i obecne źródła przewagi konkurencyjnej
Źródło: opracowano na podstawie: E. Stańczyk-Hugiet, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 89; W. McPhee, A new
sustainability model: engaging the entire firm, „Journal of Business Strategy”, nr 2, t. 35, 2014; P. Lorange, E. Datson, Business cycles: looking beyond the downside for competitive advantages, „Journal of
Business Strategy”, nr 1, t. 35, 2014; E. G. Olson, Not by technology alone: sustaining winning strategies, „Journal of Business Strategy”, nr 4, t. 27, 2006.

Źródeł przewag konkurencyjnych poszukuje się głównie w produktach
i rynkach, zasobach i kompetencjach oraz generowanej wartości (rysunek 3).
Możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo zależą
nie tylko od nieznajdujących się w jego dyspozycji zasobów, ale także od kluczowych kompetencji oraz posiadanej wiedzy i umiejętności. Szczególnie ważne są te kluczowe kompetencje, które są niepowtarzalne, trudne do naśladowania i dają określoną wartość klientom (marka, patent, lokalizacja, umiejętności
w sferze zarządzania przedsiębiorstwem).
Źródłem przewagi konkurencyjnej stają się odpowiednio ukształtowane relacje pozwalające na współdziałanie w ramach sieci międzyorganizacyjnej. Dają
one korzyści w postaci: dostępu do zasobów, większej elastyczności działania,
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zmniejszenia kosztów transakcyjnych, lepszej koordynacji działań czy wzrostu
innowacyjności20. Ponadto „relacje i sieci umożliwiają powiązanie zasobów różnych podmiotów, tworząc wartość relacyjną”21.

Rys. 3. Rodzaje przewagi konkurencyjnej
Źródło: opracowano na podstawie: J. Niemczyk, Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński
(red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wyd.
C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 298.

Obecnie źródłem przewagi konkurencyjnej stają się niepowtarzalne i trudne
do naśladowania relacje, ukształtowane w ramach rozwoju współpracy, wymiany wiedzy i informacji, poprzez wspólne wartości i procedury, a także międzyorganizacyjną koordynację i wspólne planowanie itp.22. Ponadto współpracujące ze sobą organizacje wzmacniają przewagę konkurencyjną również poprzez:
 E. Stańczyk-Hugiet, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 86.
21
 E. Stańczyk-Hugiet, Niematerialne zasoby sieci międzyorganizacyjnych, [w:] J. Niemczyk, E.
Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii
i praktyki zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 78.
22
 M. Rodríguez-Díaz, T. F. Espino-Rodríguez, Redesigning the supply chain: reengineering, outsourcing, and relational capabilities, „Business Process Management Journal”, nr 4, t. 12, 2006,
s. 489.
20
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zinternalizowanie umiejętności i zasobów partnera, uczenie się od partnerów,
dzielenie się i tworzenie wiedzy, wzrost organizacji i większy udział w rynku, dzielenie ryzyka i kosztów w sferze B+R, zabezpieczenie się przed radykalnymi innowacjami, zwiększanie barier wejścia oraz z tytułu tworzenia ekonomii skali23.
Innowacje są obecnie jednym z ważniejszych czynników, który wpływa na
rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jego pozycję na rynku.
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie można postrzegać jako proces wykorzystywania wiedzy dla przetworzenia jej w nowe produkty, usługi i technologie.
Osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w wielu przypadkach uzależnione jest od procesów innowacyjnych. Ważnym źródłem innowacji i strategii innowacyjnych są zmiany technologiczne, a w zwłaszcza wykorzystanie
Internetu do prowadzenia e-biznesu. Innowacje za pośrednictwem Internetu
umożliwiają m.in. zoptymalizować koszty transakcyjne, tak że tracą na znaczeniu bariery wejścia, łatwiej umocnić pozycję w danej branży, a nawet rozpocząć
ekspansję na rynki globalne.
Strategie konkurencyjne
Rodzaje i cechy strategii konkurencji przedsiębiorstwa wpływają na rodzaje
i cechy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (rysunek 4). Rodzaje strategii
powiązane są z ewolucją źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Zmiany w podejściu do strategii konkurencji zaprezentowano na rysunku 4. Widoczne przejście od klasycznych Porterowskich strategii, tj. od przywództwa kosztowego, dyferencjacji i koncentracji poprzez strategie zaproponowane przez Z. Pierścionka (najniższych cen, jakości produktu, jakości
obsługi, renomy), jak i strategii W. Chan Kima i R. Mauborgne „strategii błękitnego oceanu” po strategie K. Obłoja.
Ciekawe podejście do strategii opartej na innowacji wartości przedstawili
W. Chan Kim i R. Mauborgne, twórcy „strategii błękitnego oceanu”, opierającej
się na całym systemie działań prowadzących do przyrostu wartości zarówno dla
klienta, jak i dla całego przedsiębiorstwa. Nie chodzi tutaj o tworzenie przewagi
konkurencyjnej w tradycyjnym układzie konkurencji, lecz o poszukiwanie nowego obszaru rynkowego, tj. przestrzeni rynkowej wolnej od konkurencji z niezaspokojonym popytem. Jest to możliwe dzięki takim innowacjom, które umożliwiają obniżanie kosztów produktów przy równoczesnym podwyższaniu ich
wartości dla klientów. Realizacji strategii sprzyjają: tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej w różnych domenach branżowych (rekonstrukcja granic rynku),

 E. Stańczyk-Hugiet, Dynamika strategiczna…, op. cit., s. 87.
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koncentracja w budowaniu strategii na szerokiej wizji, a nie na liczbach, co pozwala zapanować na ryzykiem planowania, ponadto sięganie poza granice istniejącego popytu oraz pozyskiwanie całkowicie nowych klientów24.

Rys. 4. Strategie konkurencyjne
Źródło: opracowano na podstawie: K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007, s. 56; W. Chan Kim, R. Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, 2005, s. 27; Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN
Warszawa 1996, s. 179; M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów,
PWE, Warszawa 1999, s. 50.

Zakończenie
Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność,
muszą brać pod uwagę bardzo wiele czynników istniejących wewnątrz przedsiębiorstwa i jego otoczeniu. Konkurujące przedsiębiorstwa różnią się potencjałem, jakim dysponują, realizowaną strategią, przewagą i pozycją konkurencyjną.
Widoczne trendy w sferze konkurowania wskazują na przechodzenie od zasobów materialnych do niematerialnych, z zdążenia do maksymalizacji zysków
do maksymalizacji wartości dla klienta i innych interesariuszy, tworzenia przewag konkurencyjnych ze współdziałania w sieci. Umiejętność wykorzystania
potencjału tkwiącego zwłaszcza w zasobach niematerialnych staje się istotnym

 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć własną przestrzeń rynkową, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes 2007, s. 12–33.
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elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej, a tym samym daje szansę wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie z podejściem zasobowym źródeł przewag konkurencyjnych upatruje się w sferze zasobów, jakimi badane podmioty
dysponują. Wśród nich znajdują się zasoby (rzadkie i trudno imitowane), które
mogą być podstawą względnie trwałej przewagi konkurencyjnej”25. Zasoby te
to niewątpliwie wiedza, będąca w dyspozycji zarówno pracowników, jak i kadry
zarządzającej, wiedza, która staje się zasobem strategicznym, gdyż pozwala tworzyć sieci powiązań między producentem a sprzedawcą oraz pomiędzy sprzedawcą a klientem. Aktualnie źródłem przewagi konkurencyjnej staje się kapitał
intelektualny oraz „system biznesowy stosowany przez przedsiębiorstwo, czyli
kompozycja zasobów (wkład), działań (przetwarzanie) oraz oferowanych produktów lub usług (produkt końcowy) służąca wytwarzaniu wartości na rzecz
klientów”26. Dzięki nowoczesnym modelom biznesowym następuje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i generowana jest wartość dająca satysfakcję
wszystkim zaangażowanym podmiotom.
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Streszczenie
Konkurencyjność przedsiębiorstwa z perspektywy przeglądu podejść
i koncepcji rozwoju strategii

Zmienność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw powoduje, iż ich konkurencyjność staje ważnym wątkiem badawczym. Czynniki mające istotny wpływ na poziom
konkurencyjności ulegają zmianom adekwatnie do procesów zachodzących w otoczeniu.
Przedsiębiorstwa umiejętnie dostosowują swoje strategie rozwoju do zachodzących zmian
przy wykorzystaniu potencjału konkurencyjnego, który stanowi o przewadze konkurencyjnej. Ta, bazując na odpowiednich narzędziach, wpływa na pozycję konkurencyjną. W publikacji na podstawie analizy literatury ukazano podsystemy konkurencyjności przedsiębiorstwa, źródła i rodzaje przewag konkurencyjnych oraz strategie konkurencyjne.
Słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstwa, koncepcje rozwoju strategii.

Summary
The competitiveness of the company from the review of strategy development
and approaches perspective

Currently, under the influence of globalization process, competitiveness is one
of the main research issues. In the periods of revaluation and changes in the sources
of competitive advantage, the choice of appropriate strategy becomes the framework
for the initiation of survival and development processes in variable environment. The
companies in their elaborated development strategies search for conductive solutions
to gain lasting competitive advantage, based on more effective utilization of their own
possibilities and adjustment to changing social and economic conditions. The paper
presents subsystems competitiveness of the company, the sources and types of competitive advantages and competitive strategies.
Keywords: competitiveness of enterprises, concepts development strategy.
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Kształtowanie relacji z klientami w sektorze
przemysłów kreatywnych
Wstęp
Poziom rozwoju przemysłu kreatywnego i jego znaczenie dla potencjału
rozwoju gospodarczego to efekt występowania wielu czynników, takich jak wielokulturowość, kapitał ludzki i intelektualny, obecność sektora B+R, wielkość popytu na produkty lub usługi czy otoczenie gospodarcze (w tym bliskość innych
kreatywnych firm). Ponadto przemysły kreatywne wpływają na rozwój innych
sektorów gospodarki, jeszcze bardziej zwiększając atrakcyjność określonego obszaru. Sektor przemysłów kreatywnych przyciąga wysokiej jakości kapitał ludzki,
oddziałując na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców
oraz biznesu. Istnieje także możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego
oraz planowanych wydarzeń kulturalnych w komunikacji marketingowej i kreowaniu wizerunku miejsca (miasta, regionu, państwa)1. Warto również zauważyć, że bogata oferta kulturalna sprzyja rozwojowi turystyki, a ponadto ułatwia
tworzenie długotrwałych relacji z inwestorami, ponieważ wśród branych przez
nich pod uwagę kryteriów są kwalifikacje i umiejętności kadry oraz jakość życia,
a także oferta kulturalna miasta, która tworzy niepowtarzalny klimat2 i tym samym wyróżnia je spośród innych miast. Dlatego też przemysł kreatywny wydaje
się być najbardziej obiecującym obszarem działania pod względem korzyści dla
miasta i jego mieszkańców.

 M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008,
s. 16.
2
Ibidem.
1
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Specyfiką działalności w sektorze przemysłów kreatywnych jest również
otwartość działających w nim podmiotów na innowacje, stanowiące o różnorodności proponowanej oferty produktowej. W związku z tym kształtowanie
relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych jest nacechowane wieloma aspektami nieobecnymi w innych sektorach bądź mającymi nieco inne
znaczenie. Istotne zatem z punktu widzenia autorów jest określenie kształtów
i rodzajów relacji występujących w obszarze sektora przemysłów kreatywnych
wśród podmiotów w nim działających i w ich otoczeniu. Dlatego też w opracowaniu skoncentrowano się przede wszystkim na omówieniu aspektu budowania długookresowych relacji jako źródle tworzenia przewagi konkurencyjnej
podmiotów z sektora przemysłów kreatywnych, ale także jako narzędzia warunkującego ich rozwój. Szczególną uwagę zwrócono na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora przemysłu kreatywnego (business-to-business, B2B), jak
również pomiędzy wspominanym przedsiębiorstwem i konsumentem (business--to-consumer, B2C).
Definiowanie przemysłów kreatywnych we współczesnej gospodarce
W celu przybliżenia problematyki związanej z terminologicznym określeniem i wskazaniem cech jednoznacznie identyfikujących przemysły kreatywne,
należy w pierwszej kolejności wskazać, że pojęcie „przemysły kreatywne” nierozerwalnie związane jest z takimi pojęciami jak: „przemysły kultury” i „kreatywność”. Pierwszym elementem ram definicyjnych, jakie przyjmuje się za początek badań nad problematyką przemysłów kultury są prace opublikowane
w roku 1947 przez T. Adorno i M. Horkheimera3, którzy wprowadzili rozróżnienie pomiędzy „kulturą masową” i „przemysłem kultury”. Ta pierwsza to – zdaniem Adorno – kultura „spontanicznie powstająca z samych mas”4, współczesna
postać sztuki ludowej. Natomiast o przemyśle kulturowym pisał: „Od [kultury
masowej] przemysł kulturowy różni się ekstremalnie. Sumuje on stare nawyki
w nową jakość. We wszystkich branżach produkty przykrawane są mniej lub
bardziej planowo według miary konsumpcji masowej i w wysokim stopniu same
określają tę konsumpcję”2. Istotą przemysłów kultury – według kanonicznej definicji Adorno – jest narzucenie odbiorcom (konsumentom) ujednoliconych
standardów odbioru dóbr kultury i jednolitego systemu ocen estetycznych5.

 T. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialectic of Enlightenment. tłum. Edmund Jephcott, Stanford UP,
Stanford 2002, s. 242.
4
 T. W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, [w:] tegoż: Sztuka
i sztuki. Wybór esejów, oprac. K. Sauerland, Warszawa 1990, s. 13.
5
 Ibidem, s. 14.
3
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W następstwie zaczęto posługiwać się pojęciem przemysły kultury w odniesieniu do dziedzin, w których dobra i usługi kulturalne wytwarzane i powielane są
w sposób przemysłowy. Takimi dziedzinami są np. radio i telewizja, książka czy
fonografia. W ujęciu tym podkreśla się znaczenie infrastruktury przemysłowej,
której stan, sposób zorganizowania i zarządzania w znacznym stopniu wpływają
na rodzaj i charakter oferty rynkowej wspomnianych form działalności.
Doprowadziło to do sytuacji, iż elementy kultury rozróżnia się nie ze względu
na ich charakter kulturotwórczy, lecz ze względu na charakter produktów końcowych (dóbr i usług) wytworzonych z zaangażowaniem ludzkiej kreatywności.
Rezultatem dyskusji prowadzonej przez badaczy w kontekście produktowego bądź też nieproduktowego postrzegania kultury są obecnie trzy ujęcia. Ujęcie pierwsze, zarazem najszersze, charakterystyczne jest dla teorii kulturoznawstwa i nauk społecznych, na podstawie których pojęcie kultury odnosi się do
ogółu ludzkich praktyk i wytworów komunikacji symbolicznej akceptowanych
społecznie i uznawanych za wkład w rozwój cywilizacyjny człowieka. W drugim, węższym sensie, pojęcie kultury odnosi się do szeroko rozumianej sztuki
z uwzględnieniem jedynie jej wymiaru jako procesu twórczego zakończonego
powstaniem namacalnego dowodu kreatywności twórcy. Trzecie ujęcie nawiązuje do drugiego, tj. wąskiego rozumienia kultury, jednak opiera się na pojęciu
sektora lub przemysłu, co powoduje, że sam proces twórczy nie jest determinantem pojęciowym, lecz staje się nim przynależność do określonej sfery wytwórczości, mogącej zostać sparametryzowaną z wykorzystaniem metod analizy ekonomicznej. Podejście to pozwala rozpatrywać działalność kulturową w ujęciu
ekonomicznym oraz zdefiniować operacyjnie niematerialne przedmioty działalności kreatywnej człowieka w obszarze sztuki, a tym samym określić zakres danych do analiz ilościowych.
Jednak przemysł kultury to nie to samo co przemysł kreatywny. Warto
w tym miejscu zauważyć, że „przemysły kreatywne” to pojęcie szersze od przemysłu kultury, gdyż w przypadku przemysłu kultury wyodrębnienia dokonuje
się na podstawie produktów końcowych wytworzonych w wyniku zaangażowania ludzkiego działania o charakterze kreatywnym, będących nośnikami określonych wartości symbolicznych, estetycznych i emocjonalnych, stanowiących
własność intelektualną wytwórcy, będącą celem konsumpcji samym w sobie.
Natomiast w definicji „przemysły kreatywne” mieszczą się ponadto produkty,
których powstanie było uzależnione nie tylko od czynników związanych z zaspokajaniem potrzeby autora do wytworzenia przekazu będącego następstwem
zachodzącego wewnątrz niego procesu twórczego, lecz także produkty powstałe
w wyniku celowego poszukiwania przez twórcę sposobów wyrazu (poprzez produkt lub usługę) nastawionego na zysk w postaci materialnej.
319

Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska

Ponieważ w odróżnieniu od przemysłów kultury, pojęcie przemysłów kreatywnych jest pojęciem bardzo młodym i zostało upowszechnione w opracowaniach takich autorów zagranicznych jak R. Caves6, R. Florida7, P. H. Ray,
i S. R. Anderson8 czy D. Throsby9 oraz polskich, jak A. Gwóźdź10, T. Stryjakiewicz11 czy J. Szomburg12, zakresy przedmiotowe sektorów kultury i przemysłów kreatywnych są różne.
W celu zobrazowania rozbieżności zaprezentowano kilka najczęściej przytaczanych definicji przemysłów kreatywnych. Brytyjski Departament ds. Kultury, Mediów i Sportu (DCMS)13 w raporcie poświęconym przemysłom kreatywnym definiuje je jako „przemysły, które mają źródła w kreatywności jednostki,
w umiejętnościach i talencie, i które mają potencjał, by, poprzez tworzenie i wykorzystywanie własności intelektualnej tworzyć bogactwo i miejsca pracy”.
DCMS wymienia 11 sektorów kreatywnych, do których zalicza: architekturę;
film; video; fotografię; modę; muzykę i sztukę performerską; oprogramowanie,
gry komputerowe, publikacje elektroniczne; prasę i książki; radio; reklamę; rzemiosło artystyczne; sztukę i antyki; sztukę użytkową (design); telewizję. Zbliżona do powyższej klasyfikacji jest również ta, przyjęta przez UNCTAD14, według
której na przemysły kreatywne składają się cztery kategorie przemysłów: dziedzictwo, sztuka, media oraz projekty użytkowe.
Prawdopodobnie najszerszą definicję przyjęto w World Intellectual Property Organisation (WIPO). Według WIPO, sektor kreatywny to wszystkie prze R. Caves, Creative industries: contracts between art and commerce, Harvard University Press,
Cambridge Massachusetts and London, England, 2000.
17
 R. Florida, The rise of the Creative Class, and how it’s transforming work, Community and Everyday Life, New York 2002.
18
 P. H. Ray, S. R. Anderson, The Cultural Creative, Three Rivers Press, New York 2000.
19
 D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
10
 A. Gwóźdź, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2010.
11
 T. Stryjakiewicz, Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, [w:] J. J. Parysek
(red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2008.
12
 J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kulturowe szansą rozwojową dla Polski, Wydawnictwo
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową CAK, Gdańsk 2002.
13
 DCMS Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.
14
 
UNTCAD (ang. United Nations Conference on Trade and Development) – organ pomocniczy
Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie. Ma za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego, handlu międzynarodowego i światowych inwestycji. W okresie
między sesjami organem wykonawczym jest Rada ds. Handlu i Rozwoju (ang. Trade and Development Board, TDB). Obecnie członkami UNCTAD jest 193 państw, w tym Polska.
16
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mysły, których działalność uwzględnia twórczość, produkcję, wytwarzanie, prezentację, nadawanie, wystawiennictwo, dystrybucję i sprzedaż dóbr chronionych prawami autorskimi15.
Przemysł kreatywny tworzą zatem przedsiębiorstwa szybko rozwijające się,
innowacyjne, oparte na wiedzy i własności intelektualnej. Natomiast same już
produkty przemysłu kreatywnego powstają w oparciu o pracę ludzi kreatywnych
z dużym potencjałem intelektualnym.
Relacje z klientami – ujęcie teoretyczne
W dzisiejszych czasach tworzenie i utrzymanie relacji z klientami jest koniecznością. Z jednej strony wynikają one z dokonujących się przeobrażeń na rynku,
a z drugiej, są konsekwencją dostrzeżenia korzyści z ich utrzymywania i umacniania.
Relację należy rozumieć jako związek pomiędzy dwoma (lub więcej) zdarzeniami, obiektami lub osobami, a natura związku może być wieloraka16. Słowo
„relacja” pochodzi z łaciny (relatio, -onis) i oznacza odniesienie, stosunek, kontakt, wzgląd, stosunek do kogoś innego17. Relacja oznacza zatem wzajemne powiązania/zależności i oddziaływanie na siebie.
Zdaniem Rogozińskiego relacja nie jest nieformalnym kontaktem, ani przyjaźnią czy znajomością, posiada właściwą jej, strukturę relacyjną. Warto również
zauważyć, że18:
1) odnawialność relacji pozwala przyjmować, że wystąpi ciąg dalszy, bowiem relacje tworzy się z nadzieją i obietnicą przyszłych interakcji,
2) budowana jest na dialogu, który prowadzi do autentycznego spotkania,
3) wchodzenie w pogłębione relacje jest równoznaczne z zapisywaniem historii, w której tworzeniu i zapisywaniu każda ze stron ma swój udział.
Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano relację jako ogół więzi
przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych z klientami, partnerami i innymi podmiotami z ich otoczenia, w tym wewnątrzsektorowymi, które mają na
celu dążenie do zbudowania związków, powiązań i zależności między nimi opartych przede wszystkim na zaufaniu i lojalności, które sprzyjają realizacji wzajemnych oczekiwań i potrzeb w dostarczaniu dóbr i usług przemysłu kreatywnego, przyczyniają się do osiągnięcia zakładanych celów każdej ze stron poprzez
 M. Nowak, Dlaczego sektor kreatywny ma znaczenie? Definiowanie i badania, http://www.artklaster.pl/index.php/informacje-ogolne/19-definicje, stan z dnia 12.11.2014.
16
 A. S. Reber, E. S. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 939.
17
K. Rogoziński (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin 2006, s. 14.
18
Ibidem.
15
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wymianę poczynionych wcześniej obietnic. Charakter tych relacji jest długookresowy, co przyczynia się do zbudowania trwałych więzi między przedsiębiorstwami działającymi w branży sektora kreatywnego a klientami, jak również
partnerami oraz innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku.
Poprzez tworzenie i utrzymanie relacji z klientami tworzy się nową wartość,
która prowadzi do uzyskiwania korzyści przez lojalnych klientów. Należy podkreślić, że jednym ze sposobów maksymalizacji wartości obecnych klientów jest
zachęcenie ich do przechodzenia na wyższe poziomy wartości poprzez zidentyfikowanie głównych elementów wiążących firmę z klientami i dążenie, aby starać się je wzbogacić lub rozwinąć19.
Jak zauważył Ph. Kotler, budowanie relacji musi odbywać się na różnych
poziomach – ekonomicznym, społecznym, technicznym i prawnym – aby osiągnąć skutek w postaci wysokiego stopnia lojalności klientów20. Na poziomie relacji klient-przedsiębiorstwo autor wyróżnił pięć różnych typów relacji21:
1. Relacja podstawowa, gdzie sprzedawca sprzedaje produkt, ale nie prowadzi
żadnych działań posprzedażowych.
2. Relacja reaktywna, sprowadzająca się do sprzedaży przez sprzedawcę produktu
przy jednoczesnym zachęcaniu klienta do skontaktowania się z firmą w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub problemów z jego strony.
3. 
Relacja odpowiedzialna, w której sprzedawca kontaktuje się z klientem
wkrótce po zakupie, aby sprawdzić, czy produkt odpowiada jego oczekiwaniom. W tej relacji sprzedawca również stara się uzyskać od klienta sugestie
dotyczące ulepszenia produktu bądź informacje o jakichkolwiek przyczynach
niezadowolenia z zakupu.
4. Relacja proaktywna, gdzie sprzedawca lub inni pracownicy przedsiębiorstwa
okresowo kontaktują się z klientem, przekazując mu sugestie na temat sposobu wykorzystania produktu lub informacje o nowych ofertach.
5. Relacja partnerska – przedsiębiorstwo w sposób ciągły pracuje z klientami
w celu poszukiwania sposobów dostarczenia im większej wartości.
Każdy z wyodrębnionych typów relacji charakteryzuje inny rodzaj więzi
z klientem. Relacje te różnią się stopniem zaangażowania przedsiębiorstwa w ich
tworzenie i podtrzymywanie, zaczynając od relacji podstawowej ku bardziej złożonym relacjom o wysokim stopniu zaangażowania ze strony przedsiębiorstwa.
I. H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 149.
 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 137.
21
Ibidem.
19
20
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Wewnątrzsektorowe relacje przemysłów kreatywnych
Zmieniające się otoczenie wymusza konieczność nawiązywania trwałych
relacji rynkowych, które mogą być traktowane jako źródło osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, jak również narzędzie warunkujące rozwój przedsiębiorstw
z sektora przemysłów kreatywnych. Budowa trwałych relacji oparta musi być na
zaufaniu, które stanowi podstawę efektywnego komunikowania nie tylko między przedsiębiorstwami funkcjonującymi wewnątrz sektora branż przemysłów
kreatywnych, ale także z klientami i wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Wewnątrzsektorowe relacje rozumiane są jako dowolna więź łącząca przynajmniej dwa podmioty.
Relacje te muszą być oparte na zasadach osiągania wspólnych korzyści.
Warto zauważyć, że specyfiką działania przedsiębiorstw z sektora kreatywnego na rynku jest nawiązywanie relacji z podmiotami funkcjonującymi na
nim, ponadto relacje te wpływają na kształtowanie założonych celów, czy
też osiąganych rezultatów. Kształtowanie relacji powinno być procesem ciągłym, nie mogą to być przypadkowe kontakty. Warto zauważyć, że współpraca z podmiotami funkcjonującymi na rynku umożliwia benchmarking oceny
własnych przedsięwzięć, czy też dokonań w porównaniu do wyników działań podmiotów pozostających we wspomnianej współpracy. Przedsiębiorstwa
przemysłu kreatywnego wchodzące we wzajemne relacje określają pewne obszary współpracy, cele pozwalające na osiągnięcie założonych efektów. Oczywiście taka relacja musi przynieść im większe korzyści, aniżeli te, które odnieśliby, działając samodzielnie. Relacja taka staje się narzędziem do zwiększania
konkurencyjności podmiotów, umocnienia ich w stosunku do innych przedsiębiorstw z ich branży funkcjonujących na rynku. Stąd też podmioty łączą
się i wspólnie działają na rzecz osiągnięcia wymiernych korzyści i zakładanych rezultatów.
Właściwe relacje wymagają ustalenia wspólnych celów, pozyskania zaufania oraz opanowania sztuki wzajemnego porozumienia, a także umiejętności rozwiązywania mogących pojawić się problemów w sposób najbardziej
korzystny dla obu stron. Wówczas takie relacje traktowane są jako sposób na
osiągnięcie efektywności i skuteczności w realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Ponadto najkorzystniejsze są relacje oparte na takim podziale zadań, aby były
one realizowane przez każde przedsiębiorstwo z branży kreatywnej specjalizujące się w dostarczaniu dóbr i usług kultury, których koszty związane z ich
wytworzeniem są względnie niskie w porównaniu z kosztami ponoszonymi
przez pozostałe przedsiębiorstwa z branży. Powinno się zatem właściwie wykorzystać potencjał drzemiący w każdym przedsiębiorstwie sektora przemysłów kreatywnych.
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W obrębie takich systemów relacji, pomiędzy różnymi podmiotami rynkowymi
występuje współzależność oparta na wymianie wartości mieszanego typu, czyli
związanych z wynikiem, doświadczeniem i działaniem22:
 wartości związane z wynikiem – dotyczą otrzymywanych w pojedynczej transakcji produktów lub innych wartości materialnych ocenianych
z punktu widzenia fizycznych atrybutów, dostępności i ceny,
 wartości związane z doświadczeniem – dotyczą stanów psychologicznych związanych z procesem wymiany,
 wartości związane z działaniem – dotyczą dodatkowych (poza transakcją) czynności wykonywanych przez strony w procesie wymiany.
Ponadto istnienie i rozwijanie relacji dla uczestników wymiany ma swój ekonomiczny wymiar w postaci wyższej wartości, będącej efektem wspólnych działań23.
Można zauważyć, że to właśnie relacje stawiają przed przedsiębiorstwami sektora kreatywnego najrozmaitsze wymagania, zmuszając je do nabywania
umiejętności współpracy, wiedzy i nowych nawyków związanych z nową sytuacją oraz przezwyciężania w możliwie najlepszy sposób mogących się pojawić
trudności, czy też oporów przed współpracą lub konfliktów we wzajemnych relacjach.
Kształt relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych
Przemiany zachodzące na rynku sprawiają, że istnieje konieczność innego
spojrzenia na kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych. Przejście z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej wniosło wiele
pozytywnych zjawisk, m.in. wymusiło tworzenie relacji z klientami pozwalających osiągnąć założone cele i dostarczyć wartości klientom.
Fonfara zauważył, że „sukces w zakresie zdobycia, a potem utrzymania
klienta nie jest dziełem przypadku. Rozwinięcie trwałych i korzystnych relacji
z nabywcą wymaga posiadania wielu różnych informacji, nie tylko o klientach,
lecz także o konkurentach, jak również o własnej firmie”24. Ponadto posiadanie lojalnych klientów zapewnia osiągnięcie przez przedsiębiorstwo zaplanowanych długookresowych efektów wynikających z przyjętych założeń i planów. Warto zauważyć, że relacje oparte są na wspólnych systemach wartości.
 U. Jüttner, H. P. Werbli, Relationship marketing from a value system perspective, [w:] A. Payne
(red.), Advances in Relationship Marketing, Kogan Page, London 1995, s. 229; podr. M. Mitręga,
Zarządzanie wartością dla miasta w organizacji o rozmytych granicach, „Przegląd Organizacji”,
2005, [w:] M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 49–50.
23
 M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008, s. 98.
24
 K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 72–73.
22
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Jak już wcześniej wspominano, na poziomie relacji klient-firma można wyróżnić pięć różnych typów relacji, które przybierają w kolejnych etapach coraz bardziej rozwiniętą formę. Relacje te można przedstawić również w postaci
modelu kształtowania relacji z kluczowymi klientami, w której można wyróżnić
sekwencyjnie następujące po sobie etapy rozwoju relacji z kluczowymi klientami, zaczynając od etapu wstępnego, a kończąc na etapie partnerstwa i synergii
(rysunek 1).

Rys. 1. Model kształtowania relacji z kluczowymi klientami A. F. Millmana
oraz K. J. Wilsona
Źródło: P. Cheverton, Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001,
s. 44; E. Piwoni-Krzeszowska, Zarządzanie relacjami z klientami, [w:] B. Olszewska (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 96.

Każdy z etapów ma swoje specyficzne cechy, a w miarę przechodzenia przez
kolejne etapy relacje ulegają przeobrażeniu, przybierając bardziej rozwiniętą
formę. W etapie wstępnym kontakty z klientami to pojedyncze spotkania. Natomiast we wczesnym etapie kontakty dalej mają postać pojedynczych spotkań, ale
na tym etapie rozpatrywana jest możliwość nawiązania długookresowej współpracy. W kolejnym etapie, pośrednim, kontakty ulegają przekształceniu i polegają na dążeniu przez obie strony do wzajemnego poznania, tym samym zwiększa
się poziom zaufania i otwartość na kontakty. Należy pamiętać, że zaufania nie
zdobywa się w wyniku jednorazowego kontaktu. To proces ciągłego podtrzymy325
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wania pozytywnych relacji. Na etapie partnerstwa i synergii relacje przybierają
formę bardziej rozwiniętą. W przypadku synergii następuje zintegrowanie działalności i wspólne podejmowanie działań oraz wszelkich decyzji. Warto zauważyć, że dokonujące się zmiany na płaszczyźnie wzajemnych relacji są efektem
działań zmierzających do coraz lepszego poznania potrzeb i oczekiwań podmiotów wchodzących w interakcje.
Wnioski
Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że we współczesnym
świecie kształtowanie relacji nie tylko z klientami, ale także wewnątrz sektora
przemysłów kreatywnych, a także z podmiotami znajdującymi się w ich otoczeniu staje się szczególnym wyzwaniem, bowiem właściwe relacje sprzyjają
większej efektywności i skuteczności podjętych przedsięwzięć. Kształtowanie
relacji powinno być procesem ciągłym, nie mogą to być przypadkowe kontakty z podmiotami wewnątrz sektora, czy też klientami i innymi przedsiębiorstwami tylko w momencie realizacji wspólnych działań, zawierania transakcji,
czy też w przypadku realizacji oferty. Celem przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych powinno być nawiązanie takich relacji, które skutkować
będą długofalową więzią partnerską pomiędzy klientami, partnerami i innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku. Stałe relacje nie tylko pomiędzy
podmiotami wewnątrz sektora, ale także z klientami z całą pewnością wpływają na osiągane rezultaty i przyczyniają się do coraz większej efektywności
i skuteczności podmiotów funkcjonujących na rynku. Niewątpliwie skłania to
przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego do zmiany koncepcji działania. W nawiązaniu trwałych relacji istotną rolę odgrywa zaufanie, które powinno być
traktowane jako narzędzie niezbędne w kształtowaniu długookresowych relacji. Warto zauważyć, że podstawową przesłanką tworzenia relacji jest możliwość osiągnięcia większych korzyści ze wzajemnej interakcji aniżeli w przypadku działań podejmowanych samodzielnie. Ponadto wobec różnorodności
form relacji, należy zwrócić uwagę na fakt, że relacje z klientami mogą przybierać różny charakter – od podstawowej, poprzez reaktywną, kolejno – odpowiedzialną, następnie proaktywną, aż po partnerską, a każda z ich typów charakteryzuje inny rodzaj więzi z klientem.
Bibliografia

1. Adorno T. W., Horkheimer M., Dialectic of Enlightenment, tłum. Edmund Jephcott,
Stanford UP, Stanford 2002.
2. Adorno T. W., Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, [w:] tegoż:
Sztuka i sztuki. Wybór esejów, oprac. K. Sauerland, Warszawa 1990.
326

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

13. Caves R., Creative industries: contracts between art and commerce, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts and London, England 2000.
14. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2001, s. 44.
15. DCMS Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.
16. Florida R., The rise of the Creative Class, and how it’s transforming work, Community
and Everyday Life, New York 2002.
17. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
18. Gordon I. H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
19. Gwóźdź A., Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum
Kultury, Warszawa 2010.
10. Jüttner U., Werbli H. P., Relationship marketing from a value system perspective,
[w:] A. Payne (red.), Advances in Relationship Marketing, Kogan Page, London 1995,
s. 229.
11. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski,
PWE, Warszawa 2002.
12. Nowak M., Dlaczego sektor kreatywny ma znaczenie? Definiowanie i badania, http://
www.artklaster.pl/index.php/informacje-ogolne/19-definicje, stan z dnia 12.11.2014.
13. Mitręga M., Zarządzanie wartością dla miasta w organizacji o rozmytych granicach,
„Przegląd Organizacji”, 2005, [w:] M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka,
CeDeWu, Warszawa 2005.
14. Piwoni-Krzeszowska E., Zarządzanie relacjami z klientami, [w:] B. Olszewska (red.),
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
15. Ray P. H., Anderson S. R., The Cultural Creative, Three Rivers Press, New York
2000.
16. Reber A. S., Reber E. S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
17. Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin 2006.
18. Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008.
19. Stryjakiewicz T., Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych,
[w:] J. J. Parysek (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań 2008.
20. Szomburg J. (red.), Kultura i przemysły kulturowe szansą rozwojową dla Polski,
Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową CAK, Gdańsk 2002.
21. Throsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

327

Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska

Streszczenie
Kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych

Celem artykułu jest określenie (poprzez wyodrębnienie) kształtów i rodzajów relacji z klientami występujących w obszarze sektora przemysłów kreatywnych wśród
podmiotów w nim działających w ujęciu B2B (business-to-business) i B2C (business-to--consumer). Wyróżnione w prezentowanym opracowaniu podejścia badawcze to: podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej, analiza porównawcza, podejście
eksperckie, benchmarking. Podejścia te w większym stopniu opierają się na badaniach
literaturowych, a w mniejszym stopniu na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu
faktycznego), wiążąc je następnie z tworzeniem modeli-wzorców. Te ostatnie są podstawą przygotowania rozwiązań użytkowych mogących posłużyć jako implikacje praktyczne w procesie kreacji strategii rozwoju zarówno podmiotów przemysłu kreatywnego, jak
i partnerstwa sektorowego – w ujęciu egzo-, jak i endogenicznym.
Słowa kluczowe: przemysły kreatywne, przemysł kultury, relacje z klientami, relacje sektorowe.

Summary
Forming customer relationships within the creative industries sector

The purpose of this article is to determine (through separation) the shapes and types
of customer relationships occurring in the creative industries sector among companies
operating in it in terms of B2B (business-to-business) and B2C (business-to-consumer).
The research approaches featured in this paper are: a functional approach, methods
of functional analysis, comparative analysis, expert approach, benchmarking. These
approaches are based to a greater extent on the research literature and, to a lesser extent,
on diagnostic testing (assessment of the facts), then binding them with modelling-patterns. The latter are the basis for the preparation of solutions that may serve as useful
practical implications in the creation of the development strategy for creative industry
and sectoral partnership, both in exogenous and endogenous terms.
Keywords: creative industries, cultural industries, customer relations, sectoral relationships.
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Organizacja ucząca się
– pomysł na konkurencyjność rynkową
Wprowadzenie
Od kilkunastu lat mamy do czynienia z wielkimi zmianami w sposobach
pojmowania otaczającej nas rzeczywistości. Na dalszy plan możemy odłożyć stereotypy metodologiczne dotyczące analitycznego, podmiotowego, przedmiotowego i statystycznego badania zjawisk organizacyjnych. Coraz częściej zachodzi
potrzeba stosowania nowoczesnych, dynamicznych metod zarządzania organizacjami zarówno gospodarczymi, jak i pozagospodarczymi. Dynamiczne zmiany w gospodarce zmuszają przedsiębiorstwa do doskonalenia sposobów funkcjonowania. Głównym celem tego doskonalenia jest lepsze zaspokajanie potrzeb
klienta oraz poprawa własnej ekonomiczności funkcjonowania.
W dzisiejszych czasach w dobie ogromnej rywalizacji, zarządzanie przedsiębiorstwem stanowi nie lada wyzwanie. W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, metodą na pokonanie wciąż rosnącej konkurencji jest umiejętność
wprowadzania w firmie nieustannych zmian i innowacji. W większości przypadków nie ma miejsca i czasu na popełnianie kosztownych błędów. Im łatwiej przedsiębiorstwo przyswaja zmiany, tym większą ma szansę na dostosowanie się do
coraz bardziej turbulentnego otoczenia. Wielu menedżerów uważa, że ich firmy
odnoszą rynkowe sukcesy. Takie wnioskowanie wydaje się być ogromnym nieporozumieniem, ponieważ nie ma chyba w świecie nic bardziej nietrwałego niż sukces w biznesie. Zaprzestanie rozwoju, wprowadzania zmian i innowacji w przedsiębiorstwie jest pierwszym krokiem do „katastrofy”. Dlatego też w dzisiejszych
czasach nie można wciąż korygować istniejącej strategii i polityki firmy, niezbędne
staje się wprowadzanie i wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, tak aby zachowało ono swoją rynkową pozycję i odniosło sukces.

Paweł Jóźwiakowski

Zarządzanie zmianami
Zmiana stanowi fundament dla rozwoju przedsiębiorstwa, jest ona nieuchronna i nieunikniona. Niezrozumiały jest fakt, że aby „działać”, wielu przedsiębiorców opiera się na fałszywej przesłance mówiącej, że rzeczywistość nie
ulegnie zmianie. Niestety to, co sprawdzało się w przeszłości, nie musi sprawdzić się w przyszłości. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sukces odniesiony w przeszłości nosi w sobie zalążek przyszłej klęski. Przedsiębiorstwa w coraz
większym stopniu dotykają zmiany. Zmiany są coraz bardziej widoczne w ich
funkcjonowaniu. Bez przerwy mówi się o restrukturyzacji, reorganizacji, łączeniu i przejmowaniu przedsiębiorstw czy o nowoczesnych metodach zarządzania.
Zjawiska, które dawniej miały wyjątkowy charakter, dziś stały się powszechne.
Żadne przedsiębiorstwo nie może ich uniknąć, bowiem funkcjonuje ono w coraz szybciej i głębiej zmieniającym się otoczeniu. Rosnąca konkurencja, globalizacja, nieograniczony praktycznie przepływ i dostęp do informacji sprawiły, że
sukces i przetrwanie na rynku osiągnąć dziś mogą tylko firmy najlepiej odnajdujące się i radzące sobie ze zmianą. O ile bowiem niegdyś żyło się od zmiany do
zmiany, tak dziś zdaje się ona być permanentna.
Dzisiejsi teoretycy i praktycy zarządzania (Drucker, Nonaka, Takeuchi,
Hamel, Prahalad, Senge) mówią o kilku modelach kierowania organizacją.
Twierdzą oni wspólnie, że najlepiej wróżącymi na przyszłość są tzw. organizacje
uczące się.
Sednem organizacji uczącej się jest zmiana sposobu myślenia – przejście
od postrzegania siebie jako bytu odseparowanego od świata do jedności ze
światem, od postrzegania problemów jako powodowanych przez kogoś lub coś
innego do spostrzeżenia, że nasze własne działania tworzą problemy, których
doświadczamy1. Organizacja ucząca się jest miejscem, gdzie ludzie odkrywają na nowo, w jaki sposób tworzą otaczającą ich rzeczywistość i jak mogą ją
zmienić. Zespołowe uczenie się rozwija zdolność grupy do zobaczenia pełnego obrazu, przekraczającego indywidualną perspektywę. Dążenie do mistrzostwa osobistego staje się źródłem osobistej motywacji do ciągłego uczenia się,
jak nasze działania wpływają na otaczający nas świat. Wraz z upływem czasu
i zmieniającymi się warunkami rynkowymi okazało się, że dobre zarządzanie
przedsiębiorstwem wcale nie musi polegać na dyrektywnym wydawaniu jedynie słusznych poleceń przez „szefa”. Prawda o tym, że najważniejsza w firmie
jest głowa, a cała reszta pracowników to tylko trybiki, straciła zdecydowanie
na aktualności.
 K. Perechuda, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999,
s. 88.
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Termin „organizacja ucząca się” może przywoływać na myśl firmy wokół,
w których skupiają się ludzie rozwijający się. Czy jednak rozwój pojedynczych
pracowników firmy jest wystarczającym warunkiem istnienia organizacji uczącej się? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Istnieją firmy,
w których ludzie rozwijają się, biorą czynny udział w wielu ciekawych projektach, a pomimo to przedsiębiorstwo, w którym działają, jako całość upada. Dzieje się tak, ponieważ organizacja jest bytem niezwykle złożonym. W danej firmie mogą istnieć pojedyncze działy, posiadające ciekawe koncepcje i pomysły
na jej działanie, a cała firma pomimo to nie funkcjonuje jak należy, co ostatecznie może prowadzić do jej upadku. Aby organizacja dobrze działała, dziś wydaje
się być niezbędne zainstalowanie w niej w oparciu o myślenie systemowe odpowiednich mechanizmów. Dopiero spójnie zintegrowany z mądrymi działaniami
ludzi i zespołów system może działać i stać się organizacją uczącą się. Do tej pory
organizacje oceniały swoją pozycję rynkową za pomocą dwóch mierników:
 zysku przekładającego się na cenę akcji danej firmy,
 płynności finansowej.
Okazało się jednak, że w dłuższym okresie bardzo wiele organizacji osiągających dobre wyniki finansowe i zajmujących wysokie miejsca w rankingach
najlepszych firm bankrutuje. Dowodzi to, że jeśli chcemy oceniać sukces długofalowy firmy, to istnieje coś więcej niż dwa ww. wskaźniki, co decyduje o sukcesie i dobrym funkcjonowaniu danej organizacji.
Zarządzanie wiedzą
Zgodnie z teorią zasobów, każde przedsiębiorstwo można traktować jako
zbiór wyjątkowych zasobów, które umożliwiają firmie realizowanie przyjętej
strategii prowadzącej do wzrostu jej efektywności i konkurencyjności. Jednym
z takich zasobów jest wiedza. Jednak czym ona tak naprawdę jest? Najprościej
można powiedzieć, że wiedza jest podstawową potrzebą, zdolnością człowieka
wyróżniającą go spośród innych jednostek, pozwalającą mu budować i interpretować otoczenie, zmniejszać niepewność towarzyszącą jego życiu, kształtować i wyrażać jego stosunek do otaczającej go rzeczywistości2. W bardzo ogólny,
a zarazem trafny sposób definiuje wiedzę A. Elliott. Stwierdza on, że wiedza to
informacja posiadająca wartość3. Według Nonaki i Takeuchiego, wiedza to zdolność przekształcania informacji4. Japońscy autorzy wyróżniają jednak wiedzę
2
3
4

J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, wyd. A. Marszałek, Toruń 2006, s. 21.
A. Elliott, Współczesna teoria społeczna, PWN, Warszawa 2009, s. 1–8.
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, wyd. PolText, Warszawa 2000, s. 82.
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ukrytą i wiedzę dostępną, a wynik interakcji pomiędzy ww. rodzajami wiedzy
daje nam dopiero tzw. wiedzę „ogólną”. Proces „przekształcania wiedzy” może
się odbywać na cztery sposoby5:
1) od wiedzy ukrytej do ukrytej – przystosowanie,
2) od wiedzy ukrytej do dostępnej – uzewnętrznienie,
3) od wiedzy dostępnej do dostępnej – łączenie,
4) od wiedzy dostępnej do wiedzy ukrytej – uwewnętrznienie.
Znajdująca się w przedsiębiorstwie wiedza ukryta, powiększana jest w procesie przystosowania pod wpływem dzielenia się tzw. modelami myślowymi,
tworząc w ten sposób kulturę organizacji. W kolejnym etapie procesu tworzenia
wiedzy zasoby wiedzy ukrytej, pod wpływem celowych działań kadry kierowniczej, przekształcane są w wiedzę dostępną. Wiedza ta podlega utrwalaniu i jest
przechowywana w postaci różnego rodzaju dokumentów, raportów etc. Zasadne
jest zatem podejmowanie działań zmierzających do powiększenia wiedzy dostępnej poprzez łączenie różnych jej postaci i rodzajów drogą zamiany danych
w informacje, a następnie informacji w wiedzę niezbędną do podejmowania
różnego rodzaju decyzji strategicznych bądź operacyjnych.
Do zadań organizacji w procesie tworzenia wiedzy należy m.in. zapewnienie kontekstu sprzyjającego aktywności grupowej oraz tworzeniu i gromadzeniu
wiedzy na poziomie indywidualnym. Aby powyższe było możliwe, spełnione
muszą być następujące warunki organizacyjne6:
 Intencje – energią napędzającą spiralę wiedzy są organizacyjne intencje, które można ujmować w kategoriach dążeń organizacji do celów. W środowisku biznesu wszystkie działania zmierzające do zrealizowania intencji zwykle przybierają postać strategii. Istota strategii sprowadza się do możliwości
przyswajania, gromadzenia i wykorzystywania wiedzy przez organizację.
Intencja organizacyjna stanowi najważniejsze kryterium oceny prawdziwości danego fragmentu wiedzy organizacyjnej. Bez niej nie byłoby możliwe
określenie wartości zdobytej informacji, czy też wytworzonej wiedzy. Na
poziomie przedsiębiorstwa intencja wyrażona jest często w standardach lub
wyobrażeniach, które służą do oceny i uzasadniania wiedzy.
 Autonomia – drugi warunek napędzania spirali to autonomia. Na poziomie jednostkowym, każdy pracownik powinien mieć zagwarantowaną
autonomię w takim zakresie, w jakim tylko jest to możliwe w danych okolicznościach. Pozwalając pracownikom na działania autonomiczne, or Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 97.

5
6

332

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

ganizacja zwiększa prawdopodobieństwo zajścia nieoczekiwanych, korzystnych dla niej rozwiązań. Autonomia sprzyja również większej motywacji jednostek do tworzenia nowej, niestosowanej do tej pory wiedzy.
Autonomiczne jednostki działają jako części struktury holograficznej,
w której zarówno całość, jak i każdy element składowy dysponują tą samą
informacją. Z autonomii jednostek biorą początek oryginalne pomysły,
które najpierw upowszechniają się wśród członków zespołu, a później
stają się ideami przewodnimi organizacji.
 Niestabilność i twórczy chaos – to trzeci warunek „rozkręcania” spirali
wiedzy w organizacji. Niestabilność i twórczy chaos pobudzają interakcje
pomiędzy organizacją i jej otoczeniem zewnętrznym. Jeśli organizacja
zachowuje postawę otwartą wobec napływających z otoczenia sygnałów,
to może wykorzystać ich niejednoznaczność, obfitość czy zakłócenia, aby
ulepszyć swój system wiedzy7. Kiedy do organizacji wprowadzona zostanie niestabilność, jej członkowie stają w obliczu załamania dotychczasowych procedur, przyzwyczajeń i ram poznawczych. Załamanie wymaga
zwrócenia się w stronę dialogu, jako przydatnego do tworzenia nowych
pojęć środka społecznej interakcji. Nieprzerwany proces kwestionowania i rewidowania przez poszczególnych członków organizacji istniejących w niej przesłanek sprzyja tworzeniu wiedzy organizacyjnej. Niektórzy autorzy nazywają to zjawisko tworzeniem „ładu z nieładu” lub
„porządku z bałaganu”8.
 Nadmiarowość – jest czwartym warunkiem uruchamiającym organizacyjną
spiralę wiedzy. Przez nadmiarowość rozumiemy istnienie informacji wykraczającej poza bezpośrednie, operacyjne potrzeby członków organizacji. Posiadana w nadmiarze informacja dotyczy wiedzy ukrytej i pozwala
jednostkom zrozumieć to, co inni starają się wyrazić. Nadmiarowość jest
szczególnie ważna na etapie poszukiwania pomysłów, kiedy chodzi o wyrażenie wyobrażeń zakorzenionych w wiedzy ukrytej. Wtedy właśnie redundancja ułatwia jednostkom przekraczanie podziałów funkcjonalnych
i przekazywanie sobie odmiennych punktów wiedzenia. Nadmiar informacji powoduje uczenie się przez inwazję na obszar percepcji każdej jednostki.
Redundancja informacji jest jedną z ważniejszych cech różniących organizacje japońskie od ich zachodnich odpowiedników, co pozwala im szybko
reagować na zmiany rynkowe czy technologiczne, poprzez wprowadzanie
nowych produktów i usług, dzięki posiadanym tzw. zasobom informacji.
7
8

J. Gleick, Chaos, narodziny nowej nauki, Zysk i Spółka, Warszawa 1996, s. 154.
E. Jantsch, The Self-Organizing Universe, wyd. Oxford, London 1999, s. 49.
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 Pożądana różnorodność – piątym warunkiem wspomagania spirali wiedzy
jest pożądana różnorodność. Aby przedsiębiorstwo mogło sobie radzić ze
stawianymi przez otoczenie warunkami, jego wewnętrzne zróżnicowanie musi być dostosowane do różnorodności i złożoności tego otoczenia.
Członkowie organizacji są w stanie poradzić sobie z wieloma nieprzewidzianymi wydarzeniami, jeśli tylko różnią się między sobą w dostatecznym stopniu. Sprzyja temu elastyczne i szybkie łączenie informacji oraz
zapewnienie wszystkim członkom organizacji równego dostępu do informacji. Wprowadzenie do organizacji struktury spłaszczonej i elastycznej,
w której poszczególne części są ze sobą splecione siecią informacji, jest
jednym ze sposobów radzenia sobie z otoczeniem. Innym sposobem, aczkolwiek bardziej złożonym w realizacji, jest implementacja zmian struktury organizacyjnej. Rotacja personelu dodatkowo umożliwia pracownikom przyswajanie zróżnicowanej wiedzy, co pomaga im w radzeniu sobie
z licznymi problemami i nieoczekiwanymi zmianami otoczenia.
Analizując zagadnienie „organizacji uczącej się”, należy również przedstawić stanowisko amerykańskiego teoretyka zarządzania Petera Senge’a. P. Senge
zbadał zasady działania organizacji, a także wyodrębnił pewne obszary decydujące o odniesieniu sukcesu na rynku. Senge podzielił dobrze rozwijającą się organizację na pięć obszarów9:
 myślenie systemowe,
 osobiste zaangażowanie,
 praca na modelach myślowych,
 zespołowe uczenie się,
 wspólna wizja.
Pierwszym, centralnym punktem decydującym o tym, czy organizacja jest
w stanie się uczyć, rozwijać i dłużej istnieć, jest myślenie systemowe. Jego istotą jest
spostrzeganie całej rzeczywistości, w jakiej znajduje się organizacja, jako swoistego systemu wzajemnych relacji i powiązań. W myśleniu systemowym istotne jest
więc to, by w miejscu totalnego chaosu doszukać się jakichkolwiek praw i zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami otaczającej rzeczywistości. Na system składają się składniki systemu oraz relacje. Jest on mechanizmem dążącym
do równowagi. Jeśli ta równowaga zostanie zaburzona i przekroczy pewne normy, system przestaje działać. System istnieje więc dzięki ciągłemu korygowaniu
 M. Senge, Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2003, s. 33.
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swojego działania. Dzieje się to za pomocą dodatniego i ujemnego sprzężenia
zwrotnego. „W przypadku przedsiębiorstwa, w którym wzrasta ilość zamówień,
a nie zostaną podjęte odpowiednie działania organizacyjne, to z pewnością wystąpią poważne problemy (firma nie nadąży z produkcją). W takiej sytuacji rozsądnym wydaje się być zwiększenie liczby pracowników, jednak to doprowadzi
do zbyt dużego ich zagęszczenia w firmie. Kolejnym krokiem w związku z tym,
powinna być rozbudowa organizacji itd. (należy także uwzględnić inne warunki
rynkowe, np. popyt, podaż itp.)”10.
Uwzględniając powyższy przykład, można stwierdzić, że na dzisiejszym,
niezwykle zmiennym rynku wygrywają ci, którzy potrafią znaleźć w chaosie
prawidłowość – ci, którzy szybko reagują na zmiany zachodzące w otoczeniu zarówno bliższym, jak i dalszym. Chodzi tu konkretnie o elastyczność i zdolność
reagowania zgodnie z potrzebami.
Myślenie systemowe polega przede wszystkim na myśleniu długofalowym,
próbie przewidzenia danych posunięć firmy i reakcji otoczenia (bliższego i dalszego) w skali kilku, a nawet kilkunastu lat. Ważne jest, by pomimo dobrej kondycji organizacji nadal być uważnym i śledzić, co może się w niej wydarzyć.
W poniższej tabeli zestawione zostały główne różnice między myśleniem
w tradycyjny sposób a myśleniem w organizacji uczącej się.
Tab. 1. Myślenie w tradycyjny sposób i w organizacji uczącej się
Myślenie w tradycyjny sposób
 
ja i moje stanowisko to jedno
 obowiązki określane przez granice stanowisk
 
wróg jest na zewnątrz
 
ktoś lub coś jest przyczyną niepowodzeń
 
bycie aktywnym, agresja wobec wroga
 reakcja emocjonalna
 
koncentracja na wydarzeniach
 
nie uczymy się tworzenia

Myślenie w organizacji uczącej się
 
jestem w stanie wpływać na swoje życie
 
nasza działalność powoduje konsekwencje

niekiedy bolesne dla nas samych

 
prawdziwa aktywność, szukanie

w swoim postępowaniu przyczyn problemów

 reakcja intelektualna

 
koncentracja na powolnych, stopniowych

procesach

 uczymy się tworzenia

 
nieprzystosowanie do wzrastających stopniowo

 
nauczenie się obserwowania powolnych

 
iluzja uczenia się przez doświadczenie
 
konsekwencje działań mogą być bardzo odległe

 
kluczowe decyzje muszą być podejmowane

zagrożeń

w czasie, nie można się uczyć metodą prób i błędów

 
utrzymywanie pozorów zgranego zespołu,

wyciszanie różnicy zdań

zagrożeń

w kontekście konsekwencji systemowych
na długie lata

 
uczenie się zespołowe

Źródło: A. Kupczyk, Radykalne zmiany w firmie, INFOR, Warszawa 1998.
10
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Drugim elementem, który sprzyja istnieniu i rozwojowi organizacji uczącej się jest osobiste zaangażowanie członków danej organizacji w swoją pracę.
Chodzi tu o to, by każdy pracownik czuł, że wraz z celem firmy realizuje swoje własne cele, wraz z firmą się rozwija i czerpie cenne doświadczenia. Do tego
niezbędne jest poczucie osobistego bezpieczeństwa. Chodzi tu więc po części
o posiadanie swoistej motywacji wewnętrznej do tego by, posługując się terminologią systemową, być składnikiem systemu – pracownikiem – człowiekiem –
podmiotem w danej organizacji.
Osobiste zaangażowanie (doskonalenie się) jest dyscypliną wyjaśniania i pogłębiania wizji przyszłości, kształcenia cierpliwości i obiektywnego obserwowania rzeczywistości. Jest to jeden z ważniejszych wątków organizacji uczącej się.
Zdolność uczenia się organizacji ściśle zależy od zaangażowania i zdolności
uczenia się jej członków. Praktykowanie osobistego zaangażowania opiera się na
utrzymywaniu napięcia twórczego oraz postrzeganiu aktualnej rzeczywistości
i dokonywaniu wyborów. Nie jest łatwo uświadomić sobie, czego tak naprawdę
pragniemy.
Na pytanie o to, „co chciałbyś robić”, większość z nas odpowiada, z jakimi
czynnościami nie chciałaby się zetknąć. Zidentyfikowanie swoich potrzeb i to
nie tylko zawodowych, ale również prywatnych jest pierwszym krokiem do doskonalenia się. Najlepszymi pracownikami są z reguły ludzie szczęśliwi. Ludzie
doskonalą się i uczą nie dlatego, że im się karze, lecz dlatego, iż tego pragną.
Gdy przedsiębiorstwo nie zachęca swoich pracowników do rozwoju osobistego,
oznacza to, że nie wykorzystuje zasobów ludzkich.
Trzecim elementem niezbędnym według Senge’a dla istnienia organizacji
samouczącej się jest tzw. praca na modelach myślowych. Niezaprzeczalny jest
fakt, iż każda organizacja składa się przede wszystkim z ludzi. To oni są jej najważniejszymi ogniwami i składnikiem.
To dzięki nim dana organizacja rozwija się, upada lub tkwi w stagnacji. Każda z osób jednak ma swoje doświadczenia, każda przychodzi do firmy z bagażem
nawyków, uprzedzeń, stereotypów, wartościami, którymi kieruje się w życiu. Ponadto wszyscy członkowie organizacji pojawiają się w niej ze swoistym bagażem
kulturowym, wychowywali się i żyją przecież w niepowtarzalnym i specyficznym dla siebie środowisku.
Praca na modelach myślowych polega na próbie stworzenia sytuacji, w których ludzie mogą ze sobą być i czuć się bezpiecznie. Chodzi tu więc o umiejętne radzenie sobie z relacjami, jakie występują między ludźmi. Osoby stojące na
straży relacji kształtujących się i zachodzących pomiędzy pracownikami w firmie
powinny umiejętnie tworzyć wszystkim warunki do swobodnej wymiany poglądów, pozwalające na mówienie o tym, jak można poprawić działanie organizacji.
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Nie chodzi tu jednak o to, by na dobrych relacjach w firmie zależało tylko pojedynczym jej członkom. Każdemu bowiem równie mocno zależeć powinno zarówno na dobru organizacji, jak i na dobru innych pracowników. Gdy w firmie
dochodzi do konfliktów, to powinny one być rozwiązywane w sposób konstruktywny i rzeczowy. Jeśli członkowie danej organizacji będą czuli się w niej swobodnie, jeśli będą czuli, że są dla niej ważni i szanowani przez innych, to będą
działać na miarę swoich możliwości.
Praca na modelach myślowych ma sprawić, by ludzie tworzący daną organizację mogli poczuć się jedną grupą dążącą do osiągnięcia wspólnego celu.
Aby praca na modelach myślowych była możliwa, niezbędne jest stworzenie warunków swobodnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Bardzo często ludzie są przekonani, że potrafią się komunikować, lecz
uważają, iż nie mają z kim nawiązać konstruktywnej rozmowy. Jest to o wiele bardziej niebezpieczne zjawisko aniżeli brak umiejętności komunikacyjnych
wśród członków organizacji. Takie przekonanie rodzi bowiem w pracownikach
wzajemną niechęć, frustrację, a w konsekwencji, alienację.
W przypadku braku w firmie struktur pozwalających na wymianę informacji, wiele z nich z pewnością rozprzestrzeni się po organizacji kanałami nieoficjalnymi. Taki obieg informacji ma jednak jedną zasadniczą wadę – zniekształcenie informacji. Wówczas system z pewnością obniży motywację pracowników,
ponieważ ludzie czują się znacznie bezpieczniej, jeśli wszelkie informacje docierają do nich oficjalną drogą.
Kolejnym elementem istotnym dla dobrego funkcjonowania organizacji samouczącej się jest zespołowe uczenie się. Podstawą powyższej dyscypliny jest umożliwienie ludziom w danej organizacji stworzenia warunków do tego, aby czuli się
bezpieczni, realizowali własne cele (spójne z celami firmy) oraz aby grupowali się
w zespołach, w których dobrze się czują. Jeśli w zespole tym na domiar tego szanuje się indywidualność i przekonania poszczególnych jego członków, to tworzymy
w ten sposób dodatkowo warunki pozwalające na zespołowe uczenie się.
Bardzo często inteligencja zespołu przekracza inteligencję jego członków, a wspólne działanie może być o wiele bardziej skuteczne. Kiedy zespół się
uczy, nie tylko osiąga dobre wyniki, ale także poszczególnie jego członkowie
rozwijają się szybciej.
Zespołowe uczenie się to także wspólne rozwiązywanie problemów. Aby
udawało się to osiągnąć, w organizacji powinna występować maksymalna szczerość i szczególna forma porozumiewania się: dialog zamiast dyskusji.
Dyskusja oznacza zawsze pewną walkę, w której może być tylko jedna strona zwycięska, natomiast dialog kształci członków zespołu w odrzucaniu swoich
założeń i rozpoczynaniu autentycznego myślenia zespołowego.
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Zespołowe uczenie się tak naprawdę jest uczeniem się przez całe życie. Im
więcej się uczymy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak mało wiemy.
Zespołowe uczenie się jest tak istotne, ponieważ to zespoły, a nie jednostki
są podstawowymi komórkami uczącymi się w nowoczesnych organizacjach. Jeżeli zespół nie potrafi się uczyć, to organizacja także nie będzie posiadać takiej
zdolności. Organizacja nie może osiągnąć trwałej doskonałości, jest ona w stanie tylko uprawiać dyscyplinę uczenia się, osiągając lepsze bądź gorsze rezultaty.
Zespołowe uczenie się rozwija zdolność grupy do zobaczenia pełnego obrazu,
znacznie przekraczającego indywidualną perspektywę.
Ostatnim elementem stanowiącym o tym, iż organizację można postrzegać
jako samouczącą się, jest praca nad jej wspólną wizją. Ten warunek jest nierozerwalnie związany z wyżej wymienionymi.
Aby utrzymać wewnętrzną motywację do działania w firmie, niezbędne
jest osobiste zaangażowanie poszczególnych pracowników w jej działania. Niezwykle istotne jest, żeby każdy czuł, iż ma możliwość (przynajmniej w pewnym
zakresie) wpływania na losy firmy, na to, w jakim kierunku podąża jej rozwój,
czym się zajmuje.
W taki tylko sposób możliwe jest również istnienie innego z wymienionych przez Senge’a elementów, a mianowicie zbieżności celów osobistych z celami danej organizacji. Na szkoleniach w organizacjach (przynajmniej w tych,
które pretendują, by być organizacjami samouczącymi się), powinno się więc
uzmysławiać jej poszczególnym członkom w pierwszej kolejności, że każdy
ma wpływ i może mieć wpływ na losy swojego miejsca pracy, jeśli będzie tego
wystarczająco chciał. Należy uruchomić w człowieku świadomość własnego
sprawstwa. I wcale nie jest tak, że łatwiej jest sprawić, by w możliwość osobistego wpływania na losy firmy szybciej uwierzyły osoby zajmujące wyższe stanowiska. Dzieje się tak, ponieważ ludzie niezajmujący stanowisk kierowniczych są
w stanie szybciej dostrzec zmianę zachodzącą w wyniku własnych działań.
Budując wspólną wizję przyszłości, należy naświetlić wspólne obrazy
przyszłości, tworząc zaangażowanie i aktywny udział wszystkich w organizacji zamiast ślepego posłuszeństwa. Narzucanie swojej wizji pracownikom jest
nieskuteczne, niezależnie od tego, jak chętnie pracownicy chcieliby się jej podporządkować.
Pracownicy dzielą się na zaangażowanych i zwerbowanych. Pracownicy zaangażowani podzielają wspólną wizję. Pracownicy zwerbowani zgadzają się na
wizję lidera, nie utożsamiają się ze wspólną wizją. Organizacja ucząca się powinna składać się z pracowników zaangażowanych.
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Zakończenie
Organizacja ucząca się z jednej strony jest miejscem, gdzie szanuje się różnorodność, z drugiej jednak, wszyscy jej członkowie stanowią swojego rodzaju wspólnotę. Są to ewidentne sytuacje pozwalające na rozwój ludzi – członków organizacji.
Organizacja ucząca się sama planuje proces kształcenia, pozyskuje i wzbogaca wiedzę wewnętrzną w sposób stopniowy, planowy i zorganizowany, zachowując przy tym odpowiednie tempo i proporcje. Zespoły pracownicze muszą
w tym zakresie ściśle ze sobą współpracować, bowiem optymalizacja cząstkowa
nie przyczynia się maksymalizacji całościowej. Zbyt duże zaawansowanie niektórych komórek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania i wzbogacania wiedzy przedsiębiorstwa może wprowadzać dysonans poznawczy oraz wydłużać
procesy transformacji wewnątrzorganizacyjnej.
Organizacje uczące się są nowym typem przedsiębiorstw. Określa się je
mianem „antystrukturalnych” lub „bezstrukturowych”. Karl Wieck określił taką
organizację systemem, w którym panuje ciągły niepokój, a system zmienia się
nieustannie11.
Doskonalenie wszystkich dyscyplin jest istotne nie tylko dla zarządów firm,
ale także dla innych przywódców. Organizacje ciągle niedostatecznie wykorzystują możliwości tworzenia własnej przyszłości. Wszyscy czują, że do wykorzystania tego potencjału wymagane jest rozwinięcie ich własnych możliwości, tzn.
możliwości uczenia się.
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Streszczenie
Organizacja ucząca się – pomysł na konkurencyjność rynkową

Celem artykułu jest przybliżenie jednej z wielu metod współczesnego zarządzania,
tj. „organizacji uczącej się”. W artykule przedstawione zostały główne warunki umożliwiające implementację opisywanej metody, jak również teorie najważniejszych autorów
(Nonaka, Takeuchi, Senge, Drucker, Hamel, Prahalad, Perechuda) zajmujących się problematyką organizacyjnego uczenia się.
Słowa kluczowe: organizacja ucząca się, wiedza, intencje, autonomia, niestabilność, nadmiarowość, różnorodność, myślenie systemowe, osobiste zaangażowanie, praca na modelach myślowych, zespołowe uczenie się, wspólna wizja.

Summary
The learning organization – the idea for market competitiveness

The main objective of that report is to presented one of many present management
methods which is the learning organization. The article describes the main enabling
conditions for implementing the learning organization. There were presented theories
by main authors (Nonaka, Takeuchi, Senge, Drucker, Hamel, Prahalad, Perechuda) who
deal with the self-organization learning problems.
Keywords: the learning organization, knowledge, intentions, autonomy, instability,
redundancy, diversity, system thinking, personal commitment, working in system
thinking, team learning, shared vision.
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„Zeszyty Naukowe Uczelni
Jana Wyżykowskiego.
Studia z Nauk Społecznych”,
2016 (9), s. 343–360

Zbigniew Wiktor
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

„Marksizm i socjalizm w XXI wieku”.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
w Uniwersytecie Wuhan w Chinach
Dyskusja naukowa o marksizmie i socjalizmie w Chinach
W dniach 21–22 listopada 2015 roku odbyła się w Uniwersytecie Wuhan
w Chinach nad Jangtsekiang (prowincja Hubei) Międzynarodowa Konferencja
(Sympozjum) uczonych chińskich i zagranicznych na temat „Marksizm i socjalizm w XXI wieku”, która była przedmiotową kontynuacją podobnej konferencji sprzed 2 lat. Zgromadziła ona ponad 120 uczestników z najważniejszych
ośrodków naukowych Chin, m.in. z Pekinu, Szanghaju, Nankinu, Kantonu, Chengdu, Chongqing, Wuhanu i wielu innych oraz uczonych zagranicznych, w tym z Niemiec, Belgii, USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Indii,
Wietnamu oraz autora niniejszego sprawozdania z Polski. Podobne konferencje odbywały się także w innych wielkich ośrodkach naukowych Chin, m.in.
w Pekinie. Uczeni chińscy, głównie marksiści, spotykają się i dyskutują o ważnych sprawach wewnętrznych i międzynarodowych co roku, a co 2 lata organizowane są międzynarodowe konferencje z udziałem gości zagranicznych.
Podstawowym celem tych konferencji jest analiza ważnych problemów gospodarczych, społecznych, politycznych, ideologicznych i międzynarodowych
dynamicznie rozwijającej się Chińskiej Republiki Ludowej, wymiana poglądów,
krytyka i formułowanie wniosków dotyczących życia ekonomicznego, politycznego i zjawisk na arenie międzynarodowej. Konferencje te pełnią ważną rolę
w wyjaśnianiu polityki KPCh i rządu ChRL, a formułowane wnioski mogą stanowić swoiste ekspertyzy dla gremiów politycznych co do dalszego doskonalenia różnych działów polityki partii i rządu. Mają one także odpowiedni wpływ

Zbigniew Wiktor

na realizację polityki władz lokalnych, szczególnie rządów prowincji, realizujących odpowiedzialne projekty dla obszarów często większych niż terytorium
i ludność Polski. Konferencje te pełnią także ważną rolę w integracji środowiska
naukowo-dydaktycznego, przyczyniają się do doskonalenia dydaktyki przedmiotów społeczno-politycznych wykładanych we wszystkich szkołach wyższych, które są organizowane, rozwijane i prowadzone głównie przez wydziały
marksizmu (School of Marxism) uniwersytetów i innych szkół wyższych. Wpisują się one w praktykowaną w Chinach zasadę łączenia teorii z praktyką, czyli stałego i systematycznego wyciągania wniosków z życia. Jest to jednocześnie
ważna forma więzi partii i gremiów kierowniczych ze środowiskiem naukowym
i naukowo-wychowawczym, mającym olbrzymi wpływ na kształtowanie wiedzy
społeczno-politycznej i postaw młodzieży studenckiej w duchu wartości i postaw socjalistycznych i patriotycznych.
Przykładowo Uniwersytet Wuhan, mający ok. 100 różnych instytutów
naukowo-badawczych i kierunków studiów, liczy ponad 50 tys. studentów,
a w całym mieście Wuhan (11 mln mieszkańców) jest ponad 40 różnych uniwersytetów z ponad 1 mln studentów. Wydziały marksizmu funkcjonują jako
odrębne jednostki naukowo-dydaktyczne obok wydziałów filozofii i ekonomii.
W skład wydziału wchodzi 97 pracowników, w tym 39 profesorów zwyczajnych i 33 profesorów uczelnianych. Wydział składa się z 3 instytutów: Instytutu Podstaw Teorii Marksizmu, Instytutu Sinicyzacji Marksizmu oraz Instytutu
Edukacji Ideologicznej i Politycznej, w których prowadzi się bardziej specjalistyczne badania i dydaktykę politologiczną, np. wykłada historię ustroju politycznego Chin, w szczególności Komunistycznej Partii Chin, prowadzi studia
nad współczesnym kapitalizmem, istotą współczesnej rewolucji technologicznej, kulturą polityczną, marksizmem i ruchem robotniczym na Zachodzie,
przedstawia historię i rozwój naukowego socjalizmu, teorię i praktykę „socjalizmu z chińską charakterystyką” i inne.
Przewodniczącym pierwszej sesji Konferencji był prof. Yuan Yinchuan.
W Konferencji uczestniczyli goście zagraniczni: prof. dr Eike Kopf z Uniwersytetu Pegadogicznego w Erfurcie w Niemczech, który aktualnie bierze aktywny udział w opracowaniu Dzieł wszystkich Marksa i Engelsa (MEGA) przez
Instytut Marksizmu w Pekinie. Z Brukseli przybył profesor Jo Cottenier z Instytutu Studiów Marksistowskich. Gościem z Polski był prof. dr hab. Zbigniew
Wiktor z Uniwersytetu Wrocławskiego i UJW w Polkowicach. Prof. Gerald
Groot przyleciał z Uniwersytetu Adelaide w Australii. Japonię reprezentował
prof. Susumu Takenaga z Uniwersytetu Daito Bunka w Tokio, Indie – prof.
Jagdish Chouhan, aktualnie wykładowca Uniwersytetu De Montfort w Wielkiej Brytanii.
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Z Hanoi przybył prof. Pham Van Duc – wiceprezydent Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych, a także prof. Ngueyn Tai Dong. Z Nowego Jorku przybył
prof. Salvatore Engel-Mauro – jednocześnie główny wydawca czasopisma „Capitalism – Nature – Socialism”.
Nauka i jej więzi z praktyką
Konferencję, która odbywała się w Audytorium Kongresowym nr 1 Uniwersytetu Wuhan (Luojia Villa), otworzyła dr Tan Yumin – sekretarz generalna Uczelni, która powitała zebranych, wskazała na znaczenie głównych problemów teoretycznych Konferencji i na duże osiągnięcia w postaci 60 opracowań,
które już napłynęły do prezydium Konferencji i zostały opublikowane po chińsku i angielsku w dwóch obszernych tomach Materiałów Konferencji. „Będą one
wraz z dalszymi wynikami dyskusji opublikowane w nowej książce naszego Uniwersytetu” – powiedziała sekretarz.
Prorektor Uniwersytetu prof. Luo Yuting powitał gości w imieniu władz
Uczelni i wskazał na wielką rolę Ośrodka Innowacji Teorii Marksistowskiej
i Praktyki Chińskiej oraz Wydziału Marksizmu w przygotowaniu Konferencji.
„Nasz Uniwersytet – podkreślił – jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Chinach i ma długą historię i duże zasługi dla rozwoju nauki i kultury. Dyscyplina
marksistowska jest wiodącą dyscypliną Uniwersytetu Wuhan. Mamy wielkie
doświadczenie i tradycje dydaktyczne w rozwoju i upowszechnianiu marksizmu, co legło u podstaw naszej socjalistycznej państwowości i m.in. zostało
zapoczątkowane przez dawnych uczonych i rektorów, takich jak prof. Li Da,
Tao Delin i Gu Hailiang. Obecnie nasz Uniwersytet znajduje się na pierwszym
miejscu pod względem dorobku teoretycznego marksizmu i rozwoju kadr naukowych, o czym świadczą prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Obecna Konferencja ma wielkie znaczenie jako forum dyskusyjne dla uczonych krajowych
i zagranicznych, co stawia studia w zakresie teorii marksistowskiej na poziomie ogólnoświatowym, a jej rezultaty promuje za sprawą takich konferencji na
arenie międzynarodowej”.
Wiceminister rządu Prowincji Hubei Yu Liping podkreślił duże znaczenie
Konferencji jako sympozjum naukowego, które żywo reaguje na palące problemy naszego kraju i prowincji, w szczególności w odniesieniu do ostatniego
5. plenum KC KPCh: „Główny temat Konferencji: «Marksizm i socjalizm w XXI
wieku» jest bardzo ważny nie tylko dla Chińskiej Republiki Ludowej, ale dla całego świata. Teoria marksistowska i jej dalszy rozwój są nam bardzo potrzebne w rozwiązywaniu złożonych problemów naszej prowincji Hubei, która ma
wielką i bogatą historię. Stąd wyszło wiele wybitnych postaci, mających wielkie
zasługi w dziele chińskiej rewolucji i budownictwie socjalizmu, a Uniwersytet
345

Zbigniew Wiktor

Wuhan należy do najbardziej zasłużonych placówek w rozwoju i upowszechnianiu marksizmu, o czym świadczą takie postacie jak prof. Li Da i plejada wielu
innych wybitnych chińskich marksistów. Obecnie wnikliwie studiujemy dzieła
naukowego socjalizmu klasyków marksizmu, odnajdujemy w nich wartości dla
współczesności, sumujemy historyczne doświadczenia socjalizmu w XX wieku
w Azji, badamy możliwości socjalistycznego rozwoju obecnie i w przyszłości,
w XXI wieku. To, co zrobiliśmy dotychczas jest powodem do dumy, ale nie zadowala nas i jest krokiem do wdrażania ducha i wytycznych 18. Zjazdu KPCh,
jego 3., 4., i 5. posiedzeń plenarnych, zwiększenia międzynarodowego popularyzowania socjalizmu z chińską specyfiką i promowania sinicyzacji, modernizacji
i popularyzacji marksizmu”.
Prof. She Shuhanghao – dziekan Wydziału Marksizmu podkreślił wielką
sprawczą siłę marksizmu, która potwierdzona została przez jego dotychczasowy rozwój: „Po śmierci Marksa w 1883 roku marksizm jeszcze bardziej okrzepł
i umocnił się, potwierdził swą żywotność. W następnym pokoleniu świat wkroczył w epokę socjalistycznych rewolucji, która najpierw zwyciężyła w jednym
kraju, a później ogarnęła liczne inne, co miało wielkie znaczenie dla całego świata. Po wielu dziesiątkach lat ruch socjalistyczny został poważnie osłabiony w rezultacie zmian w Związku Radzieckim i jego upadku. W ostatnim czasie świat
znajduje się w głębokim kryzysie finansowym, zapoczątkowanym w 2008 roku
upadkiem licznych banków amerykańskich. Marksizm jednak wykazuje swą siłę
witalną w umacnianiu się w Azji. Obecnie «socjalizm z chińską charakterystyką» przyciąga uwagę całego świata, wymaga to od naszych teoretyków-marksistów intensyfikacji badań, podejmowania licznych nowych problemów, niesionych przez praktykę życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Marksizm
i socjalizm stawiają na wysokim poziomie ideowe aspiracje naszego narodu
i wskazują kierunek jego rozwoju historycznego.
«Marksizm i socjalizm w XXI wieku» – główny temat naszej Konferencji
– nie sprowadza się tylko do referowania wyników badawczych naszych ośrodków naukowych. Podejmują one różne aspekty socjalistycznej teorii i praktyki,
powstałe i wdrażane do praktyki życia społecznego w XXI wieku. Jednym z celów naszej Konferencji jest wyjaśnienie teraźniejszości i budowanie hipotez co
do przyszłości i dalszych losów marksizmu i socjalizmu w XXI wieku. Naszym
wielkim życzeniem jako organizatorów naukowego sympozjum pozostaje, żeby
wszyscy jego uczestnicy wnieśli swój wkład nie tylko do dorobku teoretycznego,
ale także mający odniesienie do praktyki, do rozwoju społecznego.
Wydział Marksizmu naszego Uniwersytetu rozwinął od czasu poprzedniej
Konferencji przed dwoma laty dalsze badania, zwiększył nasz potencjał organizacyjny i intelektualny. Utworzyliśmy Międzynarodowy Ośrodek Innowacyjny
346

ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

Teorii Marksistowskiej i Chińskiej Praktyki, m.in. nasza Konferencja jest współfinansowana przez ten Ośrodek. Powstał plan naukowo-badawczy w zakresie
budownictwa ideologicznego i jego głównych trendów. Dużo uwagi poświęca
się kwestiom Zjednoczonego Frontu Bezpartyjnych Intelektualistów. Nagrody
uzyskało 5 projektów badawczych Fundacji Narodowej Nauk Społecznych, inne
docenione zostały przez ministra edukacji tytułem Zasłużonego Profesora w zakresie filozofii i nauk społecznych. Warto także dodać, że w ostatnim czasie nasz
Wydział wyróżniono jako jeden z kluczowych wydziałów marksizmu w kraju.
Ma to także wpływ na naszą dalszą współpracę międzynarodową. W planach jest przekształcenie naszych konferencji w miejsce stałych spotkań i dyskusji z uczonymi zagranicznymi na temat «socjalizmu z chińską charakterystyką»
we współczesnym świecie. Dobrymi osiągnięciami w tym zakresie jest dotychczasowa współpraca z Instytutem Studiów Marksistowskich w Belgii i Wietnamską Akademią Nauk Społecznych. Będziemy zapraszali zagranicznych wybitnych
uczonych marksistów na staże naukowo-badawcze i wykłady, mamy zamiar uruchomić studia magisterskie i doktoranckie dla studentów zagranicznych. Będziemy zachęcać naszych uczonych marksistów do uczestnictwa w międzynarodowych
konferencjach, realizacji wspólnych badań i uczestnictwa w działalności międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Będziemy także tłumaczyli na języki kongresowe książki i artykuły naszych wybitnych teoretyków-marksistów, a także
zagraniczne na język chiński. W ten sposób będziemy prezentowali nasze osiągnięcia teoretyczne w dziedzinie chińskiego marksizmu, a także informowali o osiągnięciach chińskiej drogi do socjalizmu i budowy socjalizmu z chińską specyfiką.
Nasze plany są ambitne, ale wszystkie te zamierzenia nie będą osiągnięte
bez wsparcia i pomocy ekspertów i uczonych z innych uniwersytetów. Mamy nadzieję, że wszystkie te zamierzenia przyczynią się do wniesienia naszego wkładu
do rozwoju marksizmu i socjalizmu na miarę XXI wieku”.
Obrady plenarne
W dyskusji plenarnej jako pierwszy głos zabrał prof. Pang Jinju z Uniwersytetu Nankai, który przedstawił referat pt. „Socjalizm z chińską charakterystyką jako rosnący wkład w rozwój ludzkości w XXI wieku”. Autor, jako wybitny
teoretyk chińskiego marksizmu, podkreślił wielkie znaczenie teorii i praktyki
budowy socjalizmu w Chinach nie tylko dla Chin, ale dla całego świata, szczególnie po upadku tzw. realnego socjalizmu w dawnym ZSRR i Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie chińskie, chińska droga do socjalizmu, model
chiński, socjalizm z chińską specyfiką są bacznie obserwowane na całym świecie
i są już pewne próby naśladowania chińskiej drogi do socjalizmu. Rodzi to potrzebę powstania międzynarodowego forum dyskusyjnego.
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Z kolei prof. Eike Kopf z Uniwersytetu w Erfurcie (aktualnie przebywający w Instytucie Marksizmu przy KC KPCh w Pekinie, gdzie zajmuje się opracowaniem Dzieł wszystkich Marksa i Engelsa, MEGA) przedstawił referat pt.
„Fryderyk Engels – jego wkład do marksizmu jako teorii społeczeństwa socjalistycznego dziś i jutro”. Prof. Kopf poinformował zebranych o pracach prowadzonych przez liczne grono uczonych marksistów z różnych krajów, którzy
w dalszym ciągu pracują nad opracowaniem Dzieł wszystkich klasyków marksizmu (MEGA). Jest to możliwe dzięki warunkom materialnym i organizacyjnym, które stworzył Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin i jest to
doniosłą kontynuacją pracy dawnych zespołów marksistów radzieckich i niemieckich, szczególnie z dawnego NRD.
Prof. Shi Yunxia z Uniwersytetu Wuhan przedstawił referat pt. „Myśl Marksa i Engelsa o społecznej wspólnocie”. Zdaniem profesora idea ta jest ważną częścią materializmu historycznego. Jej kluczowymi kwestiami są: 1. Wspólnota społeczna jest podstawową formą człowieka i społeczeństwa. 2. Jest ogólną
i szczególną stroną społecznej istoty. 3. Jest historycznym krokiem w rozwoju
społeczeństwa, który w kapitalizmie ulega zafałszowaniu. 4. Wspólnota wolnych
jednostek jest „realną wspólnotą”. Konstatacje te są nad wyraz ważne dla nas
pod kątem dalszego teoretycznego badania tej kwestii, także w kontekście zrozumienia myśli Xi Jinpinga o konieczności badania „wspólnoty humanistycznej
charakteryzującej się wspólnym losem i jednym sercem”.
Następnie głos zabrał prof. Yang Jinhai – pracownik naukowy i sekretarz generalny Centralnego Biura Zbiorów i Tłumaczeń w Pekinie, który przedstawił
referat pt. „Systemowa wyższość socjalizmu z chińską charakterystyką – w porównaniu międzynarodowym”. Autor wyszedł od stwierdzenia, że jeśli chce się
zrozumieć współczesne Chiny, trzeba znać ich historię, kulturę, tradycję i środowisko naturalne, starać się zrozumieć bardziej ich rozwój gospodarczy, polityczny, kulturalny, społeczny, podobnie jak ich relacje międzynarodowe, cele
rozwojowe i strategię.
Oto co powiedział prof. Yang Jinhai: „Chiny są bardzo starą cywilizacją z ponad 5 tys. lat liczącą historią i porównywane są do Indii, starożytnego Egiptu, Mezopotamii, przy czym te ostatnie dawno upadły, a nasza ciągle trwa i rozwija się.
Poczynając od wojny opiumowej w 1840 roku, Chiny przez kilka dziesiątków lat
walczyły o utrzymanie niepodległości, co udało się dopiero po obaleniu dynastii
Qing w 1911 roku i wprowadzeniu przez Sun Yatsena republiki i reform ustrojowych. Jednak zasadniczy przełom nastąpił dopiero po proklamowaniu 1 października 1949 roku Chińskiej Republiki Ludowej. Mao Zedong kiedyś powiedział,
że «strzały Rewolucji Październikowej dały nam marksizm-leninizm». Dalszymi wiekopomnymi wydarzeniami było utworzenie w 1921 roku Komunistycznej
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Partii Chin i jej zwycięska walka z Kuomintangiem i najeźdźcą japońskim, co
zakończyło się wielkim zwycięstwem w 1945 i 1949 roku. Od 1978 roku nasz
kraj przeżywa nowy etap, zapoczątkowany przez reformy Deng Xiaopinga.
Wszystkie te etapy są kontynuacją dążeń naszego narodu do budowy niepodległego bytu i ustanowienia sprawiedliwego ustroju społecznego. Obecnie
sytuacja Chin jest wyrazem kilku kluczowych zasad:
1. Socjalistyczna gospodarka rynkowa; oznacza ona koegzystencję licznych układów gospodarczych i własnościowych, przy czym sektor publiczny, szczególnie państwowy, jest dominujący. Rząd wykonuje makrokontrolę, system dochodów i wydatków oparty jest na pracy i ma dominujący charakter. Przewaga
socjalistycznej gospodarki rynkowej wyraża się w respektowaniu dwóch zasad,
z jednej strony respektowania „niewidzialnej ręki rynku”, z drugiej, „widzialnej
ręki rządu”, głównie w postaci sterowniczego planowania, systemu prawnego
i finansowego. Wyższość naszej gospodarki i systemu politycznego wyrażała
się w przezwyciężaniu skutków kryzysów gospodarczych i finansowych w 1997
i 2008 roku. Własność państwowa obejmuje strategiczne działy gospodarki,
a są to: banki, lotnictwo, koleje, zboża, ropa naftowa, energetyka, telekomunikacja, własność ziemi itd. System własności społecznej dominuje i narzuca
zasady i standardy innym sektorom. System podziału uwzględnia podstawową
zasadę «od każdego według jego zdolności – każdemu według pracy».
2. System polityczny z «chińską charakterystyką» oparty jest na podstawowej
zasadzie, że lud jest gospodarzem (suwerenem) w kraju i realizuje swą misję
pod kierunkiem Komunistycznej Partii Chin. Z tego wynikają inne reguły,
jak państwo prawa, socjalistyczna demokracja, realizacja interesów społecznych, czyste zarządzanie, wydajna administracja, wszystkie grupy narodowo-etniczne żyją w jedności i harmonii. Podstawą ideową naszego systemu
jest filozofia społeczna, czerpiąca z naukowego socjalizmu, a to: trzymanie
się socjalistycznej drogi, dyktatury ludu, kierownicza rola KPCh, respektowanie zasad marksizmu-leninizmu i myśli Mao Zedonga. Dyktatura ludu realizowana jest przez rozwój socjalistycznej demokracji i zwalczanie wrogów
socjalizmu, co znajduje wyraz w systemie kongresów ludowych od wsi i miasteczek, przez powiaty, prefektury, prowincje do Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. System partyjny jest wielopartyjny, obejmuje 8 partii demokratycznych i hegemoniczną KPCh. [Innymi kwestiami
podjętymi przez autora były problemy równości grup etnicznych, socjalistycznej kultury, rozwoju społecznego i ochrony środowiska naturalnego.]
3. [Zdaniem referenta przyszłość Chin określona jest przez liczne sprzeczności
i wyzwania wewnętrzne i międzynarodowe.] W dalszym ciągu nasza gospodarka jest mało wydajna, są głębokie różnice społeczne, które osłabiają nas,
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musimy rozwiązywać te problemy w sposób pokojowy i z korzyścią dla kraju i całego narodu. Jednocześnie prezentują się liczne zagrożenia zewnętrzne, międzynarodowe. U podstaw naszej polityki zagranicznej jest stała troska
o pokój i przeciwstawianie się zagrożeniom wojennym. Generalnie mamy
powody do optymizmu, obecnie z powodzeniem realizujemy zadania budowy średnio zamożnego społeczeństwa – do 2021 roku. Mamy także plany dalekosiężne do 2049/50 roku, kiedy nasza gospodarka i społeczeństwo osiągną
bardziej dojrzały etap rozwoju”.
Jako kolejny mówca głos zabrał prof. Pham Van Duc – wiceprezydent Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych, który przedstawił referat pt. „Związek
między gospodarką rynkową i socjalizmem z perspektywy dialektyki rozwoju historii i niektóre charakterystyki zorientowanej socjalistycznie gospodarki
rynkowej w Wietnamie”. Autor wyszedł od rekonstrukcji teorii Marksa o rozwoju historycznym, który znalazł wyraz w formacjach społeczno-gospodarczych
wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa, feudalizmu, kapitalizmu i komunizmu,
którego pierwszą fazą jest socjalizm. Mówił: „We wszystkich formacjach, poza
pierwszą, występował rynek jako regulator i weryfikator produkcji i wymiany
dóbr i towarów, w szczególności w kapitalizmie rynek stał się ogólnopaństwowy, a we współczesnych warunkach – globalny. Klasycy marksizmu zakładali,
że antagonistyczne sprzeczności poprzednich ustrojów zostaną usunięte w następstwie socjalistycznej rewolucji i ustanowienia bezklasowego społeczeństwa
socjalistycznego, rynek miał być zastąpiony przez planowanie gospodarcze, które wyeliminuje żywiołowość i kryzysowość w gospodarce kapitalistycznej. Założenia te zostały wdrożone w mechanizmach państw socjalistycznych, ale już
Lenin w latach 20. XX wieku musiał od nich odstąpić, czego efektem była Nowa
Ekonomiczna Polityka (NEP). Z kolei doświadczenia NEP-u zostały przekreślone przez politykę Stalina i jego następców i trwały do upadku ZSRR i krajów demokracji ludowej w Europie.
Rynek i gospodarka rynkowa zostały ponownie wdrożone w socjalizmie za
sprawą reform Deng Xiaopinga w Chinach pod koniec lat 70. XX wieku, a później (od 2001 roku) przyjęte zostały także w Wietnamie jako «socjalistycznie zorientowana gospodarka rynkowa», co potwierdzają uchwały KC Komunistycznej
Partii Wietnamu i nasze ustawy. Jest ona definiowana jako «gospodarka wielosektorowa, działająca zgodnie z mechanizmem rynkowym, pociągającym kierowanie państwem pod kierunkiem Partii Komunistycznej, stosujących się do
zasad gospodarki rynkowej, która jest kierowana i zarządzana w oparciu o zasady i istotę socjalizmu». Innymi słowy, jest to gospodarka o mieszanych formach
własności, przy czym własność publiczna, głównie państwowa, ma kluczową
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rolę w gospodarce. Oznacza to, że socjalistycznie zorientowana gospodarka
jest mechanizmem umożliwiającym budowanie społeczeństwa «ludzi bogatych, silnego kraju, demokratycznego, sprawiedliwego i cywilizowanego społeczeństwa, zarządzanego przez lud. Jest to wysoko rozwinięta gospodarka oparta
o współczesne siły wytwórcze, postępowa, stosownie do stosunków produkcji»
(XI Zjazd KP Wietnamu – 2011 roku). Wprowadzenie w Wietnamie socjalistycznej zorientowanej gospodarki rynkowej przyczyniło się do ożywienia gospodarczego kraju, wyzwoliło nowe siły witalne w naszej gospodarce, dało
większe możliwości wyjścia na zewnątrz, wykorzystania obcych kapitałów
i podniesienia poziomu gospodarczego i społecznego wietnamskiego społeczeństwa, w którym socjalistyczne państwo jest w dalszym ciągu rdzeniem życia społeczno-gospodarczego, a Komunistyczna Partia Wietnamu jest siłą kierowniczą”.
Po przerwie głos zabrał prof. Susumu Takenaga z Uniwersytetu Daito Bunka z Tokio w Japonii, wygłaszając referat pt. „Zbiór 2 części nowej edycji Dzieł
wszystkich Marksa–Engelsa (MEGA) – wielkie zadania i możliwości”. Profesor
przypomniał dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zebrania i udostępnienia
prac klasyków marksizmu, podejmowanych jeszcze w czasach dawnego ZSRR
pod koniec lat 20. i 30. XX wieku. Były one kontynuowane do czasu upadku
ZSRR przez Instytut Marksizmu-Leninizmu KC KPZR do początku lat 90. ubiegłego wieku. Po upadku ZSRR nowe władze Rosji zaprzestały finansowania dzieła, Instytut rozwiązano, a pracowników zwolniono. Po pewnym czasie kontynuacji tego wielkiego przedsięwzięcia podjęła się Komunistyczna Partia Chin,
a także marksiści japońscy, którzy od końca lat 90. ubiegłego wieku stworzyli
liczny zespół wykwalifikowanych kadr, pracujących nad dalszym opracowaniem
Dzieł wszystkich Marksa i Engelsa w postaci tzw. MEGA II. Praca ta jest daleko
zaawansowana, są liczne nowe tłumaczenia poszczególnych prac na chiński i japoński, a także na wiele innych języków. Jest realna nadzieja, że teoretyczna spuścizna klasyków nie zaginie.
Prof. Yan Pengfei z Uniwersytetu Wuhan przedstawił referat pt. „Ponowne
czytanie Kapitału i jego manuskryptów”. Autor wskazał na doniosłość treści Kapitału dla poznania istoty gospodarczej i finansowej XIX-wiecznego kapitalizmu, jego sprzeczności i mechanizmów rozwojowych oraz konieczności ich poznania przez badaczy współczesnego kapitalizmu. Metoda ponownego czytania
prac Marksa i konfrontacji ich treści ze współczesnym kapitalizmem jest szczególnie atrakcyjna dla studentów.
Prof. Jo Cottenier z Instytutu Studiów Marksistowskich w Brukseli swoje wystąpienie poświęcił Kwestiom i uwagom o socjalistycznej gospodarce rynkowej
w Chinach. Autor przebywa w Chinach nie pierwszy raz i zna problemy tamtejszej gospodarki także z autopsji. Chiński model rozwojowy jest także intensywnie
351

Zbigniew Wiktor

badany przez europejskich teoretyków należących do różnych szkół. Wszyscy
są zgodni, że jest to rozwój niezwykle dynamiczny i długotrwały, niemający
sobie równego w historii, ale wnioski polityczne są bardzo różne. Przeważa opinia, że Chiny są już dawno kapitalistyczne, a socjalistyczna frazeologia
służy oszukiwaniu mas. Ten punkt widzenia przejmowany jest też przez niektóre partie komunistyczne.
W ostatnich ponad 30 latach Chiny osiągnęły olbrzymi przyrost gospodarczy, otwarły się szeroko na świat i uruchomiły silny sektor kapitalistyczny, tak
krajowy, jak i zagraniczny. Zrodziło to nowe wielkie sprzeczności, np. odrodziła się burżuazja narodowa, klasa średnia wypiera klasę robotniczą, pogłębiły się
rozpiętości majątkowe między wąską grupą bogaczy a skromnie żyjącą większością społeczeństwa. Prywatyzacja obejmuje nie tylko sferę produkcji, lecz także
usługi, w tym socjalne, zdrowotne, co stawia pod znakiem zapytania podstawowe
prawo socjalizmu nawet w jego wstępnej fazie rozwoju. Zdaniem autora nie da
się wszystkiego wyjaśnić formułką „socjalizmu z chińską charakterystyką”, gdyż
w Chinach przeciwieństwa i sprzeczności między kapitalizmem i socjalizmem
pogłębiają się i można je objaśnić logiką okresu przejściowego od kapitalizmu do
socjalizmu. W badaniach istoty chińskiego modelu rozwoju należy w większym
stopniu zwrócić uwagę na specyfikę historyczną i cywilizacyjną chińskiej drogi
do socjalizmu i definiowania obecnej fazy rozwojowej nie jako „socjalizmu”, ale
jako wspomnianego okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu.
W Chinach jest silny sektor kapitalistyczny, rośnie rola gospodarki prywatnej, odrodziła się wielka burżuazja, wzrasta udział warstw średnich i pogłębia
się rozwarstwienie społeczno-majątkowe. Chińska klasa robotnicza, chińskie
chłopstwo niekoniecznie będą się identyfikowały z tak formułowanymi celami
„socjalizmu z chińską specyfiką” i „socjalistyczną gospodarką rynkową”. Powstaje ważne pytanie, na ile chińskie kierownictwo jest świadome tych zagrożeń
i czy jest i będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się im w okresie wzmożonej
i zaostrzającej się walki klasowej między siłami kapitalizmu i socjalizmu, tak wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Prof. Zhong Minghua z Uniwersytetu Sun Yatsena w Pekinie przedstawił referat pt. „Oblicza socjalizmu-komunizmu w marksistowskiej fenomenologii historycznej”. Jego punktem wyjścia było twierdzenie, że Marks usytuował fenomenologię na podstawie materializmu historycznego, co umożliwiło mu połączenie
historii transcendentalnej i doświadczalnej. Kształtuje to inną możliwość wyjaśniania kwestii socjalizmu i komunizmu, co może być także wykorzystywane dla
głębszego zrozumienia rozwoju socjalizmu w myśli marksistowskiej. Autor dużo
uwagi poświęcił analizie dorobku teoretycznego Alfreda Schulza, Ludvika Landgrebe, Edmunda Husserla, które wykorzystał dla rozwinięcia marksistowskiej
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fenomenologii historycznej i badania różnych dróg do socjalizmu-komunizmu,
w szczególności socjalizmu z chińską specyfiką.
Prof. Yu Liangzao z Uniwersytetu Pedagogicznego w Nankinie w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Marksistowska i Engelsowska zasada i teoria unifikacji idealnego społeczeństwa – realizacja i aktualne zadania” odniósł się głównie
do kwestii jedności moralno-politycznej narodu budującego socjalizm. Wskazał
na historyczne przykłady budowania takiej jedności w dawnym ZSRR i obecnie w Chinach. Podstawową kwestią jest, jak osiągnąć tę jedność w warunkach
różnic klasowych, ich przezwyciężania, rywalizacji i walki między kapitalizmem
i socjalizmem na arenie międzynarodowej.
Prof. Jagdish Chouhan z Uniwersytetu De Montfort w Wielkiej Brytanii
przedstawił referat pt. „Miłość do Marksa, antyopresywna praktyka, młodzież
i wspólnota, dostęp do pracy”. Wyszedł on z założenia, że przedmiotem jego
analizy nie jest miłość romantyczna, ale umiłowanie humanizmu, charakteryzujące dorobek teoretyczny Marksa i jego dążenie do zbudowania sprawiedliwego społeczeństwa, które znalazło wyrażenie w wizji społeczeństwa socjalistycznego, społeczeństwa bez wyzysku, bez wojen, w którym każdy może
znaleźć miejsce dla siebie zgodnie z zasadą „od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy”. Dotychczasowe próby budowania takiego
społeczeństwa w ZSRR i Europie Środkowo-Wschodniej poniosły fiasko, natomiast Chiny realizują swój model socjalizmu z chińską specyfiką. Tymczasem
w świecie kapitalistycznym pogłębiają się sprzeczności między wąską grupą
bogatych i bardzo bogatych a większością biednych i pozbawionych dostępu
do podstawowych dóbr. Logiczne jest, że społeczeństwa wyzyskiwane i ciemiężone przez brutalny kapitalizm poszukują rozwiązania tej sprzeczności,
w czym pomocny jest marksizm.
Prof. Chen Yue z Uniwersytetu Południowo-Zachodniego w Chongqing przedstawił referat pt. „Marksowska teoria społecznego rozwoju prawa i jej współczesna wartość”. Wskazał na klasowy charakter państwa i prawa, co wynika z głównych i antagonistycznych sprzeczności społeczeństw klasowych i wykorzystania
prawa przez klasy rządzące do umacniania swego panowania.
Prof. Nguyen Tai Dong z Akademii Nauk Społecznych Wietnamu przedstawił referat pt. „Studium o realizacji demokracji w systemie jednej partii rządzącej w Wietnamie”. Autor odniósł się do historii Wietnamu od czasu zakończenia II wojny światowej i walki narodu wietnamskiego o wyzwolenie spod
jarzma kolonialnego Francji, powstania Ludowo-Demokratycznej Republiki Wietnamu a następnie wieloletniej wojny z imperializmem amerykańskim.
Po zwycięstwie w latach 70. XX wieku powstał Wietnam socjalistyczny i zjednoczony, w którym wiodącą siłą polityczną jest Komunistyczna Partia Wiet353
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namu. Od kilku lat w Wietnamie wdrażana jest (częściowo na wzór chiński)
socjalistyczna gospodarka rynkowa. Wietnam utrzymuje obecnie także dobre stosunki gospodarczo-handlowe z firmami amerykańskimi. W gospodarce
wzrasta rola sektora prywatnego, który jednak znajduje się pod kontrolą socjalistycznego państwa i finansów.
Po przerwie kontynuowane były obrady popołudniowe. Jako pierwszy wystąpił Salvatore Engel-Mauro, wydawca czasopisma „Capitalism – Nature – Socialism” w Nowym Jorku w USA, który swe wystąpienie zatytułował: „Cywilizacja
ekologiczna a ekosocjalizm”. Autor należy do grona zwolenników tzw. czystego
i ekologicznego rozwoju współczesnej cywilizacji. Kapitalizm przyczynił się do
wielkiego rozwoju sił wytwórczych, w tym licznych przemysłów, naruszających
równowagę ekologiczną, klimatyczną, powodujących negatywne następstwa dla
całego globu i ludzkości. Pogłębiają się różnice rozwojowe między państwami
rozwiniętymi i rozwijającymi się, między Północą a Południem, których mimo
podejmowanych wysiłków świat nie jest w stanie rozwiązać. W związku z tym
coraz większą uwagę przyciąga koncepcja socjalizmu, zwana ekosocjalizmem,
rozwijana w postępowych środowiskach intelektualnych USA i innych krajów.
Autor więcej uwagi poświęcił ochronie środowiska w Chińskiej Republice
Ludowej, w której ścierają się różne, często sprzeczne, tendencje. Chiny przeżywają burzliwy rozwój gospodarczy, ale ten postęp odbywa się za sprawą i za cenę
olbrzymiego zużycia energii, wody, lokowania w Chinach „brudnych” gałęzi
przemysłowych, wielkiego zużycia nawozów sztucznych, co zagraża naturalnemu środowisku. Salvatore Engel-Mauro dokonał analizy podstawowych dokumentów państwowych i partyjnych Chin i stwierdził, że odnotowuje się postęp
w polityce ochrony środowiska naturalnego. Znaczną część wystąpienia poświęcił też ekosocjalizmowi w USA i w innych krajach, co jest optymistycznym akcentem dla przyszłości świata.
Prof. Yang Leqiang z Uniwersytetu Wuhan mówił o „Naukowej wymiarowości i jej braku w zachodnim marksizmie”. Organizatorzy zapewniali, że w przyszłej publikacji ukaże się angielskie tłumaczenie referatu.
Prof. Xiao Guiqing z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie przedstawił referat pt.
„Znaczenie chińskiej drogi i jej współczesna wartość”. Autor wskazał na liczącą
5 tys. lat chińską cywilizację, która przetrwała liczne wieki, osiągała szczyty rozwoju kulturalnego i gospodarczego, promieniowała na sąsiadów, ale przeżywała
także załamania, a nawet podbój przez barbarzyńskich najeźdźców, ale nigdy nie
upadła całkowicie, odradzała się, jednoczyła naród i promieniowała na inne narody azjatyckie, a nawet afrykańskie i europejskie. Obecnie Chińska Republika Ludowa jest kontynuacją tej cywilizacji, ale wypełnia ją nowymi treściami płynącymi z rewolucji antykolonialnej, narodowej, antykapitalistycznej i socjalistycznej.
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Świat z wielką uwagą obserwuje przemiany i rozwój Chin i budowę „socjalizmu
z chińską charakterystyką”.
Prof. Zbigniew Wiktor z Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach przedstawił większe opracowanie (napisane wspólnie z emerytowanym prof. Mieczysławem Rakowskim
z Instytutu Ekonomii Politycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) pt. „Silne
i słabe strony chińskiego rozwoju w ostatnich latach w oczach polskich marksistów”. W swoim wystąpieniu wyraził duże uznanie dla polityki Komunistycznej Partii Chin, która od czasów Deng Xiaopinga z wielkim sukcesem wznosi
podstawy ustroju socjalistycznego, co przyczyniło się do tego, że Chiny stały się
drugą (a niektórzy ekonomiści, jak prof. G. Kołodko twierdzą, że już pierwszą)
gospodarką świata. Ważnymi instrumentami chińskiego modelu są: mechanizm
socjalistycznej gospodarki rynkowej, szerokie otwarcie na świat, uruchomienie prywatnej inicjatywy i dopuszczenie na masowa skalę prywatnego kapitału
krajowego i zagranicznego w chińskiej gospodarce. Po ponad 35 latach tej nowej polityki ekonomicznej Chiny osiągały rocznie średnio 10% wzrostu PKB,
w ostatnich latach średnio 8%, a plany na lata 2016–2020 przewidują średnio
6,5% rocznego wzrostu PKB. Jest to imponująca perspektywa, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i finansowy, w którym nadal tkwi świat kapitalistyczny.
W następstwie tej polityki w Chinach umacnia się kapitalizm państwowy, który jednak jest pod kontrolą socjalistycznego państwa i prawa, a także chińskich
finansów, które w 95% są pod bezpośrednim i pośrednim nadzorem Chińskiego Banku Centralnego. Komunistyczna Partia Chin nigdy nie zrezygnowała ze
swych strategicznych celów socjalistycznych, co jest argumentem, że kapitalizm
państwowy jest taktyką, natomiast socjalizm i komunizm, strategią.
Słabościami chińskiego rozwoju są odrodzenie wielkiej narodowej burżuazji i lansowanie przez siły prokapitalistyczne, głównie proamerykańskie, amerykańskiego stylu życia (american way of life), pogłębianie nierówności społecznych, głębokie nierówności między miastem a wsią, problem mieszkaniowy,
szczególnie dla młodego pokolenia, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w dalszym ciągu ekstensywny model rozwojowy, co znajduje wyraz w kilkakrotnie niższej wydajności pracy w przemyśle i kilkadziesiąt razy niższej w rolnictwie. Wszystko to nakazuje Chinom prowadzenie bardzo rozważnej polityki
wewnętrznej i międzynarodowej, łagodzenie sprzeczności regionalnych i etnicznych, umacnianie pokoju i współpracy na arenie międzynarodowej, także defensywnej w polityce obronnej. W Chinach toczy się ostry spór polityczny (częściowo skrywany) o dalszy kierunek rozwoju, czy Chiny mają całkowicie przejść
na ścieżkę „normalnego kapitalizmu” i ulec kontrrewolucji tak jak w dawnym
ZSRR i krajach demokracji ludowej w Europie, czy też KPCh zdoła przezwyciężyć
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zagrożenia kontrrewolucyjne i skieruje kraj na drogę bardziej dojrzałego socjalizmu. Autor zdefiniował te sprzeczności jako mieszczące się w okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu, zatem przedwczesne jest definiowanie
ustroju gospodarczo-politycznego Chin jako „socjalizmu”, nawet z „chińską
charakterystyką”. W końcowej części wystąpienia referent życzył KPCh i Wielkiemu Narodowi Chińskiemu przezwyciężenia tych sprzeczności i zagrożeń
z korzyścią dla chińskiego ludu, szczególnie dla chińskiego proletariatu i chińskiego chłopstwa, także dlatego, że Chińska Republika Ludowa jest oparciem
nie tylko dla mas pracujących Chin, ale także pomocą i nadzieją dla wszystkich postępowych sił na całym świecie. (Uwaga, referat prof. Z. Wiktora
i prof. M. Rakowskiego jest publikowany w całości – w języku angielskim – przez
Wydawnictwo Adam Marszałek w odrębnym tomie).
Prof. Song Jian z Uniwersytetu Wuhan przedstawił referat pt. „Podstawowe konotacje, istotna wartość i promowanie rozwoju politycznego – droga do
socjalizmu z chińską charakterystyką”. Autor wyszedł od analizy rozwoju Chin
w ostatnich 100 latach, od antycesarskiej rewolucji, poprzez okres I Republiki,
opisał rolę Kuomintangu, wojnę z Japonią i walkę KPCh, która pod wodzą Mao
Zedonga doprowadziła lud chiński do zwycięstwa rewolucji i rozpoczęła budowę podstaw socjalizmu. Obecny okres zapoczątkowany przez reformy Deng
Xiaopinga okazuje się najbardziej płodny w dynamikę i efekty rozwojowe i potwierdza prawidłowość chińskiej drogi do socjalizmu.
Prof. Gerald Groot z Uniwersytetu Adelaide w Australii przedstawił referat
pt. „Zewnętrzne spojrzenie na działalność Zjednoczonego Frontu jako wkład
do dzieła budowy chińskiego socjalizmu”. Podstawową tezą autora była wielka
historyczna rola Frontu Narodowego jako idei i instytucji spajającej lud chiński
w dążeniu do socjalizmu. Autor przedstawił podstawowe etapy kształtowania
się tego frontu jako ważnego instrumentu KPCh w jednoczeniu narodu w walce
o wyzwolenie społeczne i narodowe, poczynając od lat 20. XX wieku. Wyróżnił trzy okresy: lata 1924–1927, Długi Marsz i wojnę z Japonią, które trwały do
1945 roku. Następne okresy to: nacechowany ostrą rywalizacją i walką o władzę
z Kuomintangiem okres do 1949 roku, przechodzenie do socjalizmu w latach
1949–1956, Chiny w okresie rządów Mao Zedonga i reformy Deng Xiaopinga.
Referent przedstawił rolę i działalność Zjednoczonego Frontu w okresie reform
i polityki otwarcia, przeciwieństwa i sprzeczności oraz konkluzje.
Prof. Cheng Meidong z Uniwersytetu w Pekinie przedstawił referat pt. „Przegląd historyczny i realna perspektywa budowy chińskich wartości współcześnie”.
Zdaniem autora Chińczykom od tysięcy lat zależało na pokojowym rozwoju
i niezależnie od epoki chińskie państwo starało się zapewnić narodowi minimum bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, co jednak nie ustrzegło
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ówczesnych społeczeństw przed głębokimi nierównościami, a nawet utratą niepodległości. Są to historyczne wyzwania, które stawiają przez Chinami i obecnym społeczeństwem nowe zadania. Obecnie polityka Chin zmierza do zbudowania średnio zamożnego społeczeństwa, które zapewni każdemu obywatelowi
pomyślność społeczną odpowiadającą poziomowi rozwoju sił wytwórczych i bogactwa społecznego naszego kraju. Prelegent zapewnił, iż Chińczycy nie zapominają także o konieczności umacniania armii i gotowości obronnej w obliczu zagrożeń zewnętrznych. „Aktualna polityka KPCh napawa optymizmem”
– podsumował.
Jako ostatni w dyskusji plenarnej wystąpił prof. Chen Shuguang z Uniwersytetu Wuhan, który przedstawił referat pt. „Chiński dyskurs czy Chiny w dyskursie”, w którym odniósł się do kwestii demokracji i konieczności większego
udziału obywateli w dyskusji społecznej o sprawach lokalnych, prowincjonalnych i ogólnochińskich. Aktywność społeczna i postawa obywatelska są niezbędnymi czynnikami kształtowania odpowiedzialności obywatela za państwo
i sprawy własnej gminy, osiedla, miasta, wspólnoty sąsiedzkiej.
Dyskusja w panelach
22 listopada 2015 roku dyskusja była kontynuowana w trzech panelach:
1. „Myśl socjalistyczna klasyków marksizmu i jej współczesna wartość”.
2. „Współczesna myśl socjalistyczna i światowy ruch socjalistyczny”.
3. „Teoria i praktyka socjalizmu z chińską charakterystyką”.
W każdym panelu zgłoszono 10 referatów, każdy po 10 minut, po referatach
były krótkie pytania i wypowiedzi.
Referaty w pierwszym panelu pt. „Myśl socjalistyczna klasyków marksizmu
i jej współczesna wartość”:
1. Prof. Zuo Yawen z Uniwersytetu Wuhan, „Rekomentarz do istoty i znaczenia
Leninowskiej Nowej Polityki Ekonomicznej”.
2. Prof. Zhou Jinhau, Uniwersytet Wuhan, „Przemyślenia o pięciu morfologiach
rozwoju społecznego”.
3. Prof. Wu Yulin z Uniwersytetu im. Sun Yatsena w Pekinie, „O praktycznej racjonalności ideologii Marksa i jej współczesnej teorii dobra”.
4. Prof. Shao Fajun z Politechnicznego Uniwersytetu Henan, „Studia nad socjalistyczną teorią w marksistowskiej teorii społeczeństwa i jej współczesna
wartość”.
5. Wykładowca Dong Liangjie z Uniwersytetu Wuhan, „Nowy etap połączenia
materializmu historycznego i teorii wartości dodatkowej – czytanie ekonomicznego manuskryptu Marksa z lat 1861–1863”.
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16. Prof. Tang Shanmei z Uniwersytetu w Nankinie, „Witalność wartości historycznych i współczesne wyjaśnianie marksistowskiej myśli o humanizmie”.
17. Wykładowca Zhou Hairong, Południowo-Zachodni Uniwersytet Finansów
i Ekonomii w Chongqing, „O poglądach Marksa na temat wolnego czasu”.
18. Wykładowca Lang Tingjian z Uniwersytetu Wuhan, „Myśl Marksa-Engelsa
o cywilizacji ekologicznej”.
19. Wykładowca Cao Yun z Uniwersytetu Hehai, „Jak zlikwidować biurokrację
– logiczna koncepcja i realistyczna inspiracja w Państwie i Rewolucji”.
10. He Jinglei, Wykładowca w Uniwersytecie Południowo-Zachodnim w Chongqing, „Analiza logiki reformizmu Bernsteina”.
Panel drugi pt. „Współczesna myśl i ruch socjalistyczny na świecie”:
11. Prof. Yu Liping ze Szkoły Partyjnej w Prowincji Hunan, „Analiza aktualnej
sytuacji socjalizmu na świecie w XXI wieku”.
12. Prof. Wu Ning z Uniwersytetu Ekonomii i Prawa w Zhongnan, „Ekologia jako
wewnętrzny wymiar socjalizmu”.
13. Prof. Lu Cjangnan, Szkoła Partyjna w Prowincji Hubei, „O przedstawicielskiej postaci ekosocjalizmu w USA i jego ideach – poglądy ekocentrycznej
twórczości Joel’a Kovel’a”.
14. Prof. Yang Wei z Uniwersytetu Wuhan, „O głównej strategii krajów zachodnich”.
15. Prof. Zhou Minghai z Uniwersytetu w prowincji Anhui, „Zagraniczne badania chińskiej strategii tzw. Czwartej Rundy”.
16. Wykładowca Guo Guang z Uniwersytetu Hohai, „Krytycyzm Benjamina i rekonstrukcja jego poglądów na temat postępu historycznego i jego współczesnego znaczenia”.
17. Wykładowca Hu Jianlan z Uniwersytetu Wuhan, „Studia porównawcze między Szkołą Frankfurcką a marksowską teorią klas”.
18. Prof. Yan Yan z Uniwersytetu Ekonomii i Prawa z Zhongnan, „Czy reforma
rodziny wznieci pożar prerii? Przemyślenia o teorii reformy rodziny Szkoły
Budapeszteńskiej”.
19. Wykładowca Yan Jiehua z Uniwersytetu Guangxi, „Wstępne badania nad
istotą wschodniej wartości w Wietnamie”.
10. Liu Biangyi, Wykładowca z Uniwersytetu Wuhan, „Nacjonalizm na tle globalizacji”.
Panel trzeci pt. „Teoria i praktyka socjalizmu z chińską charakterystyką”,
w którym uczestniczył autor tego opracowania, zawierał następujące wystąpienia:
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11. Prof. Luo Kequan, Uniwersytet w Jilin w Mandżurii, „Od maoistowskiej polityki równości do wolności ekonomicznej Denga”.
12. Prof. Feng Wangzhou, Uniwersytet Technologiczny Prowincji Hubei, „Objaśnianie i deklaracja: myśl o socjalizmie z chińską charakterystyką”.
13. Prof. Qiu Xiaomin, Uniwersytet Finansów i Ekonomii w Kantonie, „Budownictwo socjalizmu z chińską charakterystyką z wielowymiarowej perspektywy doświadczenia w praktyce reformowania i otwarcia”.
14. Prof. Li Chunhao, Chiński Centralny Uniwersytet Pedagogiczny, „Podstawowe doświadczenie socjalistycznej drogi z chińską charakterystyką”.
15. Prof. Zhou Zhigang, Uniwersytet Wuhan, „Studia nad pogłębieniem reform
socjalistycznej gospodarki rynkowej i perspektywy uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa”.
16. Prof. Xiang Jiuyu z Uniwersytetu Wuhan, „O międzynarodowej strategii komunikacji chińskiego marksizmu”.
17. Prof. Hang Bo z Uniwersytetu Jilin, „Wewnętrzna logika istotnych socjalistycznych wartości”.
18. 
Prof. Pang Ning z Uniwersytetu Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii
w Szanghaju, „Stanowisko Xi i rozwój podmiotowości ludu jako kwestii materializmu historycznego”.
19. Wykładowca Shen Jianbo z Chińskiej Akademii Liderów w Pudongu (Szanghaj), „Praktyka chińskiego marzenia na płaszczyźnie wizji Globalnej integracji”.
10. Wu Kai, wykładowca Uniwersytetu Wuhan, „Działać w kierunku potrójnego samozaufania do socjalizmu z chińską charakterystyką odpowiednio do
czasu”.
W zakończeniu tej części możemy stwierdzić, że wystąpienia referentów nie wyczerpują w całości zgłoszonych i opublikowanych w Materiałach Konferencji
prac, które z powodu braku czasu nie mogły być wygłoszone. Przykładowo wymieńmy interesujący artykuł prof. Yang Lipin pt. Trzy oblicza społeczeństwa postsocjalistycznego czy prof. Zhang Jian pt. Socjalizm albo barbarzyństwo: myśl Róży
Luksemburg o konieczności socjalizmu.
Po zakończeniu dyskusji w panelach odbyło się ponowne posiedzenie plenarne, któremu przewodniczył prof. Yuan Yinchuan – prodziekan Wydziału
Marksizmu z Uniwersytetu Wuhan, na którym przewodniczący paneli złożyli
krótkie sprawozdania z dyskusji panelowych, a następnie podsumowanie całej
Konferencji dokonane zostało przez prof. Ding Jumping – byłego dziekana Wydziału i wielce zasłużoną postać naukową dla Uniwersytetu Wuhan. Prof. Ding
Jumping wskazała na główne cele naukowe Konferencji (Sympozjum), które
w pełni zostały zrealizowane, podkreśliła nie tylko znaczenie naukowe i dydak359
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tyczne Konferencji, ale także wyniki badawcze, będące ważnymi ekspertyzami
życia politycznego, gospodarczego i ideologicznego dla władz prowincji i całej
Republiki. Ważnym akcentem Konferencji był udział w niej gości zagranicznych, którzy wzbogacili treści analizami i spojrzeniem z zewnątrz. Pani Profesor
zapowiedziała kontynuację tego rodzaju spotkań.
W podsumowaniu trzeba podkreślić wysoki poziom teoretyczny Konferencji, dużą liczbę zgłoszonych cennych referatów, które podejmowały opis i analizę
licznych aspektów życia gospodarczego i społeczno-politycznego Chińskiej Republiki Ludowej. Jednocześnie uwaga licznych chińskich marksistów skierowana jest na „nowe czytanie Marksa i Engelsa”, na odkrywanie i przyswajanie jego
uogólnień dla współczesnej nauki chińskiej. Ważny był także udział marksistów
zagranicznych.
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Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia
dla Europy.
5. Konferencja Zakładu Filozofii Kultury
Uniwersytetu Szczecińskiego
Takie motto towarzyszyło 5. Konferencji Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowanego przez prof. dra hab. Jerzego Kochana. Konferencja odbyła się tradycyjnie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, tym razem od 2 do 6 września
2015 roku. Instytucjami wspierającymi były „Nowa Krytyka” – czasopismo filozoficzne Uniwersytetu Szczecińskiego, Fundacja im. Róży Luksemburg w Warszawie i Koło Krytyki Marksistowskiej.
W Konferencji wzięło udział ok. 50 uczonych, w tym 14 profesorów, 8 doktorów nauk, liczna grupa doktorantów i magistrów z wielu uniwersytetów i innych szkół wyższych. Poza Uniwersytetem Szczecińskim reprezentowane były także Uniwersytet Warszawski, Śląski, Jagielloński, Wrocławski, Białostocki, Łódzki,
Gdański, Opolski, Bydgoski, Poznański, UJW w Polkowicach, Akademia Sztuki
w Szczecinie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Ponadto Program Konferencji wzbogacony został o treści i formy artystyczne, m.in. projekcje filmów, warsztaty tematyczne, panele, wernisaż, plakaty
przedstawiające Różę Luksemburg w aureoli 12 europejskich gwiazdek, utrzymany w kolorze płomiennej czerwieni, co każe się domyślać, że wystąpienia referentów i dyskutantów nie były tylko teoretycznymi i akademickimi rozważaniami, ale
zawierały także treści o charakterze ekspertyzowym i programowym, możliwe do
wykorzystania przez lewicowe partie i organizacje społeczne.
Program Konferencji był bardzo ambitny i obejmował kwestie ekonomiczne, polityczne, historyczne, etyczne, estetyczne, artystyczne, międzynarodowe
– przedstawiane i rozwijane przez wytrawnych historyków idei, filozofów,
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politologów, ekonomistów i innych znawców problematyki życia, dorobku naukowego i działalności politycznej nie tylko Róży Luksemburg. Godne podkreślenia jest, że kolejne konferencje kończyły się obszernymi tomami „Nowej
Krytyki”, można się zatem spodziewać, że opinia naukowa doczeka się wkrótce
nowego interesującego tomu, będącego pokłosiem obecnej Konferencji. Organizatorom i Wydawcy życzymy dalszych osiągnięć na tej drodze.
Osiągnięcia Uniwersytetu Szczecińskiego
Pojawia się pytanie, dlaczego akurat w Uniwersytecie Szczecińskim powstał
tak dogodny klimat naukowo-badawczy i organizacyjny dla prowadzenia studiów teoretycznych nad dorobkiem Róży Luksemburg i jego znaczeniem dla
budowania socjalistycznej strategii dla Europy. Czy polska nauka zawdzięcza
to tylko ożywczemu wiatrowi od morza, o czym pisał Stefan Żeromski jeszcze
w 1921 roku, opisując polskie starania o uzyskanie dostępu do morza dla odrodzonej po ponad 100 latach Rzeczypospolitej? Nie, wtedy dotyczyło to Pomorza
Gdańskiego i Polska odzyskała dostęp do Bałtyku na wąskim odcinku i bez portu w Gdańsku. Dopiero dzięki wysiłkowi narodu i osobistemu staraniu ministra
E. Kwiatkowskiego wybudowano port w Gdyni i zbudowano linię kolejową, która na serio połączyła Polskę z Bałtykiem.
Uniwersytet Szczeciński należy do grona młodych polskich uniwersytetów powstałych jeszcze w okresie Polski Ludowej. Formalnie erygowany został
w 1985 roku, z połączenia wcześniej istniejących Wyższej Szkoły Pedagogicznej
i Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Technicznej. Dziś jest to największa uczelnia na
Pomorzu Zachodnim, mająca 7 wydziałów i kształcąca ok. 25 tys. studentów.
Nauki społeczne są domeną Wydziału Humanistycznego, w którym m.in. prężnie działa wspomniany Zakład Filozofii Kultury; od lat kieruje nim prof. Jerzy
Kochan, który odbywał przed laty studia filozoficzne i historyczne w Uniwersytecie Wrocławskim i czuje się wychowankiem zmarłego przed kilku laty wielkiego polskiego marksisty prof. Jerzego Ładosza.
Organizatorzy na tegoroczną Konferencję zaprosili rosnące grono polskich
uczonych z licznych uniwersytetów, co świadczy, że rozszerza się liczba naukowców, którzy nie odstąpili od marksizmu i uważają, że jego teoria i metodologia są
ważnymi instrumentami wyjaśniania i diagnozowania rzeczywistości w oparciu
o metodę materializmu historycznego i dialektycznego, teorię walki klas, a także wyrazem krytyki kapitalizmu i konieczności jego zmiany na socjalizm. Jest to
krzepiące i przywraca honor polskim naukom społecznym, które po kontrrewolucyjnym przewrocie w 1989 roku w zdecydowanej większości odwróciły się od
marksizmu, a w szczególności od marksizmu-leninizmu, przekreślając go jako
„ideologię”, a więc rzekomo jako niemającego naukowego charakteru, lub teorię
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XIX wieku, która przestała być aktualna współcześnie. Uczeni ci okazali się najemnymi szermierzami nowych władców i szybko przyswoili sobie osiągnięcia
amerykańskiej lub zachodnioeuropejskiej politologii, która wyjaśnia i uzasadnia
teoretycznie hegemonię burżuazji i jej politycznych aktorów.
Tragiczne skutki panowania burżuazji
Musiało upłynąć ponad 25 lat, by przynajmniej część świata naukowego dostrzegła główne nieszczęścia, będące następstwem kontrrewolucyjnego
przewrotu w imię „demokracji” i rzekomej solidarności polskiego świata pracy
i wyzyskującego go kapitału zagranicznego i jego krajowych oligarchów i kompradorów. Tylko całkiem bezkrytyczne głowy hołdują jeszcze tym tezom na uniwersytetach, w szczególności, że w Polsce panuje powszechny dobrobyt, wolność i że demokracja się umacnia i pogłębia, że gospodarka kwitnie, a Polska jest
państwem opiekuńczym, które zlikwidowało komunistyczną siermięgę, biedę
i nędzę. Oficjalne dane statystyczne przeczą tym opiniom, pogłębiają się różnice
między bogactwem jednostek i biedą milionowych mas, budzą troskę informacje o potężnym bezrobociu, o wielomilionowej emigracji polskiej dobrze wykształconej młodzieży, o setkach tysięcy bezdomnych, o dramatycznym spadku
przyrostu naturalnego i rozpadaniu się więzi społecznych i narodowych Polaków. Międzynarodowy kapitał i jego krajowi oligarchowie mają na to jedną odpowiedź, proszę bardzo, granice są otwarte, możecie szukać szczęścia na Zachodzie; i owszem, wielu wyjeżdża, ale nie po to, by podziwiać piękno i uroki Anglii
czy Niemiec, ale harować tam na budowach lub przy zmywakach. Utrzymują
oni, że co prawda jest bezrobocie, ale systematycznie się zmniejsza, a kto chce
pracować, ten zawsze pracę znajdzie. Biznesmeni stale się skarżą, że w urzędach
pracy kręcą się same wałkonie, którzy wyłudzają od państwa nienależne świadczenia, a pracą się brzydzą. Oto tylko część głosów dyskusji uczestników Konferencji, na której ścierały się różne poglądy i formułowano różne sposoby wyjścia
z głębokiego kryzysu.
Po 25 latach Polska jest gospodarczo pod całkowitą kontrolą wielkich kapitałowych i finansowych koncernów i banków światowych, głównie amerykańskich i niemieckich, które bez zahamowań grabią nasz kraj, doprowadziły do
ruiny przemysł i zamieniły Polskę w peryferyjną półkolonię zachodniego kapitału. Jednocześnie środki masowego przekazu, opanowane przez zachodni kapitał
medialny, prowadzą nieustanne pranie mózgów obywateli, skutecznie wspomagane przez Kościół. Wielkonakładowe media z lubością nagłaśniają, że istniejące niedostatki są konsekwencją katastrofalnego zadłużenia Polski przez Gierka.
Przypomnijmy, że w 1980 roku było to 19 mld USD, przy czym Polska miała
liczne wierzytelności za granicą, co zerowo bilansowało nasz handel zagraniczny.
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Obecnie zadłużenie zagraniczne Polski wynosi dobrze ponad 300 mld USD
i biorąc pod uwagę malejący potencjał gospodarczo-finansowy Polski, nie ma
żadnej szansy spłacenia tych długów. Imperializm, szczególnie niemiecki, wyciągnął wnioski z przegranych dwóch wojen światowych i dąży do realizacji
swych odwiecznych celów za pomocą ekspansji ekonomicznej, finansowej, kulturowej, a w Europie przez potęgującą się integrację. W niedługim czasie Polskę
czeka podobna sytuacja, która obecnie wstrząsa Grecją, stojącą przed widmem
państwowo-narodowego bankructwa. Grecja jest poligonem doświadczalnym
narzucania przez instytucje wielkiego kapitału (Centralny Bank Europejski,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisję Europejską) całkowitego podporządkowania, uzależnienia i pozbawienia resztek suwerenności narodu greckiego, przede wszystkim jego klas pracujących. W kategoriach Unii Europejskiej
przybiera to postać umacniania „jądra europejskiego”, kierowanego przez wielki
kapitał niemiecki i wspomaganego przez Francję. W kolejce do dalszego dyscyplinowania stoją Portugalia, Irlandia, Włochy, Hiszpania, także niemogące
uporać się z kryzysem, który razi głównie w młode pokolenie. W Europie odradza się i umacnia imperializm niemiecki, który w nowych formach realizuje
odwieczne cele Drang nach Osten.
Co niesie Polsce zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy i PiS-u?
W tej sytuacji polska lumpenburżuazja poszukuje wpływowego protektora zagranicznego, który mógłby i zechciał ją i jej zagrożone interesy obronić
przed nadciągającym gniewem polskiego ludu. Dotychczasowe „elity” skupione wokół Platformy Obywatelskiej uległy całkowitej degeneracji, są powszechnie znienawidzone i wpływowe koła polskich oligarchów i kompradów godzą
się na rezygnację z niektórych wartości liberalnych, by utrzymać panowanie,
udzielając poparcia PiS-owi. Wykazały to dobitnie wyniki wyborów na prezydenta RP w maju 2015 roku. Zwycięzcą okazał się dr Andrzej Duda, wysunięty
przez PiS, który przeciągnął na swą stronę znaczną część elektoratu PO, SLD
i PSL, co zapewniło mu niekwestionowany sukces. Jednocześnie na horyzoncie wyborczym pojawiła się nowa postać – Paweł Kukiz, który zebrał ok. 3 mln
głosów i stał się trzecim kandydatem, demonstrując, że polska scena polityczno-wyborcza jest podatna na żywiołowy bunt a jednocześnie na komedianckie
„antysystemowe” frazesy. Być może w najbliższych wyborach parlamentarnych
Kukiz i jego rodzące się ugrupowanie stanie się znaczącą siłą polityczną, mającą znaczenie przysłowiowego języczka u wagi, ale ciągle jego zagadką jest brak
programu. PiS reprezentuje koła drobnego i średniego kapitału, głównie polskiego, który niemoże sprostać dynamicznej ekspansji wielkiego kapitału zagranicznego, głównie niemieckich i europejskich koncernów i banków. O ile PO
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widzi konieczność umacniania swych wpływów przez wzmacnianie powiązań
z Niemcami w ramach Unii Europejskiej (zawrotny awans Donalda Tuska), to
w PiS króluje myślenie, że lepszym gwarantem interesów i polityki tego ugrupowania jest ściślejszy sojusz z USA i NATO. W środku tego układu jest nowa
partia R. Petru – Nowoczesna Polska, która może być nową partią władzy.
Wybór ten pozwala prognozować, iż w Polsce wystąpią takie zjawiska,
jak zwiększenie i tak wyśrubowanych wydatków na amerykańskie uzbrojenie
(200 mld zł w najbliższych kilku latach), konfrontacyjny kurs w polityce zagranicznej z Rosją, prężenie politycznych muskułów w ramach budowania nowej
mocarstwowej strategii w Europie Środkowo-Wschodniej, o czym świadczy zakreślenie przez prezydenta Dudę linii „Bałtyk–Adriatyk” jako swoistej polskiej
strefy wpływów. Tu czkawką odbijają się rojenia o Polsce trzech mórz. Są to
mocarstwowe mrzonki, które przypominają rojenia polskich polityków przed
II wojną światową i które doprowadziły do katastrofy narodowej we wrześniu
1939 roku. Polska nie tylko nie będzie mocarstwem regionalnym w tej części
Europy, straci ona także realnych i potencjalnych sojuszników i grozi jej izolacja
międzynarodowa. Pod znakiem zapytania stoi kwestia poparcia i chęć większego
zaangażowania Polski na Ukrainie, o czym świadczy oferta polskiego uczestnictwa w ramach uzupełnienia tzw. formatu normandzkiego. Poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla Polski może być oparte także na ustaleniach Róży Luksemburg, która podkreślała wielkie znaczenie rynku rosyjskiego (dziś dodajmy,
także ropy, gazu i innych surowców) dla polskiej gospodarki. Polska polityka
zagraniczna powinna zawsze wychodzić z pozycji obrony przede wszystkim polskiego interesu narodowego, przy czym należy pamiętać, że w dalszym ciągu
Rosja jest jednym z gwarantów polskiej suwerenności, w szczególności granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Jagiellońskie i sarmackie marzenia o „Kresach”
(wschodnich) osłabiają nasze pozycje i interesy na Ziemiach Zachodnich.
O tym, jak rozwinie się sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski
w pewnej mierze zadecydują zachowania obywateli podczas październikowych
wyborów do parlamentu. Zapowiedzią są wyniki referendum 6 września br.,
w którym obywatele mieli odpowiedzieć na 3 pytania: 1. Czy jesteś za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, 2. Czy jesteś za finansowaniem partii politycznych z budżetu państwa, 3. Czy jesteś za tym, by organy podatkowe uznawały w sytuacjach wątpliwych interes obywatela (?). Trzecie pytanie było mało
precyzyjne i w rzeczywistości naruszające konstytucyjną normę rządów państwa
prawa. Politycznie było wyrazem zabiegania o poparcie małego i średniego biznesu. Pytania pierwsze i drugie były szybką odpowiedzią więdnącego politycznie prezydenta Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich i furory, jaką zrobił Kukiz tymi hasłami. Elektorat szybko poznał się na
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oszukańczych manewrach władzy i nowych politycznych cwaniaków i zignorował referendum, w którym według oficjalnych danych PKW wzięło udział tylko
7,8% uprawnionych do głosowania (2,4 mln wyborców), co sprawia, iż wynik
jest niewiążący. Jest to kompromitacja byłego prezydenta, Platformy Obywatelskiej, Senatu na czele z marszałkiem Borusewiczem a pośrednio także Kukiza, który promował JOW-y jako rzekome lekarstwo na niedomagania obecnego
systemu. Parafrazując bajkę Andersena, można stwierdzić, że król jest nagi.
Inne natomiast skutki będą miały wyniki październikowych wyborów do
parlamentu. Prognozy wskazują na rosnące poparcie dla PiS-u, ale czy jego zwycięstwo będzie względne, bezwzględne (50%), a nawet konstytucyjne (ponad
dwie trzecie), przekonamy się wkrótce. Wydaje się, że PiS wygra wybory, ale
czy zdoła stworzyć samodzielnie lub w koalicji rząd, jest wątpliwe. Zapewne zadecyduje mobilizacja żelaznego elektoratu głównych partii, poparcie kościołów,
a przede wszystkim wpływ wielkiego kapitału zagranicznego, który przez dźwignie medialne, finansowe, inwestycyjne, handel zagraniczny, szantaż kredytowy
i ucieczkę kapitałów może skutecznie nagłośnić perspektywę „katastrofalnych
skutków dla Polski” związaną z poparciem dla takiej czy innej partii. Znając polskie realia polityczne, nie można spisywać całkowicie na straty PSL-u i Zjednoczonej Lewicy. Jeśli wejdą do sejmu, powstanie zagadkowa roszada i nowa polaryzacja sceny partyjno-politycznej.
Róża Luksemburg jako pomost między XIX a XX wiekiem
Przedstawione wyżej problemy były raczej dyskutowane w kuluarach Konferencji, w oficjalnych wystąpieniach dominowały specjalistyczne analizy nawiązujące do dorobku Róży Luksemburg bądź rozwijające jej tezy. Duże zainteresowanie audytorium wywołało wystąpienie prof. dra hab. Zbigniewa Wiktora,
otwierającego merytoryczną część obrad Konferencji pt. „Przydatność teorii
Róży Luksemburg dla poznania współczesnego globalnego kapitalizmu”. Podkreślił on aktualność i przydatność studiów i ustaleń teoretycznych Róży Luksemburg dotyczących kapitalizmu w jego stadium imperialistycznym, co stawiało ją jako ważną naukową kontynuatorkę Marksa, Engelsa i współdziałającą
teoretycznie i politycznie z Leninem. Miała ona wielkie zasługi w rozwoju teorii
akumulacji kapitału, teoretycznym objaśnianiu imperializmu (1913 rok), wcześniej rozwoju przemysłu w Polsce (1989 rok). Kapitalizm jednak w ostatnim
stuleciu zmienił się, stał się systemem globalnym, w którym hegemonia amerykańskiego imperializmu po upadku ZSRR osiągnęła szczyty (new world order). Jednocześnie ostatnie lata dowodzą, że świat stał się znowu wielobiegunowy. Ma miejsce olbrzymi rozwój sił wytwórczych i przechodzenie od cywilizacji
przemysłowej do społeczeństwa opartego na wiedzy. Róża Luksemburg fascy366
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nowała się efektami rewolucji przemysłowej, pary i elektryczności, obecnie świat
doświadcza efektów energii atomowej, rewolucji naukowo-technicznej, technotronicznej, masowej komunikacji elektronicznej. Nie możemy więc wniosków
teoretycznych i politycznych Róży traktować jako ostatecznych ustaleń. Była
ona dzieckiem swej epoki i dziś sięgamy do jej dorobku jako podstawy poznania
ówczesnych sprzeczności i możliwości ich diagnozowania i rozwiązania w oparciu o metodę marksistowską, którą twórczo rozwijała.
W ubiegłym wieku światem wstrząsnęły dwie wielkie wojny światowe, setki wojennych konfliktów lokalnych, jednocześnie wyrosły wówczas potężne siły
antykapitalistyczne, głównie w postaci silnego ruchu robotniczego, miały miejsce liczne rewolucje, w tym socjalistyczna w październiku 1917 roku w Rosji,
która zapoczątkowała budowę socjalizmu w Rosji i w ZSRR, a po II wojnie światowej rewolucje ludowo-demokratyczne w Europie i Azji, które rozwinęły się
w socjalistyczne i objęły jedną trzecią ludzkości. W 1959 roku rewolucja socjalistyczna zwyciężyła na Kubie na kontynencie amerykańskim, co w sumie zmieniło relacje klasowe w świecie. Jednocześnie burżuazja po I wojnie światowej uruchomiła nową broń przeciwko proletariatowi w postaci faszyzmu, który wkrótce
doprowadził do II wojny światowej i zagroził całej postępowej ludzkości. Sprawdziła się prognoza Róży Luksemburg: „Socjalizm albo barbarzyństwo!”.
Róża Luksemburg była bezkompromisową szermierką w walce z rewizjonizmem i oportunizmem, które pod koniec XIX wieku osłabiały ruch robotniczy,
ówczesną socjaldemokrację i przyczyniły się do upadku II Międzynarodówki, wybuchu I wojny światowej (por. w szczególności tzw. Broszurę Juniusa), a w 1918
roku do upadku rewolucji socjalistycznej w Niemczech. W Niemczech na przełomie lat 1918/19 procesy te przyczyniły się do osłabienia fali rewolucyjnej w Europie
oraz zastopowania oczekiwanej rewolucji światowej i ograniczyły możliwości zwycięstwa rewolucji praktycznie tylko do Rosji. W styczniu 1919 roku Róża Luksemburg i Karol Liebknecht zostali bestialsko zamordowani przez oficerów niemieckiej soldateski, co ostatecznie załamało proletariackie powstanie w Niemczech.
Róża Luksemburg i Che Guevara jako ikony współczesnej walki o socjalizm
Obecnie Róża Luksemburg stała się obok Che Guevary szczególnie ulubioną postacią rewolucyjnej młodzieży nie tylko w Europie, lecz na całym świecie.
Jej prace i analizy kapitalizmu, a także działalność w rewolucyjnym ruchu robotniczym, odniesienia do socjalistycznej rewolucji w Rosji oraz praktyki walki o władzę i początków państwa radzieckiego są znane głównie za sprawą Rewolucji rosyjskiej, napisanej w 1918 roku w więzieniu, i budzą do dziś podziw
przenikliwością marksistowskiej analizy i troski o sprawy uratowania rewolucji
i możliwości zbudowania socjalizmu w kraju opóźnionym w rozwoju, jakim była
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ówczesna Rosja. Na to nakładały się wątpliwości i różnice poglądów między Luksemburg a Leninem co do charakteru i roli nowego modelu partii proletariackiej, opartej na zasadzie centralizmu demokratycznego i mającej awangardowy
charakter. Ze względu na tragiczny koniec Róża nie miała możliwości rozwinięcia tych tez. Prawdopodobnie, gdyby żyła po upadku rewolucji niemieckiej, jako
konsekwentna rewolucjonistka i kontynuatorka naukowego socjalizmu, dostałaby się do ZSRR i wzięła, jak np. F. Dzierżyński i J. Marchlewski, aktywny udział
w budowie podstaw socjalizmu w tym kraju.
Wydaje się, że w poruszonych kwestiach jej poglądy wykazywały się niezrozumieniem twardych wymogów rewolucyjnej walki i taktyki. Znajdowała
się w okowach iluzji co do możliwego zakresu swobód politycznych i możliwości działania różnych partii w okresie rewolucji. Przechodziła do porządku, że
w rewolucji walka ta przybiera ekstremalny charakter i nie może być sentymentów, co Lenin określił jako zagadnienie „kto kogo” i co potwierdziły okoliczności jej tragicznej śmierci. Róża Luksemburg wykazywała także nihilistyczny
stosunek do chłopstwa, postrzegając je jako drobnomieszczaństwo, a nie jako
potencjalnego sojusznika klasowego, co po mistrzowsku przewidział i zrealizował w Rosji Lenin. Dawał także o sobie znać jej nihilistyczny stosunek do prawa
narodów uciskanych do samostanowienia, m.in. polskiego, co umiejętnie wykorzystała Polska Partia Socjalistyczna, opowiadając się za odbudową niepodległej Polski i prawidłowo odczytując dążenie większości polskich robotników
i chłopów, jako będącego wyrazem jednej z prawidłowości rozwoju kapitalizmu. Róża Luksemburg przeceniała swobody i demokrację burżuazyjno-kapitalistyczną, co stało się jedną z przyczyn upadku rewolucji w Niemczech i jej
śmierci w styczniu 1919 roku.
Wielkość i słabości Róży Luksemburg
Oceniając globalnie dorobek naukowy i polityczny Róży Luksemburg, trzeba wskazać, że była ona wybitną teoretyczką naukowego socjalizmu, szczególnie
w zakresie ekonomii politycznej i ruchu rewolucyjnego. Jako taka była dzieckiem swej epoki i kontynuatorem tezy, że rewolucja wybuchnie w krajach rozwiniętego kapitalizmu, w szczególności w Niemczech. Wywarła ona znaczący
wpływ na rozwój niemieckiego ruchu robotniczego i powstanie Komunistycznej Partii Niemiec. Jest także wybitną postacią polskiego ruchu robotniczego, co
znalazło wyraz w jej aktywnym uczestnictwie w powstaniu i działalności Socjaldemokracji Królestwa Polskiego, a później także SDKPiL. W ten sposób przyczyniła się do powstania pod koniec 1918 roku Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (późniejszej KPP), a jej dorobek i postać wywarły silny wpływ na
dalsze losy polskiego ruchu robotniczego, poprzez powstanie w 1942 roku PPR
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i w 1948 roku PZPR. Dzięki temu należy do wielkich postaci polskiego, niemieckiego i międzynarodowego ruchu robotniczego.
Jednocześnie nie doceniała możliwości zwycięstwa rewolucji w krajach
opóźnionych pod względem rozwoju kapitalizmu, w szczególności w Rosji. Po
II wojnie światowej, kiedy rewolucja zwyciężyła w Chinach, a także w innych
krajach azjatyckich i na Kubie, Róża Luksemburg zapewne przecierałaby oczy ze
zdumienia. Jej wielkość musimy jednak mierzyć oczami rewolucjonistki i teoretyczki marksizmu z przełomu XIX/XX wieku.
Dziś rozwój marksizmu określony jest nie tylko przez dorobek Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, KPZR, ZSRR, demokracje ludowe w Europie, ale także
przez ludowe Chiny, Mao Tsetunga (Mao Zedonga), Deng Xiaopinga, Kim Irsena, Ho Szi Mina, Fidela Castro i wielu innych współczesnych teoretyków i rewolucjonistów, którzy rozwijają teoretycznie marksizm i wdrażają go w praktyce
w krajach tzw. Trzeciego Świata. Marksizm, który za sprawą Marksa i Engelsa,
później Róży Luksemburg stał się w pełni nauką, wyrosłą w warunkach kapitalizmu europejskiego, za sprawą Lenina i rewolucji październikowej wkroczył
zwycięsko na obszary Europy Wschodniej i Azji, obecnie staje się teorią, która
coraz bardziej przyswajana jest w krajach rozwijających się. W związku z tym
marksiści powinni w swych badaniach odchodzić od maniery europocentrycznego rozważania kwestii rewolucji i możliwości budowy podstaw socjalizmu
w krajach rozwijających się. Oto podstawowe treści i niektóre tylko wątki dyskusji na 5. Konferencji Uniwersytetu Szczecińskiego, której głównym mottem było:
„Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy”.
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Recenzja książki Joanny Modrzyńskiej
pt. Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady
savoir-vivre’u
O ile z założenia podstawowe zasady savoir-vivre’u nabywamy już w dzieciństwie, zgłębiamy w młodości i nie zawsze o nich pamiętamy w dorosłym życiu, to zasady rządzące protokołem dyplomatycznym poznajemy z własnej woli
w trakcie lektury, szkoleń z ww. zakresu. Wielokrotnie ich znajomość decyduje
o naszym „byciu” lub „niebyciu”, ułatwia nawiązywanie znajomości i utrzymywanie relacji międzyludzkich, tak w sferze zawodowej, jak i osobistej. Protokół
dyplomatyczny, pomimo że cechuje się wielowiekową tradycją, podlega ciągłym
zmianom i adaptuje się do zmieniającej się rzeczywistości. Stanowi pomost
pomiędzy różnymi tradycjami, narodami, wyznaniami. Dzięki niemu możliwe jest taktowne zachowanie w różnych sytuacjach, odnajdowanie się w różnych miejscach i środowiskach, czasem nawet zupełnie nam obcych. Pomimo
że w ostatnich latach protokół dyplomatyczny doczekał się stosunkowo dużej
liczby publikacji, w tym m.in. sztandarowych książek autorstwa: Edwarda Pietkiewicza (Protokół dyplomatyczny, MSZ, Warszawa 1998), Cezarego Ikanowicza
i Jana W. Piekarskiego (Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u,
SGH-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009), Tomasza Orłowskiego (Protokół
dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, PISM, Warszawa 2010), Janusza Sibory (Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej, PISM,
Warszawa 2010), nie powinien dziwić fakt, że na polskim rynku wydawniczym
ukazała się kolejna interesująca publikacja omawiająca zagadnienia z zakresu
szeroko rozumianej dyplomacji, etykiety i ceremoniału. Książka Joanny Modrzyńskiej zatytułowana Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u

Małgorzata Łakota-Micker

ukazała się w 2014 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ss. 272. Autorka napisała ją z myślą o studentach, ale i dyplomatach, członkach administracji
centralnej, samorządowej. Warty odnotowania jest fakt, że Joanna Modrzyńska1
swoją wiedzę z zakresu dobrych manier doskonaliła nie tylko w Akademii Dyplomatycznej w Warszawie, ale i w trakcie szkoleń, m.in. w International School
of Protocol and Diplomacy w Brukseli czy Minding Manners School w Londynie. Od kilku lat przekazuje swoją wiedzę nie tylko w trakcie prowadzonych na
uczelni zajęć, ale i podczas szkoleń w założonej przez Nią Szkole Dobrych Manier (Art of Manners).
Książka Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u podzielona
została na dwie części. Pierwsza z nich, obejmująca siedem rozdziałów, poświęcona została Protokołowi dyplomatycznemu i etykiecie, część druga natomiast,
w dwóch rozdziałach – Dobrym manierom i savoir-vivre’owi. Dopełnienie stanowią bibliografia, literatura i indeks. Autorka w dość szczegółowy sposób prezentuje podstawowe informacje dotyczące zagadnień z zakresu dyplomacji. Przedstawia tym samym zbiór praktycznych wskazówek stanowiących podpowiedź
odnośnie do sposobu zachowania się w nietypowych sytuacjach czy w trakcie
zagranicznych podróży, gdzie nieznajomość różnic kulturowych przez podróżnych może zaważyć na stosunkach międzyludzkich, ale i, w przypadku biznesmenów, całkowicie zaprzepaścić starania o nawiązanie współpracy. W rozdziale
pierwszym autorka, wprowadzając czytelnika w meandry tematu, słusznie kreśli rys historii dyplomacji, wskazując na najważniejsze wydarzenia na kartach
historii, przedstawia klasy szefów misji dyplomatycznych, terminologię związaną z dyplomacją. Protokół dyplomatyczny, etykieta, ceremoniał, w tym ceremoniał składania listów uwierzytelniających przez ambasadora, to tylko niektóre
z omówionych w tej części książki pojęć.
Rozdział drugi poświęcony został działalności wewnętrznych i zewnętrznych organów państwa i ich znaczeniu w stosunkach międzynarodowych. Charakterystyka ich wydaje się być słuszna, jednak nie zawsze literatura, na której
opiera swój tekst Autorka jest adekwatna i nie uwzględnia zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat od momentu wydania cytowanej publikacji.
Przykładowo, wart zwrócenia uwagi jest fakt, iż w Polsce nie stosuje się w chwili
składania listów uwierzytelniających przemówień i głowa państwa nie ripostuje
ich. Podobnie, wymieniana przez Autorkę „Akademia Dyplomatyczna” nie szkoli już przyszłych członków polskiej służby zagranicznej i nie prowadzi aplikacji
 Joanna Modrzyńska – absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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dyplomatyczko-konsularnej. Od 2012 roku kwalifikacje podnosić można w powołanym w jej miejsce przez byłego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława
Sikorskiego Polskim Instytucie Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Zmianie uległa również liczba przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych. Powoływanie się więc w książce z 2014 roku na dane z lat 2011,
2012 wydaje się być mało rzeczowe.
Kolejny z rozdziałów omawia zagadnienie precedencji. Może być on pomocny przy organizowaniu spotkań, konferencji, zarówno z udziałem najwyższych osobistości państwowych, jak i gdy w spotkaniu biorą udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatu,
gminy czy miasta.
Międzynarodowy i krajowy protokół dyplomatyczny został omówiony w rozdziale czwartym. Znalazły się w nim takie zagadnienia, jak: typy wizyt, prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów międzynarodowych, zastosowanie języków i tłumaczeń, relacje z mediami, zasady wywieszania flagi i umieszczania
godła – opisane i zilustrowane w dość szczegółowy sposób, aczkolwiek niewyczerpujący. Na przykład, Autorka stosunkowo niewiele uwagi poświęciła samym
typom wizyt, które stanowią niezwykle ciekawe studium przypadku i warte są
szerszego zaprezentowania. W przypadku wizyt na szczeblu głowy państwa, szefa rządu, ministra spraw zagranicznych warte podkreślenia jest zaangażowanie
Protokołu Dyplomatycznego MSZ i rola poszczególnych kancelarii w zakresie
przygotowywania i czuwania nad samym przebiegiem spotkań, co nie zostało
uwypuklone. Rola ta została przypisana natomiast sekretariatom.
Warte uwagi każdego dyplomaty i pracownika służby zagranicznej winno
być przygotowywanie uroczystości, ceremonii oficjalnych z udziałem najważniejszych osób w państwie. Zagadnienia te zostały opisane w rozdziale piątym,
w którym jednak Autorka najbardziej skupiła się na opisaniu żałoby narodowej
i przebiegu ceremonii pogrzebowej głowy państwa.
Protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynarodowych, jak:
ONZ, Unia Europejska, Rada Europy, NATO został ciekawie omówiony
w rozdziale szóstym, gdzie wyraźnie widać zaangażowanie Autorki w problematykę unijną.
Korespondencja dyplomatyczna, stanowiąca zagadnienie rozdziału kolejnego została omówiona dość pobieżnie. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że publikacja nie została poświęcona jedynie temu zagadnieniu, ale skoro już Autorka
podjęła się jej charakterystyki, obok opisu not winna uwzględnić również pisma
na szczeblu głowy państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych, w tym
te najbardziej doniosłe i charakterystyczne w całej korespondencji dyplomatycznej, tj. pisma ceremonialne. Ciekawie prezentowałyby się w tej części również
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przykłady pism dyplomatycznych, których zabrakło, a które zastąpiły skróty literowe i graficzne, tak zwane emotikony, omówione w dalszej części rozdziału
poświęconej netykiecie.
Drugą część książki otwiera rozdział pt. Organizacja przyjęć i spotkań towarzyskich. Wyraźnie widać, że prowadzone przez Joannę Modrzyńską szkolenia
z zakresu dobrych manier znajdują tu swoje przełożenie. Czytelnik odnajdzie
w tej części publikacji wiele cennych wskazówek z zakresu organizacji spotkań
i przyjęć. Sposoby planowania tychże spotkań i zapraszania na nie przydatne
będą nie tylko dyplomatom (głównie pracownikom protokołu dyplomatycznego), ale i przeciętnym obywatelom, którym przyjdzie organizować spotkanie o charakterze biznesowym lub towarzyskim. Zawarte w rozdziale wskazówki, jak przygotować stoły, rozsadzić gości, a także te, dotyczące komponowania
menu, serwowania dań i ich spożywania to podstawowy przewodnik po tym,
jak prawidłowo zachowywać się przy stole i w towarzystwie. Nieodzownym elementem ściśle wiążącym się z pojęciem savoir-vivre’u jest ubiór. Informacje na
jego temat zawarte w książce z pewnością zaspokoją podstawową wiedzę na ten
temat. Etykieta w biznesie – dziewiąty rozdział – wieńczy książkę. Dużo miejsca poświęcone zostało tu w szczególności różnicom kulturowym, co biorąc pod
uwagę współczesne przemieszczanie się obywateli i nawiązywanie kontaktów
zagranicznych, ma dość istotne znaczenie.
Podsumowując, książka została napisana w sposób niebudzący wątpliwości.
Pewne niedociągnięcia wiążące się z brakiem aktualizacji nabywanych w różnych latach danych można usprawiedliwić. Bibliografia jest dość szeroka. Wskazuje na fakt, że Autorka korzystała z literatury zarówno polsko- jak i obcojęzycznej. Książka adresowana jest do szerokiej rzeszy czytelników. To pozycja warta
uwagi, skierowana do młodych członków korpusu dyplomatycznego, studentów
politologii, stosunków międzynarodowych, a także wszystkich osób zainteresowanych sztuką zręcznego postępowania i kulturalnego zachowywania.
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Recenzja książki pt. Transformacje społeczne
w Polsce na tle Europy: nowoczesność,
media i kultura materialna
pod red. K. Stańczak-Wiślicz, A. Węglińskiej i P. Wasiaka
Byt ludzki i warunki, w jakich przychodzi funkcjonować obywatelowi od
zawsze były jednym z wnikliwie rozpatrywanych zagadnień, szczególnie w odniesieniu do Związku Radzieckiego i Węgier. W okresie PRL-u została stworzona
specjalność badawcza, określona mianem historii kultury materialnej, zajmująca się dociekaniem nad losami przedmiotów codziennego użytku i narzędzi ich
produkcji. Ich nierozłączna więź z historią, różnymi grupami społecznymi niejednokrotnie stanowiła o poczuciu przynależności i tożsamości jednostki. Wystrój wnętrz, przestrzeń, w jakiej zamieszkiwali obywatele, umeblowanie wiele
zdradzały na temat ich życia, statusu materialnego i pochodzenia. Właśnie nad
znaczeniem przedmiotów-symboli w drugiej połowie XX i w XXI wieku, stanowiących wyposażenie polskiego domu, skupili się autorzy recenzowanej książki
Nakładem Wydawnictwa Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
w 2015 roku ukazała się książka pod redakcją Katarzyny Stańczak-Wiślicz,
Agnieszki Węglińskiej oraz Patryka Wasiaka, zatytułowana Transformacje społeczne w Polsce na tle Europy: nowoczesność, media i kultura materialna, ss. 182. To
interesujące studium na temat zmian, jakie zachodziły w kulturze materialnej Polaków, obejmujące ramy czasowe od zakończenia II wojny światowej po dzień dzisiejszy. Okres PRL-u, transformacji ustrojowej 1989 roku, współczesność w Polsce
– każda z ram czasowych nacechowana charakterystycznymi dla siebie symbolami, sprzętami, opisane zostały w niniejszej publikacji. Artykuły, ułożone chronologicznie, skłaniają do refleksji nad przemianami, jakie zaszły na przestrzeni wieków. Dworki szlacheckie zastępowane nowoczesnymi apartamentowcami,
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meblościanki – meblami z Ikei, czarno-białe gazety – kolorowymi blogami…
Każdy okres na osi czasu charakteryzował się czymś szczególnym, rozpoznawalnym, co współcześnie przytaczane z sentymentem, budzi wspomnienia o czasach,
które już nie wrócą. Przedstawione badania, odnoszące się do historii kultur materialnych w przestrzeni domu, ujęte zostały w dziewięć rozdziałów, uzupełnionych o wstęp, bibliografię oraz indeksy: rzeczowy i nazwisk.
Autorami artykułów są naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetów: Warszawskiego, Wrocławskiego i Szczecińskiego, Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Książkę otwiera artykuł Katarzyny Stańczak-Wiślicz zatytułowany „Marsz do tyłu” – kryzys w polskich gospodarstwach domowych lat 80. XX wieku. Powojenna rzeczywistość, zderzająca
się z trudno dostępną w Polsce nowoczesnością, przejawiającą się w produkcji
i podaży sprzętów gospodarstwa domowego pokazuje, w jaki sposób przedmioty, takie jak pralka, lodówka, odkurzacz wkraczały w życie przeciętnych Polek
i Polaków. Swoiste symbole, niosące zmiany w postrzeganiu kobiety, ładu domowego, wygody dziś już nie dziwią, jak kiedyś. Trudności spowodowane ich
brakiem na rynku, również nie budzą, jak miało to miejsce w latach 80., frustracji gospodyń domowych. Współczesne kobiety nie skarżą się już w listach
do redakcji kobiecych magazynów na szarą rzeczywistość spowodowaną kryzysem w miejskich gospodarstwach domowych. Wyznacznikiem luksusu, nowoczesności nie jest też wielkość pralki czy kolorowego telewizora... Polskie domy
i rodziny przeszły metamorfozę, otworzyły się na postęp, stały się przedmiotem
dyskusji w sferze publicznej. Istotę powyższych przeobrażeń podkreśla w artykule Wyposażenie wnętrz gospodarstw Polaków i społeczeństwo konsumpcyjne
– od gospodarki planowej do wolnego rynku kolejny z autorów – Patryk Wasiak.
Zmiany w domostwach, znaczenie przywiązywane do zakupu sprzętów gospodarstwa domowego na tle transformacji systemowej skłoniły autora do rozważań nad istotą posiadania „wytworów nowoczesności”. Podobnie jak w przypadku artykułu Katarzyny Stańczak-Wiślicz, symbolika poszczególnych sprzętów
domowych, w tym sprzętów AGD w XX wieku, stanowiła temat inspirujący dla
dociekań nad bytem gospodyń domowych, dbających o porządek i zadowolenie
mieszkańców. Brud, jako naruszenie porządku określonego przez system norm
i wzorów kultury, stał się myślą przewodnią podjętych na osi czasu rozważań Justyny Harbanowicz w artykule o Dawnych i współczesnych wzorach porządków
domowych. Znaczenie ich potwierdza m.in. kolejna z autorek recenzowanej publikacji. Podział obowiązków domowych i trudna, absorbująca rola kobiety jako
matki, opiekunki ogniska domowego, ale i kobiety pracującej, poddanej współczesnym wyzwaniom rynku pracy, podjęta została przez Martę Bierca w artykule
na temat Codziennych obowiązków domowych we współczesnych polskich do378
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mach. Autorka wskazuje na przemiany w modelu rodziny, jakie zaczęły zachodzić w latach 80. XX wieku. Przyniosły one redefinicję roli społecznej
kobiety, ale i przyczyniły się do odmiennego postrzegania codziennych obowiązków domowych przez kobiety i mężczyzn. Trudno nie zgodzić się z autorką, że nowoczesność, która nie dostarczyła jednoznacznych wzorców
i modeli życia rodzinnego, wielokrotnie doprowadzając do braku podziału
na typowo kobiece i męskie prace domowe, wpłynęła w pewnym stopniu destabilizująco na młode rodziny i stała się jedną z przyczyn niezadowolenia
z partnera.
O domowej przestrzeni w kulturze społeczeństwa polskiego pisze autor kolejnego artykułu – Filip Wolański. Snując rozważania nad Tęsknotą za tradycją
utraconą, opisuje Sarmatyzujące aranżacje wnętrz i domów w Polsce po 1945
roku. Dwór szlachecki ukazany został w artykule jako symbol polskości, przywołujący na myśl tradycje, dziedzictwo kulturowe i skłaniający do sentymentalnych wspomnień nad wyidealizowanym obrazem przeszłości.
Andrzej i Dobrochna Kałwa skupili się na Filmowych mieszkaniach w PRL-u.
Śledząc polskie filmy fabularne i seriale obyczajowe z okresu przed 1989 rokiem, dowiedli, że odgrywały one istotną rolę w kształtowaniu się wyobrażeń na temat życia codziennego w PRL-u, praktyk społecznych, jak i sfery peerelowskiej szeroko rozumianej materialności. Artykuł stanowiący przegląd
polskiego kina idealnie wskazuje na rolę i znaczenie m.in. mebli, przestrzeni
domu, sprzętu domowego, jako symboli przypisywanych jeszcze kilkanaście
lat temu obywatelom i określających ich przynależność i miejsce w społeczeństwie. Współczesną retoryką Wyposażenia wnętrz we współczesnych polskich
telenowelach na przykładzie „Pierwszej miłości” zajęły się natomiast Joanna
Markiewicz i Agnieszka Węglińska. Celem artykułu stało się udzielenie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: „Czy mieszkania ukazane w telenowelach są w jakikolwiek sposób reprezentatywne dla społeczeństwa?” oraz „Jaką
rolę w kreowaniu popytu na rynku wyposażenia wnętrz odgrywa scenografia
przedstawiona w serialach?”. Badania przeprowadzone przez medioznawczynię i ekonomistkę przyniosły konstatację, że seriale telewizyjne i media wpływają na kształtowanie się decyzji zakupowych Polaków. Magazyny poświęcone
wnętrzom, oglądane filmy, programy telewizyjne w dużym stopniu kształtują
gust i promują wzorce, przejmowane później przez odbiorców.
Co więcej, w wystroju wnętrz, zarówno tym proponowanym przez scenografów i reżyserów oper mydlanych, jak i w większości polskich domów, przejawia się nie tylko podział na biednych-bogatych, młodych-starych, ale i widoczna jest przynależność zamieszkujących daną przestrzeń osób do konkretnych
grup społecznych.
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Z takiego stanu rzeczy wyraźnie zdają sobie sprawę publicyści, wydawcy
prasy kolorowej, w tym tej poświęconej aranżacji wnętrz. Bartłomiej Łódzki
w artykule zatytułowanym Badania nad rolą zawartości mediów poświęconych
stylom życia i zapośredniczających wyobrażenia przestrzeni domu analizuje segment czasopism i wybranych blogów poświęconych stylowi życia i aranżacji
wnętrz. Wskazuje jednocześnie na metody i narzędzia ilościowe przydatne przy
realizacji projektów w zakresie badań nad rolą zawartości mediów poświęconych ww. tematyce. Nie dziwi fakt, że współcześnie, jak podkreśla autor, kolorowa prasa wypierana jest przez media internetowe, które stały się najbardziej
poczytnym źródłem i inspiracją dla Polaków. Analiza rynku pism wnętrzarskich uwzględnia m.in. takie magazyny, jak: „Cztery kąty”, „Moje Mieszkanie”,
„Weranda”, „Dobre Wnętrze”, „Dom & Wnętrze”. Kierowane do różnych grup
społecznych, o różnym statusie materialnym, co ciekawe, stanowią inspirację
przede wszystkim dla kobiet w średnim wieku szukających rozwiązań przydatnych w urządzaniu najbliższego im otoczenia domowego. Osoby zainteresowane
tematyką budownictwa i wnętrzarstwa z pewnością zainteresują informacje na
temat stworzonego rankingu blogów o designie, przedstawiających najnowsze
trendy i rozwiązania.
Książkę wieńczy artykuł Aleksandry Ciejki pt. Szafiarstwo – medium współczesnej kultury materialnej i stylu życia czy bezrefleksyjnej reprodukcji? Ubiór,
jako zwierciadło kultury, niosący określony przekaz, przypisujący jego użytkownika do określonej grupy społecznej, klasowej, materialnej stał się tematem wywodu. Interesująca geneza szafiarstwa, traktująca o kulturowym znaczeniu stroju i mody w rozwoju cywilizacyjnym zainteresować może odbiorców w każdym
wieku i każdej płci. Rosnąca popularność blogów, o których pisze autorka, poświęconych modzie i tak popularnym stylom, jak vintage, retro, hipsters wręcz
skłania do poszukiwań własnego stylu, wyłamywania się ze sztywnych konwenansów, wyrażania poprzez okrycie wierzchnie własnej osobowości. O ile modna garderoba niegdyś dedykowana była elitom, to za sprawą rewolucji informacyjnej, globalizacji, masowości jej znaczenie stało się całkiem inne. Środki
masowego przekazu kreują wzorce, wskazują na panujące w modzie trendy, lecz
ślepe podążanie za nimi stanowić może zgubną pułapkę. Nie wszystko, co drogie, to modne, a tanie, niewarte uwagi. Szafiarstwo to zabawa, która pochłonęła
dziś na całym świecie miliony osób poszukujących własnego stylu życia.
Podsumowując, należy stwierdzić, że książka może stanowić ciekawą lekturę zarówno dla socjologów, historyków, politologów, jak i przeciętnych obywateli. O jej walorach decyduje w dużej mierze istota podjętej problematyki, będącej uzupełnieniem istniejących już w Europie badań, aczkolwiek wzbogacająca
je dodatkowo o wzorce polskie. Interdyscyplinarny charakter zamieszczonych
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tekstów, w których przeplatają się zagadnienia z zakresu nauk społecznych, historii, kulturoznawstwa, humanistyki czy wykorzystywana w tekstach literatura
źródłowa – polsko- i obcojęzyczna, świadczą o zaangażowaniu autorów w badania. Pozostaje stwierdzić, że książka warta jest rekomendacji i nie powinna ujść
uwadze osób zainteresowanych kulturą materialną Polski, a w szczególności studentów tejże specjalności.
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Informacje dla autorów
Teksty do publikacji na łamach rocznika „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana
Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” należy składać w redakcji zgodnie z terminami zamieszczonymi na stronie czasopisma rb.ujw.pl/social. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 53 37 (sekretarz redakcji) lub pisząc na adres wydawnictwo@ujw.pl. Adres redakcji: ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice (kontakt z redakcją i wydawcą).

I. Zasady przygotowania materiałów do publikacji w „Zeszytach Naukowych Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”
1. Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku wraz z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu.
2. Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.
3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (tekst główny,
przypisy i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z redakcją.
4. Należy uwzględnić:
 w
stęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
 t
ytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (streszczenia do 600 zn.),
 n
a początku tekstu należy odnotować imię i nazwisko autora, tytuł lub
stopień naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel. komórkowego,
 b
ibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmować całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów (w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza
tytuł).
5. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
 f
ormat MS Word dla Windows,
 f
ormat A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,
 c
zcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,
 n
ależy unikać wyróżnień w tekście,
 s
trony maszynopisu należy ponumerować.
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6. Przypisy należy zredagować, wzorując się na poniższych przykładach:
S. Nowosielski, Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Wrocław 2001, s. 22.
A. Kowalska, Przetargi, [w:] S. Nowosielski (red.), Przedsiębiorstwa państwowe, Wrocław 2007, s. 34–40.
Ibidem, s. 56.
A. Kowalska, op. cit., s. 355.
A. Kowalska, Nasze finanse, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.
[Online] A. Kowalska, Nasze finanse, http://elka5.fm//content/view/36802/189/,
stan z dn. 10.10.11.
7. Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy
wskazać w przypisie.
8. Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:
a) Zdjęcia powinny być wklejone w tekście.
b) Zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone
w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
c) Przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie”.
d) Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole (pod). Czcionka Times New Roman 10.
e) Zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić
w kolumnie tekstowej.
f) Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
g) Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.

II. Pozostałe informacje dla autorów
Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji
1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem formalnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie kierowany jest do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy to potrzebne, do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji
każdego tekstu dokonuje dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji recenzje stanowią podstawę do kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku.
2. Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
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3. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych.
Teksty są adjustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.
5. Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na wszelkich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie
opracowania do redakcji jest równoczesnym przekazaniem praw do jego
publikacji.
Procedura recenzowania „Zeszytów Naukowych Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”
1. Do oceny każdego kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych Uczelni Jana
Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” powołuje się co najmniej
dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora
pracy.
3. Redakcja zapewnia warunki recenzowania, dzięki którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat.
5. Recenzja zawsze ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem
co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej
wiadomości w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są ujawniane. Raz w roku
czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie internetowej rb.ujw.pl/social oraz na łamach „Zeszytów Naukowych Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”.
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Procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy
prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi
autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych
standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej
odpowiedzialności.
Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez
wymienienia jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca,
a pomimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji.
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych
autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj.
informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej
będę demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia
edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja prosi autorów publikacji o informacje dotyczące źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
4. Redakcja dokumentuje wszystkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
5. Po akceptacji tekstu przez Komitet Redakcyjny czasopisma autor zostanie
poproszony o złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji naukowej.
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