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WSTĘP

Nauki społeczne od zawsze towarzyszyły ludzkości, ponieważ podmiot
badań stanowił i stanowi człowiek. Jej dyscypliny poruszają rozmaite aspekty
funkcjonowania człowieka jako jednostki, ale również całego społeczeństwa.
Jedną z tych dyscyplin jest Ekonomia, która dąży do wyjaśnienia, jak ludzie gospodarują ograniczonymi zasobami w stosunku do swoich nieograniczonych
potrzeb.
Świat bezustannie się zmienia, co powoduje konieczność weryfikacji
dotychczasowych osiągnięć nauki i modeli opracowanych przez badaczy
na przestrzeni lat. Część z nich jest nadmiernie uproszczona z powodu
niedostatecznej ilości informacji. Globalizacja, wraz z postępującą digitalizacją
i rozwojem technologicznym, dostarcza niepomiernej ilości danych, na których
podstawie powstają bardziej złożone modele. Niestety badacze podczas ich
konstruowania przyjmują mało elastyczne założenia, które nierzadko okazują
mieć mało wspólnego z otaczającą rzeczywistością. Co jest tego przyczyną?
Ponieważ, jak już zostało wskazane, podmiotem nauk społecznych jest
człowiek. W naturze ludzkiej leży podejmowanie decyzji pod wpływem emocji,
co zaburza predykcję zachowania jednostek.
Ponadto natłok informacji zakłóca proces selekcji tych użytecznych
z perspektywy badania. Dodatkowo szum informacyjny problematyzuje weryfikacje wiadomości, co naraża badacza na wyciągnięcie błędnych wniosków w
swojej analizie. Jednakże Autorzy poszczególnych rozdziałów w tej monografii
podjęli ten trud i ryzyko, publikując w niej wyniki swoich badań. Ich zainteresowania stanowią szeroki przekrój o różnorodnej problematyce, które łączy
Ekonomia. Interdyscyplinarność tematyki tej monografii z pewnością stanowi
jej ogromną zaletę. Co więcej, autorami tej monografii są zarówno młodzi naukowcy, rozpoczynający swoją karierę, jak i doświadczeni doktorzy oraz profesorowie. Wielopokoleniowe spojrzenie na problemy poszczególnych aspektów
ekonomicznych, nadaje dodatkowej wartości tej publikacji.
Oddając tę monografię w Państwa ręce, mamy świadomość, że udało
się w niej przedstawić tylko wybrane problemy Ekonomii. Jednakże z czystym
sercem i wielką radością możemy stwierdzić, że starania Autorów i ich sumien9
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ne zaangażowanie w cały proces tworzenia monografii nadały jej jakości. Mówiąc językiem ekonomistów – liczymy, że lektura będzie dla Państwa użyteczna.
Jakub Kubiczek
Artur Borcuch
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Wykorzystanie rachunku
przepływów pieniężnych w
ocenie kondycji finansowej
na przykładzie wybranej
jednostki wodociągowej

Streszczenie: W artykule pokazano wartość poznawczą rachunku przepływów pieniężnych oraz sposób, w jaki przepływy pieniężne mogą być
użyteczne. Autor przedstawia informacyjną treść rachunku przepływów
pieniężnych w sprawozdaniu finansowym i wskazuje jego przydatność
w ocenie finansowej jednostki. Celem artykułu jest zaprezentowanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie kondycji finansowej
jednostki gospodarczej. W artykule wykorzystano literaturę krajową
z tego zakresu oraz akty prawne. W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę literatury z zakresu analizy finansowej oraz sprawozdawczości finansowej oraz metodę analizy danych finansowych na
podstawie rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów
pieniężnych dostarcza użytecznych informacji do prawidłowej oceny
kondycji finansowej przedsiębiorstwa pod warunkiem powiązania tych
informacji z danymi zawartymi w bilansie i rachunku zysków i strat.
Dokonując oceny zależności i relacji w przepływach pieniężnych należy
uwzględnić między innymi: branżę, strategię finansową, marketingową.
Brak takiego powiązania w przeprowadzanej analizie może nie wykazać
istotnych czynników wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: Rachunek Przepływów Pieniężnych, środki pieniężne,
działalność operacyjna, finansowa, inwestycyjna.
ORCID: 0000-0001-5861-1937.

1

dr, adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Wstęp
Istotą rachunku przepływów pieniężnych jest przedstawianie informacji
na temat zmian stanu środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów. Celem
niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie rachunku przepływów pieniężnych
w ocenie kondycji finansowej jednostki gospodarczej. Rachunek przepływów
pieniężnych będący jednym z elementów sprawozdania finansowego zawiera
i przedstawia precyzyjne informacje na temat źródeł pochodzenia i wielkości
osiąganych przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych wraz z ich ekwiwalentami. Ponadto w RPP przedstawione są również informacje o kierunkach
i wielkości wydatkowania środków pieniężnych.
Istota, znaczenie i struktura rachunku
przepływów środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych jako jeden z elementów sprawozdania finansowego zawiera informacje nieujęte w bilansie i rachunku zysków
i strat. Istotą wprowadzenia rachunku przepływów pieniężnych jest wyeliminowanie niedostatków informacyjnych bilansu i rachunku zysków i strat2.
W rachunku przepływów pieniężnych niedostatki informacyjne zostały wyeliminowane poprzez prezentowanie wielkości strumieni pieniężnych
w ujęciu kasowym. Ponadto rachunek przepływów pieniężnych bezpośrednio związany jest z osiągniętym wynikiem finansowym jednostki, ponieważ
przepływy pieniężne mogą zostać określone jako wynik finansowy w ujęciu
memoriałowym, powiększony lub pomniejszony o przeprowadzone korekty3.
Zastosowanie rachunku przepływów pieniężnych:
− W połączeniu z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego
umożliwia przeprowadzenie oceny zmian w aktywach netto przedsiębiorstwa,
struktury finansowania, płynności i wypłacalności,
− Pozwala na przeprowadzenie oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
− Jest podstawą do opracowania metod oceny i porównywania wartości
bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych,

2 W. Gos, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004, s. 40.
3 Ibidem, s. 20.

12

WYKORZYSTANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ...

− Jest narzędziem zapewniającym lepszą porównywalność sprawozdań
z działalności poprzez ujednolicenie podejścia księgowego do ewidencji transakcji gospodarczych4.
Poprawne zastosowanie rachunku przepływów pieniężnych wymaga znajomości podstawowych pojęć zawartych w KSR5 nr 1 UOR6 i pomocniczo
MSR77. Kluczowe pojęcia w RPP to środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych, ponieważ mają one decydujące znaczenie w kwestii, które
składniki krótkoterminowych aktywów finansowych objęte są rachunkiem
przepływów pieniężnych.
Tabela 1. Przedstawienie definicji środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Pojęcie

Regulacje w rachunkowości
KSR 1

MSR

Środki
pieniężne

Aktywa pieniężne w formie krajowych
środków płatniczych, walut obcych i
dewiz, pozostające w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym.

Gotówka w kasie oraz
depozyty płatne na
żądanie

Ekwiwalenty
środków pieniężnych

Aktywa pieniężne, niezaliczane do
środków pieniężnych oraz inne aktywa
finansowe, które charakteryzują się
następującymi elementami:
- wysokim stopniem płynności,
- nieznacznym ryzykiem utraty wartości,
- krótkim terminem płatności lub wymagalności, nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia ich otrzymania, wystawienia,
nabycia, założenia.

Inwestycje krótkoterminowe, łatwe
do zamiany znaną z
góry kwotę pieniężną
oraz nienarażone na
istotne ryzyko wahań
wartości.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.
(Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 216), pkt 2.1; Międzynarodowy
Standard Rachunkowości nr 7 (Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 320/1), § 6.
4 Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, Rachunek przepływów pieniężnych,
w: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady paragraf 4-5.
5 Krajowy Standard Rachunkowości nr 1, Rachunek przepływów pieniężnych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2011 r., nr 6, poz. 26 z późn. zm.), p. 2.
6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr. 121 poz. 591.).
7 Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, Rachunek przepływów pieniężnych,
w: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Inwestycyjna

Operacyjna

Rodzaj działalności
MSR

Podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje dzia- Podstawowy rodzaj działalnołalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej ści powodującej powstawanie
przychodów oraz każdy inny
rodzaj działalności, która nie
ma charakteru działalności
inwestycyjnej i finansowej.

KSR

Nabywanie lub
zbywanie składników
aktywów trwałych i
krótkoterminowych
aktywów finansowych
oraz wszystkie z nim
związane pieniężne
koszty i korzyści.

Nabywanie lub zbywanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji,
krótkoterminowych aktywów finansowych z wyjątkiem środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz wszystkie związane z tym
pieniężne koszty i korzyści z wyjątkiem dotyczących podatku
dochodowego.yt

Nabywanie i sprzedaż
aktywów trwałych oraz
inwestycji krótkoterminowych niezaliczanych do
ekwiwalentów środków
pieniężnych.

Przepływy te obejmują miedzy innymi:
- wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży produktów i towarów,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników oraz wydatki związane z pokryciem kosztów sprzedanych produktów i
towarów,
- płatności na rzecz dostawców, wydatki z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.

Podstawowy rodzaj
działalności jednostki
oraz inne rodzaje
działalności, niezaliczone do działalności
inwestycyjnej lub
finansowej.

UoR

Definicja

Tabela 2. Definicje rodzajów działalności w rachunku przepływów pieniężnych

ŁUKASZ ANTOS

Pozyskiwanie innych niż działalność operacyjna źródeł finansowania, w tym także zwiększających kapitał/ fundusz własny lub
ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty, w tym prowizje,
odsetki i dywidendy, i korzyści z wyjątkiem dotyczących podatku
dochodowego.

Działalność w wyniku której
zmianie ulega wysokość i
struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia
jednostki.

Przykładem tego rodzaju przepływów mogą być:
- wpływy z emisji własnych akcji, obligacji, podwyższenia oraz dopłaty do kapitału podstawowego,
- wydatki z tytułu dywidend na rzecz właścicieli,
- wpływy w związku z zaciągnięciem kredytów i pożyczek,
- wydatki leasingobiorcy na spłatę zobowiązań wynikających z umowy leasingu finansowego,
- zapłacone odsetki, prowizje bankowe i inne pieniężne koszty związane bezpośrednio z pozyskaniem kapitału.

Pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania
oraz wszystkie z nimi
związane pieniężne
koszty i korzyści.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591), art. 48b ust.
3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 216), pkt. 2.1; Międzynarodowy Standard
Rachunkowości nr 7 (Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 320/1), § 6; E. Śnieżek, Jak korzystać z rachunku przepływów pieniężnych? „Rachunkowość” 2008,
nr 1, s. 21.

Finansowa

Na przepływy te składają się między innymi:
- wydatki/wpływy poniesione na nabycie/ sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i
prawnych,
- wydatki na nabycie udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych,
- wpływy ze sprzedaży lub wykupu obcych udziałów, akcji, obligacji,
- wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych oraz odsetek od nich,
- wpływy z tytułu dywidend oraz odsetek od papierów wartościowych.

WYKORZYSTANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ...
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W tabeli 1 zostały zawarte obowiązujące regulacje terminologiczne dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Zgodnie z zapisami UoR
w sprawach nieuregulowanych ustawą jednostka ma obowiązek zastosować
w pierwszej kolejności KSR następnie MSR.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zostały
przedstawione w trzech grupach jednorodnych strumieni, podział ten zawarto w tabeli 2.
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzany za pomocą
jednej z dwóch metod:
- metoda bezpośrednia, polega na wykazaniu poszczególnych wpływów i
wydatków z działalności operacyjnej jako odrębnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych, następnie zostają one zsumowane do kwoty przepływów
pieniężnych netto.
- metoda pośrednia, polega na korygowaniu wyniku finansowego netto o
te pozycje, które nie powodują zmian środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów. Z wyniku finansowego zostają również wyeliminowane wyniki działalności innych niż operacyjna, a także te elementy pieniężne, które zalicza się
do działalności inwestycyjnej lub finansowej8.
Metody prezentacji rachunku przepływów pieniężnych przedstawiono
w tabeli 3.
Tabela 3. Ogólna struktura Rachunku Przepływów Pieniężnych
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Metoda bezpośrednia
Wpływy – Wydatki = Przepływy
pieniężne netto z działalności
operacyjnej

LUB

Metoda pośrednia
Wynik finansowy +/- Korekty
= Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

+
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Wpływy – Wydatki = Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
+
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy – Wydatki = Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
=
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

8 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr. 121 poz. 591), art.
48b ust. 3.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr. 121 poz. 591), art. 48b ust. 3; Krajowy Standard
Rachunkowości nr 1 (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 216), pkt.
2.1; Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 (Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr
320/1), § 6; B. Micherda, Ł. Górka, M. Szulc, Zarządcza interpretacja sprawozdania
finansowego, Difin, Warszawa 2010, s. 174; W. Gos Rachunek przepływów pieniężnych,
Difin, Warszawa 2011, s. 93.

Schematyczne zestawienie RPP sporządzanego metodą bezpośrednią
i pośrednią z uwzględnieniem podziału na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową zaprezentowano w tabeli 3. Na podstawie przepisów Ustawy
o Rachunkowości uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności
operacyjnej, ustalonych metodą bezpośrednią, z przepływami pieniężnymi
netto tej działalności, ustalonymi metodą pośrednią, jest konieczne w przypadku sporządzania przez jednostkę rachunku przepływów pieniężnych metodą
bezpośrednią9.
Część badawcza artykułu
Analiza przepływów pieniężnych zostaje przeprowadzona głównie w oparciu o uzyskane dane historyczne prezentowane w rachunku przepływów pieniężnych. Wartością użytkową RPP jest dysponowanie informacjami na temat
struktury uzyskiwanych wpływów i wydatków oraz w których elementach prowadzonej działalności gospodarczej jednostka osiąga dodatni lub ujemny stan
środków pieniężnych10. Zestawienie możliwych wariantów zawarto w tabeli 4.
Tabela 4. Warianty przepływów środków pieniężnych z uwzględnieniem rodzajów
działalności

Typ

1

Rodzaj działalności
Operacyjna

+

Inwestycyjna

+

Finansowa

+

Interpretacja
Nadwyżka finansowa generowana jest przez każdy rodzaj
działalności. Jednostka nie ma
problemów z płynnością.

9 Ibidem, art. 28b ust. 7.
10 T. Kiziukiewicz, Rachunkowość nie tylko dla księgowych, PWE, Warszawa 2007, s. 140.
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2

3

4

5

6

18

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

Niedobór środków z działalności finansowej jest pokrywany
nadwyżkami z działalności
operacyjnej i inwestycyjnej.
Sytuacja ta może wynikać ze
spłacania kredytów zaciągniętych przez jednostkę w latach
poprzednich.

-

Niedobór środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
i finansowej jest pokrywany
nadwyżką z działalności operacyjnej. Jednostka nabyła aktywa
trwałe i spłaca zaciągnięty
kredyt na nie. Sytuacja taka ma
miejsce w jednostkach rozwijających się.

+

Działalność inwestycyjna znajduje pokrycie w części
z działalności bieżącej, a w części z działalności inwestycyjnej.
Sytuacja ta jest charakterystyczna dla jednostek prowadzących
działalność prorozwojową.

+

Niedobór środków z działalności operacyjnej pokrywany jest
z pozostałych sfer działalności.
Dłuższe utrzymywanie takiego
stanu grozi niewypłacalnością.

-

Sytuacja negatywna dla jednostki. Otrzymywane środki
z wyprzedaży majątku trwałego lub zysków z inwestycji
finansowych przeznaczane są na
pokrycie niedoborów
z działalności operacyjnej i finansowej. Utrzymywanie takiego stanu prowadzi do zaprzestania prowadzenia działalności.
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7

8

-

-

-

-

+

Osiągana jest tylko nadwyżka
środków z działalności finansowej. Zaciągnięte kredyty
wykorzystywane są do finansowania działalności operacyjnej
i inwestycyjnej. Sytuacja ta jest
sygnałem dla jednostki o zagrożeniu możliwości kontynuowania prowadzonej działalności.

-

Jednostka nie dysponuje własnymi środkami finansowymi
do prowadzenia działalności
gospodarczej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Kiziukiewicz, Rachunkowość nie
tylko dla księgowych, PWE, Warszawa 2007, s.140; D. Wędzki, Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, „Rachunkowość” 2010, nr 1,
s. 33; W. Gos Analiza sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku finansowego, [w:] red.
W. Gos, Vademecum głównego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2009, s. 24.

Przeprowadzając analizę Rachunku Przepływów Pieniężnach można zastosować analizę wskaźnikową z wykorzystaniem podstawowych wskaźników
finansowych, w których zastosowanie mają dane prezentowane w sprawozdaniu z Casch flow11. Wskaźniki zaprezentowano w tabeli 5.

11 E. Walińska, Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters
Kluwer. Warszawa 2016, s. 1150.
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Tabela 5. Wskaźniki wydajności, wystarczalności gotówkowej i struktury przepływów
pieniężnych

Wskaźniki wydajności gotówkowej

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej

Wskaźniki struktury przepływów
pieniężnych

Nazwa wskaźnika

Sposób wyliczenia

Wydajność gotówkowa
przychodów ze sprzedaży

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej/
przychody ze sprzedaży

Wydajność gotówkowa
zysku operacyjnego

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej/
zysk z działalności
gospodarczej

Wydajność gotówkowa
aktywów

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej/
aktywa ogółem

Wydajność gotówkowa
aktywów obrotowych

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej/aktywa obrotowe

Pokrycie zobowiązań
przepływami z działalności
operacyjnej

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej/
zobowiązania ogółem

Ogólna wystarczalność
gotówkowa

Przepływy pieniężne netto/zobowiązania ogółem + zysk do
podziału + zakupy środków
trwałych

Wystarczalność gotówki
operacyjnej na zakupy
aktywów trwałych

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej/
zakupy środków trwałych

Zdolność do generowania
operacyjnych przepływów
pieniężnych netto

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej/
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej +
Wpływy z działalności inwestycyjnej + Wpływy
z działalności finansowej

Udział zysku netto w
operacyjnych przepływach
pieniężnych netto

Zysk netto/Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

Udział amortyzacji w
operacyjnych przepływach
pieniężnych netto

Amortyzacja/Przepływy
pieniężne netto z działalności
operacyjnej

Wpływy z działalności finanZależność od zewnętrznych
sowej/Wydatki działalności
źródeł finansowania
finansowej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek,
Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004, s.114; W. Gos Rachunek
przepływów pieniężnych, [w:] red. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC Sprawozdań
finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 169.

Zastosowanie wskaźników wydajności gotówkowej pozwoli uzyskać informacje o ilości wygenerowanej gotówki w trakcie roku obrotowego w relacji
do wybranych pozycji rachunku zysków i strat i bilansu jednostki. Wskaźniki wystarczalności gotówkowej zestawią przepływy z działalności operacyjnej
z wybranymi pozycjami bilansu i wydatkami z nim związanymi. Zastosowanie
tej grupy wskaźników pozwoli na uzyskanie odpowiedzi np. na pytanie, w jakim stopniu przepływy z działalności operacyjnej z RPP pokryją zobowiązania
ogółem. Wskazane wskaźniki przedstawiające strukturę przepływów pieniężnych pozwolą na przedstawienie wpływu określonych elementów przepływów
pieniężnych jednostki na kształtowanie się ogólnej struktury RPP. Podstawowym wskaźnikiem w tej grupie jest wskaźnik zdolności do generowania operacyjnych przepływów pieniężnych netto. Wskaźnik ten dostarcza informacji
o tym, jaka część środków pieniężnych została wypracowana przez działalność
operacyjną.
Tabela 6. Syntetyczny rachunek przepływów pieniężnych dla lat 2013-2018 (dane
w tys. zł.)
Pozycja

Rok
2013

2014

2015

2016

2017

2018

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Wynik
netto

II.

Korekty
razem

III. CFO
B.

333,8

167,2

3 006,5
3 340,3

962,5

410,5

746,6

635,9

6 291,7

2 029,1 8 072,1

5 929,9

7 012,2

6 458,9

2 991,7 8 482,6

6 676,5

7 648,2

46,7

156,8

27,8

10 597,6 8 529,8

5 037,8

7 392,4

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.

Wpływy

0

3,1

II.

Wydatki

6 797,4

29 308,3

III.

CFI

-6 797,4

16,9

-29 305,1 -10 580,7 -8 483,1 - 4 880,9 -7 364,5
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

Wpływy

8 253,2

3 653,4

7 247,8 3 112,3

3 151,3

2 592,8

II.

Wydatki

9 692,7

3 365,8

2 78,6 4 859,6

2 594,1

3 108,6

III.

CFF

-1 439,4

287,5

4 466,2 -1 747,1

557,3

-515,8

D. Środki
pieniężne
na początek
okresu

535,5

32 638,8

10 080,3 6 957,5

5 209,9

7 562,8

E. Przepływy
pieniężne
netto

-4 896,6

-22 558,5

-3 122,7 -1 747,5

2 353,8

-232,1

F.

32 638,8

10 080,3

6 957,5 5 209,9

7 562,8

7 330,6

Środki
pieniężne
na koniec
okresu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 20132018.

Na podstawie analizy Rachunku Przepływów Pieniężnych w jednostce
poddanej badaniu w latach 2013-2018 przedsiębiorstwo osiągało dodatnie
przepływy pieniężne netto z podstawowej działalności gospodarczej (działalność operacyjna). Dla działalności inwestycyjnej w latach 2013-2018 odnotowywane są ujemne przepływy pieniężne. W latach 2014-2015 i 2017 r.
jednostka wykazywała dodatnie przepływy pieniężne z działalności finansowej,
natomiast w roku 2013, 2016 i 2018 przepływy te przyjmują wartość ujemną.
W badanym okresie 2013-2018 można wskazać, iż w jednostce występowały dwa warianty przepływów netto z prowadzonej działalności.
W latach 2018, 2016 i 2013 występował wariant nr 2 charakteryzujący się dodatnimi przepływami operacyjnymi stanowiącymi atut jednostki.
Ujemne przepływy z działalności finansowej informują o tym, iż jednostka
dokonuje spłat zobowiązań wobec dostawców kapitałów. Ujemne przepływy
pieniężne z działalności inwestycyjnej świadczą o tym, iż jednostka nieustannie podejmuje szereg działań inwestycyjnych.
W latach 2014-2015 i 2017 r. w jednostce występował wariant nr 4.
Dodatnie przepływy operacyjne pozytywnie świadczą o efektywności podstawowej działalności jednostki. Występowanie ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej wskazuje na ponoszenie przez jednostkę wydatków inwestycyjnych. Dodatkowym źródłem finansowania prowadzonej działalności
w tym wariancie są dodatnie przepływy z działalności finansowej.
22

35 733,3
5 322,9

Wartość bilansowa aktywów obrotowych

Zobowiązania krótkoterminowe

6 518,8

13 371,9

26 932,8

Rok

4 684,4

11 029,4

24 733,4

160 925,5

171 954,3

962,5

969,6

24 287,4

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2013-2018.

29 238,5

Zobowiązania długoterminowe

170 417,3

169 129,2
133 395,8

Suma bilansowa

Wartość bilansowa aktywów trwałych

157 045,5

167,2

333,8

Zysk/strata netto

418,6

22 692,1

2014

648,7

21 235,1

2013

Zysk/strata z działalności gospodarczej

Przychody ze sprzedaży

Wybrane informacje z bilansu i rachunku
zysków i strat

6 258,7

11 784,9

22 427,3

164 947,8

176 732,8

410,5

557,2

24 194,5

2016

Tabela 7. Wybrane informacje z bilansu i rachunku zysków i strat dla lat 2013- 2018 ( dane w tys. zł.)

6 652,4

10 958,8

20 239,2

163 473,6

174 432,2

746,6

1 029,4

24 555,6

2017

9 490,2

11 166,8

18 018,7

163 786,2

174 952,9

635,9

786,5

25 001,5

2018
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Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 7 można wskazać o ile
jednostka na przestrzeni lat 2013 – 2018 systematycznie zwiększała osiągane
przychody ze sprzedaży, przy równoczesnym spadku zobowiązań długoterminowych, które na przestrzeni badanego okresu uległy zmniejszeniu o 11 219,7
tys. zł. Wzrost wartości bilansowej aktywów trwałych w latach 2013-2016
świadczy o przeprowadzonym procesie inwestycyjnym.
Sytuację jednostki w kontekście przepływów pieniężnych na przestrzeni lat 2013-2018 można ocenić jako stabilną. Prowadzona działalność inwestycyjna w latach 2014-2015 i w roku 2017 znajdowała pokrycie w części
z prowadzonej działalności bieżącej i w części z działalności inwestycyjnej.
Wynika to z efektywnego wykorzystania nowych środków trwałych wykorzystywanych do zwiększenia skali działalności.
O dobrej kondycji finansowej jednostki świadczą również wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej. Wydajność gotówkowa przychodów
ze sprzedaży wzrasta poziomo z 0,16 w roku 2013 do 0,31 w roku 2018.
Oznacza to, że 31% wartości przychodów ze sprzedaży pozostaje w jednostce w postaci gotówki. Wskaźniki wydajności gotówkowej aktywów trwałych
i obrotowych przyjmują wartości dodatnie, co oznacza, że podejmowane
decyzje o zakupie środków trwałych pozytywnie wpływają na możliwości
generowania gotówki. Dodatnia wartość wskaźnika wystarczalności gotówki operacyjnej na zakup środków trwałych pozwala uniknąć zaangażowania
zewnętrznego źródła finansowania w postaci zobowiązań na finansowanie
zakupu majątku trwałego. Aktualna wartość tego wskaźnika na poziomie
1,03 pozwala na finansowanie majątku trwałego z środków własnych.
Na podstawie analizy wskaźników struktury przepływów pieniężnych
należy wskazać, iż jednostka nie jest uzależniona od finansowania prowadzonej działalności ze środków pieniężnych pochodzących z zewnętrznych źródeł
finansowania. Jednostka poddana badaniu w okresie 2013-2018 charakteryzuje się samowystarczalnością działalności finansowej świadczącą o możliwości pokrywania wydatków związanych ze spłatą i obsługą zadłużenia ze środków pochodzących z działalności finansowej. Wygospodarowana nadwyżka
wpływów nad wydatkami zwiększa stan środków pieniężnych jednostki lub
może zostać przeznaczona do finansowania pozostałych rodzajów działalności.
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0,09
0,10
-0,12
0,47
0,29
9,99%

Wydajność gotówkowa aktywów obrotowych

Pokrycie zobowiązań przepływami z działalności operacyjnej

Ogólna wystarczalność gotówkowa

Wystarczalność gotówki operacyjnej na zakupy aktywów
trwałych

Zdolność do generowania operacyjnych przepływów
pieniężnych netto

Udział zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto

0,04
1,09

-0,43
0,85

Pieniężna samowystarczalność działalności finansowej

87,40%

2,59%

0,64

0,22

-0,36

0,19

0,48

0,04

15,43

0,28

2014

Zależność od zewnętrznych źródeł finansowania

156,93%

0,02

Wydajność gotówkowa aktywów

Udział amortyzacji w operacyjnych przepływach pieniężnych netto

5,15

Wydajność gotówkowa zysku operacyjnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie tabeli 6 i 7.

Wskaźniki struktury przepływów
pieniężnych

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej

Wskaźniki wydajności gotówkowej

0,16

2013

Wydajność gotówkowa przychodów ze sprzedaży

Nazwa wskaźnika

4,84%

0,73

0,99

-0,05

0,30

0,72

0,05

15,22

0,35

2016

2,61

1,49

0,64

-0,21

220,58% 81,02%

32,17%

0,29

0,28

-0,08

0,10

0,27

0,02

3,09

0,12

2015

Wartość wskaźnika

Tabela 8. Wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej oraz wskaźniki struktury przepływów pieniężnych

1,21

0,08

99,11%

11,18%

0,67

1,33

0,07

0,25

0,61

0,04

6,49

0,27

2017

0,83

-0,07

88,60%

8,32%

0,74

1,03

-0,01

0,28

0,68

0,04

9,72

0,31

2018
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Strukturę wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej charakteryzują dwa wskaźniki:
- wskaźnik udziału amortyzacji w operacyjnych przepływach pieniężnych
netto,
- wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych
netto.
W latach 2013-2018 w jednostce zostaje utrzymywany wysoki poziom
wskaźnika udziału amortyzacji. Oznacza to, iż amortyzacja odgrywa istotną
rolę w generowanej nadwyżce środków finansowych wypracowanej w działalności operacyjnej. Wysoka wartość tego wskaźnika może wynikać z nadmiernego zaangażowania kapitału w zapasy i należności, co może ograniczyć
możliwości rozwoju jednostki i spłaty zadłużenia z własnych wewnętrznych
źródeł finansowania.
Zakończenie
RPP jako element sprawozdania finansowego nie jest dziś doceniany
przez odbiorców sprawozdań finansowych jednostki. Wynika to z faktu, iż rachunek przepływów pieniężnych nie jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego. Do sporządzania i przygotowania RPP zobligowane zostały tylko wybrane jednostki gospodarcze spełniające wymogi zawarte w UoR.
Przygotowane sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej powinno móc
zaspokoić potrzeby informacyjne odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
sprawozdania finansowego jednostki. W centrum uwagi odbiorców informacji zawartych w sprawozdaniu jednostki pozostaje płynność finansowa, która
określa jego funkcjonowanie w przyszłości. Przeprowadzona analiza i ocena
płynności finansowej przedsiębiorstwa oparta jest na informacjach zawartych w bilansie jednostki. Minusem takiego podejścia jest otrzymanie wyników przedstawiających statyczny pomiar płynności określony na konkretny
moment, który nie odzwierciedla zjawisk i procesów w sposób dynamiczny
zachodzących w jednostce gospodarczej. RPP ma za zadanie uzupełnić powstałą rozbieżność informacyjną w zakresie płynności finansowej. Cechą
RPP jest również wspomaganie oceny oraz zarządzanie płynnością finansową
w przedsiębiorstwie.
Przeprowadzając analizę rachunku przepływów jednostki należy zwrócić
szczególną uwagę na stabilność określonych przepływów pieniężnych. Podstawą planowania działalności jednostki gospodarczej w długim okresie są
przepływy z działalności operacyjnej. Przepływy z działalności inwestycyjnej
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i finansowej mają jedynie charakter przejściowy. W latach 2013-2018 jednostka osiąga dodatnie przepływy operacyjne będące jej atutem, świadczą one
o efektywności podstawowej działalności firmy. Celem rachunku przepływów
pieniężnych jest umożliwienie określenia zmian sytuacji finansowej z racji
przepływów pieniężnych. Głównym zadaniem Rachunku Przepływów Pieniężnych jest określenie rzeczywistej zmiany środków pieniężnych w jednostce
w okresie sprawozdawczym. Badana jednostka charakteryzuje się:
− wysokim udziałem amortyzacji w nadwyżce środków wypracowanych
z działalności operacyjnej,
− wzrostem wskaźnika wydajności gotówkowej z 0,16 do 0,31,
− dodatnimi wartościami wskaźników wydajności gotówkowej aktywów trwałych i obrotowych,
− dodatnią wartością wskaźnika wystarczalności gotówki operacyjnej
wynoszącego w roku 2018 1,03.
Badaną jednostkę charakteryzuje również niska wartość wskaźnika zależności od zewnętrznych źródeł finansowania i wysoka wartość wskaźnika samowystarczalności działalności finansowej.
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USE OF THE CASH FLOW STATEMENT IN THE
EVALUATION OF FINANCIAL CONDITION ON THE
EXAMPLE OF A SELECTED WATER SUPPLY UNIT

Summary: The article shows the cognitive value of the cash flow statement and the way how cash flow can be useful. The author presents the
informative content of the cash flow statement in the financial statements and indicates its usefulness in the financial assessment of the
entity. The purpose of the article is to present the cash flow statement
in assessing the financial condition of an enterprise. The article uses national literature in this area and legal acts. The method of analysis was
used. The cash flow statement will provide useful information for the
correct assessment of a company’s financial condition, provided that
this information is associated with data from the balance sheet and
profit and loss account. When assessing relationships and relationships
in cash flows, account should be taken of such entity’s operations as:
industry, financial strategy, marketing. The lack of such a link in the
conducted analysis may not show significant factors affecting the financial situation of the enterprise.
Keywords: Cash Flow Statement, Cash, Operational, financial, Investment activities.
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NOTOWANIA NA GPW W WARSZAWIE
W CZASIE PANDEMII COVID-19

Streszczenie: Covid-19 jako nieznana choroba wywołująca zapalenie płuc
została po raz pierwszy wykryta w Chinach, w Wuhan, a w dniu 31 grudnia
2019 roku została zgłoszona do WHO (Światowej organizacji Zdrowia). Dnia
30 stycznia 2020 r. WHO ogłosiła „stan zagrożenia zdrowia publicznego
o zasięgu międzynarodowym”. 11 lutego 2020 roku choroba ta została nazwana
Covid-19. Koronawirus Covid-19 został wykryty na sześciu kontynentach
w dniu 26 lutego 2020 r. Jedynie na Antarktydzie nie zdiagnozowano
przypadków zachorowań na tę chorobę. Pandemia Covid-19 wpływa
na gospodarkę krajów na całym świecie. W wielu krajach wprowadzono
ograniczenia, takie jak zamykanie granic, migrację ludności, kwarantannę
oraz blokady. W związku z tym wpływ koronawirusa na światową gospodarkę
będzie znaczący i wielu inwestorów oraz firm spodziewa się strat finansowych.
Globalny wzrost gospodarczy z powodu koronawirusa Covid-19 może
znacznie zahamować, a perspektywa stagnacji lub recesji jest realna. Widać
to po ostatnich reakcjach giełdy. Polska była jednym z krajów, w których
wprowadzono znaczne ograniczenia po odnotowaniu pierwszego przypadku
Covid-19. Ponadto w reakcjach inwestorów i notowań spółek na giełdzie
zauważyć można wpływ wprowadzanych restrykcji oraz lockdownu. Celem
artykułu jest zbadanie efektu pandemii Covid-19 na wyniki finansowe na
giełdzie na przykładzie Polski.
Słowa kluczowe: Covid-19, pandemia, giełda, finanse, kryzys finansowy,
gospodarka.
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Wstęp
Na przestrzeni ostatnich trzech dekad zaobserwować można było ożywienie gospodarcze praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. Tendencja
wzrostowa widoczna była w szczególności w kilku poprzednich latach. Większość przedsiębiorstw rozwijało się prężnie oczekując coraz większych wzrostów zgodnie z ogólnymi tendencjami w gospodarce. Konsumpcja prywatna,
wzrost płac i inwestycji, spadek bezrobocia przyczyniły się do wzrostu PKB
oraz pozytywnych nastrojów w gospodarce.
Sytuacja zmieniła się diametralnie w pierwszym kwartale 2020 roku,
kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały oznajmiające początek pandemii
Covid-19. Wśród konsumentów zaczął pojawiać się niepokój o zdrowie swoje
i najbliższych oraz obawa o przyszłość, także finansową. Wraz ze stopniem
rozwoju pandemii w Chinach i jej rozpowszechnieniem się także w Europie
i na innych kontynentach rządy poszczególnych Państw zaczęły wprowadzać
stopniowo restrykcje i obostrzenia, co przełożyło się na zwiększenie lęków
i obaw na rynku, dostępność siły roboczej oraz popyt i podaż w gospodarce.
W marcu 2020 rządy poszczególnych Państw zaczęły wstrzymywać ruch transgraniczny, zamykać swoje granice, wprowadzać znaczące restrykcje i całkowicie zakazywać działalności do odwołania niektórym branżom. Postawiło to
wiele ludzi i branż dosłownie z dnia na dzień w bardzo trudnej sytuacji, którą
pogłębiała niepewność co do dalszych losów pod kątem finansów oraz obawa
o zdrowie i życie.
Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej prywatna konsumpcja
w Polsce odnotuje znaczący wzrost spowodowany wzrostem bezrobocia, zatrzymaniem wzrostu płac oraz obaw konsumentów odnośnie przyszłości.
W dalszej części 2020 roku przewidywany jest duży spadek inwestycji w sektorze prywatnym oraz publicznym, co związane jest z nasileniem się niepewności na rynkach i oczekiwanym niższym popytem. Zgodnie z najnowszym
raportem Komisji Europejskiej dotyczącym europejskiej gospodarki, wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej, w tym Polska, mogą oczekiwać recesji gospodarczej związanej ze światową pandemią. W 2020 roku bezrobocie
w Polsce wzrośnie z 3,3 do 7,5 proc., a PKB zmaleje o 4,3 proc. Przy czym PKB
w całej Unii Europejskiej skurczy się o 7,4 proc. Prognozuje się, że recesja
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gospodarcza dotknie najmocniej Hiszpanię, Włochy oraz Grecję, których jedną z głównych gałęzi gospodarki stanowi turystyka4.
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie i przeanalizowanie efektów pandemii Covid– 19 na rynki finansowe i wyniki finansowe na giełdzie
w Polsce. W artykule bazowano na przeglądzie literatury z danego obszaru,
analizie informacji prasowych i komunikatów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polskiego Rządu oraz analizie danych giełdowych i analizie danych
historycznych.
Rynek finansowy
oraz wpływ kryzysu finansowego
na notowania na giełdzie
w literaturze przedmiotu
Liczne badania empiryczne w istniejącej literaturze dotyczącej dziedziny
finansów koncentrowały się na analizach zmian cen akcji. Zgodnie z szerokimi
rozważaniami naukowców ze względu na znaczną liczbę interakcji rynek finansowy uważa się za złożony system5. Badania Constantinidesa (1990) i Campbella, Cochrane’a (1999) badały skutki cyklicznych zmian. Campbell i in.
(1997) oraz Velinov i Chen (2015) skupili się na wskaźnikach makroekonomicznych i podstawach. Wyniki innych badań oparto na analizie dywidend6.
Badacze tacy jak DeLong i in. (1990) oraz Baker i Wurgler (2007) skupili się
na perspektywie wpływu globalnych kryzysów finansowych na ruchy giełdowe
wywołane zrachowaniami inwestorów kapitałowych. Inni naukowcy koncentrowali się na wpływie kryzysu na zasoby w zakresie połączeń i struktur. Jia-Bing Zhang i in. (2020) badają strukturę hierarchiczną na giełdzie na podstawie analizy indeksów cen i sektorów. Badanie przeprowadzone przez Nikkinen
J. i in. (2019) dotyczyło wpływu kryzysu na zewnętrzne powiązania Europy.
W oparciu o przegląd literatury zidentyfikowano lukę badawczą, w literaturze
finansowej niedostatecznie zbadane są skutki recesji wywołanej ograniczeniami spowodowanymi przez Covid-19 na rynkach akcji. Ponadto niniejsze badanie koncentruje się na analizie giełdy w Polsce, kraju, który szybko wprowadził
4 Komisja Europejska, „Country Report Poland 2020”, „Spring 2020 Economic Forecast” cyt.
za: https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-recesja-prognozy-gospodarcze-dla-polski-iue-na-2020-i-2021/gf 5fty8 (dostęp: 19.07.2020).
5 J. D. Farmer, M. Gallegati, C. Hommes, et al., A complex systems approach to constructing
better models for managing financial markets and the economy, “Eur. Phys. J. Spec. Top.” 2012,
214, 295–324.
6 A. Goyal, I. Welch, Predicting the equity premium, University of California Academic Paper,
Los Angeles, CA 1999.
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istotne ograniczenia po pierwszym przypadku wystąpienia Covid-19 na swoim terytorium.
Analiza Komunikatów
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
W lutym 2020 cały świat śledził rozwój sytuacji związanej w rozwojem
Pandemii COVID –19 w swoich krajach i na świecie, a rządy poszczególnych krajów decydowały o wprowadzaniu kolejnych obostrzeń. Polski rząd
zdecydował się także na dość szybkie wprowadzenie restrykcji i niemal dzień
po dniu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłaszała kolejne ograniczenia
i nakazy. 9 marca 2020 wprowadzono kontrole sanitarne na wszystkich przejściach granicznych z Polską, a 10 marca 2020 odwołane zostały wszystkie imprezy masowe oraz wydarzenia. W dniu 11 marca 2020 ogłoszono zamknięcie
wszystkich placówek edukacyjnych oraz punktów przedszkolnych oraz żłobków, podkreślając jednocześnie konieczność izolacji społecznej oraz pozostanie w domu, co znacząco wpłynęło na dostępność siły roboczej na rynku
i polskie przedsiębiorstwa7. Pracownicy posiadający dzieci zmuszeni zostali do
zaprzestania świadczenia pracy i skorzystania z zasiłku opiekuńczego w celu
zapewnienia opieki dzieciom w domu, co wpłynęło na dezorganizację pracy
w przedsiębiorstwach i pogłębiło nastroje niepewności wśród społeczeństwa8.
Kluczową datę stanowił 12 marca 2020, kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego9. W dniu 13.03.2020 opublikowane zostało oficjalne rozporządzenie w tej sprawie10. W dniu 14 marca zamknięto granice Państwa
z wyłączeniem na razie ruchu transgranicznego i ogłoszoną rządową akcję
„Lot do domu” mającą na celu sprowadzenie do domu obywateli polskich
znajdujących się poza granicami kraju, którzy z powodu zamknięcia granic i
wyłączenia międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego nie mogli powrócić do kraju i zostali zaskoczeni tą decyzją za granicą. Wywołało to całkowitą stagnację wielu branż i pogłębiło niepewność co do dalszych losów polskiej gospodarki. W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys i trudną sytuację
7 Komunikaty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://premier.gov.pl/komunikaty-cir_
page_2.html (dostęp: 17.07.2020).
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 r. poz. 564).
9 Komunikaty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, op. cit.
10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, (Dz.U. 2020 poz. 433).
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wielu obywateli i podmiotów rząd polski ogłosił w dniu 18 marca 2020 pakiet
założeń antykryzysowych. W dniu 20 marca 2020 ogłoszono światową pandemię COVID–1911. Liczba zakażonych i przebywających w kwarantannie osób
pogłębiała się i 31 marca 2020 premier ogłosił nowe obowiązujące restrykcje12.
Sytuacja gospodarcza w Polsce i trudne położenie obywateli i przedsiębiorstw,
którzy zostali najbardziej dotknięci przez skutki pandemii, co dotyczyło w największym stopniu m.in. branży gastronomicznej, turystycznej, usług kosmetycznych i fryzjerskich oraz branży rozrywkowej i wielu innych, wymusiło na
polskim rządzie rozszerzenie w dniu 7 kwietnia 2020 pakietu antykryzysowego oraz wprowadzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 tarczy finansowej dla przedsiębiorstw. W dniu 9 kwietnia 2020 rząd ogłosił utrzymanie wszystkich dotychczasowych restrykcji, a w dniu 16 kwietnia 2020 zaprezentował schemat
odmrażania gospodarki bez podania konkretnych dat dla poszczególnych etapów, co pogłębiło nastoje niepokoju wśród społeczeństwa. Polska gospodarka
została odmrożona w czterech etapach. 20 kwietnia 2020 rozpoczął się Etap
I, Etap II trwał od 4 maja 2020, Etap III od 18 maja 2020, a IV Etap od 30
maja 2020. W trzecim kwartale 2020 w Polsce zakończone zostało odmrażanie
gospodarki, co nie oznacza, że wszystkie restrykcje zostały zniesione. Nadal
nie jest dozwolone organizowanie wydarzeń, w których bierze udział więcej
niż 150 osób, należy zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych i zachowywać dystans społeczny. Aktualne wytyczne dla poszczególnych branż należy
sprawdzać na bieżąco na stronie Ministerstwa Rozwoju, a sytuacja związana
z pandemią i jej wpływem na gospodarkę zmienia się dynamicznie13.
Analiza notowań giełdy WIG w Polsce
Pierwszy odnotowany przypadek Covid-19 w Polsce miał miejsce 4 marca 2020 roku i od tego czasu notowania na giełdzie zaczęły wykazywać spadek.
Największy spadek notowań WIG nastąpił w dniu 12 marca 2020 r. po
ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego. Na początku kwietnia 2020
roku rząd zapowiadał stopniowe znoszenie restrykcji i od tego czasu widoczne
było lekkie odbicie na giełdzie. Od 6 kwietnia 2020 indeks WIG zaczął nieznacznie rosnąć, ale zmiana nie była znacząca i od początku kwietnia 2020 do końca
maja 2020 indeks utrzymuje się na zbliżonym poziomie (z niewielkim wzrostem).
11 Komunikaty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, op. cit.
12 Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.3.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.
566).
13 Komunikaty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, op. cit.
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Wykres 1. Notowania WIG w okresie pandemii Covid-1914

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań WIG za: https://stooq.com/
(dostęp: 17.07.2020).

Widoczny na początku kwietnia wzrost związany był z deklaracją odmrażania gospodarki w Polsce, na którą w początkowym etapie giełda zareagowała
pozytywnie. Kolejne etapy odmrażania gospodarki nie przyniosły znacząco
widocznych wzrostów na giełdzie. Pomimo rozluźnienia gospodarki indeks
WIG nie osiągnął nawet połowy swojej wartości sprzed pandemii. Prognozuje
się, iż skutki pandemii na giełdzie i dla gospodarki będą widoczne jeszcze
przez długi okres czasu.
Analizie poddano również notowania poszczególnych spółek WIG20,
których wyniki zaprezentowano na wykresach nr 2 i 3.

14 Oś Y przedstawia kurs WIG na dany dzień. Przykładowo na dziań 17.02.2020 (przed
pandemią Covid-19) kurs WIG wynosił 58 080,88, natomiast na dzień 12.03.2020 (dzień
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego) kurs WIG wynosił 37 164,02.
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Wykres 2. i 3. Notowania spółek energetycznych15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań spółek WIG20 za: https://stooq.
com/ (dostęp: 17.07.2020).
15 Oś Y przedstawia kurs poszczególnych spółek energetycznych na dany dzień na giełdzie
WIG20.
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Największe spółki energetyczne zarówno działające w sektorze elektroenergetycznym, jak i na rynku gazu ziemnego odnotowały gwałtowne spadki
po ogłoszeniu przez Premiera stanu zagrożenia epidemiologicznego w dniu
12 marca 2020 roku. Po ogłoszeniu pakietu antykryzysowego w drugiej połowie marca oraz rozszerzeniu pakietu antykryzysowego i wprowadzeniu tarczy
finansowej w pierwszym tygodniu kwietnia odnotowano wzrosty, po których
poziom notowań spółek energetycznych utrzymywał się na zbliżonym poziomie przez kolejne dni kwietnia oraz maja 2020 roku i nie osiągnęły poziomu
notowań sprzed epidemii.
Notowania spółek paliwowych i wydobywczych zachowywały się
w podobny sposób do notowań spółek energetycznych. Inwestorzy również
gwałtownie zareagowali w dniu 12 marca po ogłoszeniu stanu zagrożenia
epidemiologicznego. Wprowadzenie pakietów antykryzysowych oraz tarczy
finansowej również wpłynęło pozytywnie na tę grupę spółek, niemniej jednak analizując ich sytuacje w kolejnych dniach kwietnia i maja 2020 roku
nie osiągnęły poziomu notowań zbliżonych poziomem do lutego 2020 zanim
pandemia Covid-19 wybuchła w Polsce.
Spółki telekomunikacyjne świadczące usługi telefonii komórkowej oraz
dostępu do Internetu odnotowały spadek po ogłoszeniu w Polsce staniu zagrożenia epidemiologicznego w dniu 12 marca 2020 roku. Po ogłoszeniu
przez Premiera pakietu antykryzysowego, wprowadzeniu tarczy finansowej
oraz ogłoszeniu planu znoszenia restrykcji zapowiedzi znoszenia restrykcji
spółki te odnotowały wzrost, który utrzymywał się przez kolejne dni kwietnia
i maja 2020 roku. Pod koniec analizowanego okresu spółki z branży telekomunikacyjnej osiągnęły poziom notowań zbliżony do poziomu sprzed pandemii Covid-19.
Analizując sytuację banków i ubezpieczycieli również widoczny był gwałtowny spadek w dniu 12 marca 2020 roku spowodowany reakcją inwestorów
na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Nieznaczny
wzrost odnotowano w dniu 18 marca po ogłoszeniu tarczy antykryzysowej.
Niemniej jednak z tego względu, iż sytuacja banków jest szczególna w czasie
recesji spowodowanej pandemią i poprzez trudną sytuację finansową przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wywołaną lockdownem, zagrożone zostały
spłaty wierzytelności w bankach. Ze względu na niekorzystne warunki społeczno-ekonomiczne w czasie pandemii Covid-19 banki zaostrzyły również
przepisy związane z udzielaniem nowych kredytów i pożyczek. Ponadto część
odpowiedzialności za kondycję finansową kredytobiorców została przeniesiona przez rząd na banki poprzez wprowadzanie pakietów antykryzysowych
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Wykres 4. i 5. Notowania spółek paliwowych i wydobywczych16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań spółek WIG20 za: https://stooq.
com/ (dostęp: 17.07.2020).

16 Oś Y przedstawia kurs poszczególnych spółek paliwowych i wydobywczych na dany dzień
na giełdzie WIG20.
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Wykres 6. i 7. Notowania spółek telekomunikacyjnych17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań spółek WIG20 za: https://stooq.
com/ (dostęp: 17.07.2020).

17 Oś Y przedstawia kurs poszczególnych spółek telekomunikacyjnych na dany dzień na
giełdzie WIG20.
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Wykres 8. i 9. Notowania banków i ubezpieczycieli18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań spółek WIG20 za: https://stooq.
com/ (dostęp: 17.07.2020).

18 Oś Y przedstawia kurs poszczególnych banków i ubezpieczycieli na dany dzień na giełdzie
WIG20.
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i tarczy finansowych, w których banki uczestniczyły jako instytucje udzielające wakacji kredytowych dla obecnych wierzycieli mających trudności ze spłatą
bieżących kredytów, modyfikowały warunki wcześniej udzielonych finansowań oraz obniżone zostały stopy procentowe. W konsekwencji tych działań
w przypadku tej grupy spółek giełdowych wzrost po ogłoszeniu pakietów antykryzysowych i tarczy finansowej, które miały miejsce pod koniec marca i na
początku kwietnia 2020 roku nie odnotowano istotnych wzrostów notowań.
Notowania pod koniec maja 2020 roku oscylowały w okolicach 50%-60%
wartości sprzed okresu pandemii Covid-19.
Spółki z branży obuwniczej i odzieżowej odnotowały istotny spadek po
ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, które miało miejsce w dniu
12 marca 2020 roku, a ich notowania w tym czasie spadły poniżej poziomu
50% w porównaniu z okresem przed pandemią Covid-19. W kolejnym okresie nie odnotowały istotnych wzrostów. Taka sytuacja analizowanych spółek
była spowodowana m.in. wprowadzonymi obostrzeniami podczas lockdown
i zamknięciem galerii handlowych od 14 marca 2020 roku, w konsekwencji
czego obroty tych spółek istotnie spadły, na co zareagowali inwestorzy. Galerie handlowe zostały otwarte w nowym reżimie sanitarnym od 4 maja 2020
roku. Niemniej jednak ograniczenia sanitarne wprowadzały limity osób przebywających w sklepach. W analizowanym okresie spółki z branży odzieżowej
i obuwniczej nie nadrobiły spadów wywołanych pandemią Covid-19.
Analizując notowania giełdowe zauważalne są spółki, których wyniki
różnią się od głównych trendów podczas pandemii Covid-19. Sieci supermarketów oraz spółki zajmujące się elektroniczną rozrywką po odnotowanym
w dniu 12 marca 2020 roku spadku, w kolejnych okresach sukcesywnie wzrastały w kolejnych dniach marca, kwietnia i maja 2020 roku. Spowodowane to
było nie tylko wprowadzaniem pakietów antykryzysowych i tarczy finansowej,
ale przede wszystkim zmianą preferencji znaczącej części społeczeństwa, której
styl życia uległ zmianie podczas pandemii. Większość sklepów pozostawała
zamknięta, podczas gdy sieci supermarketów pracowały bez przerwy w analizowanym okresie. Sektor rozrywki elektronicznej rozwijał się intensywniej ze
względu na fakt, iż społeczeństwo pozostawało w swoich domach i więcej czasu spędzało korzystając z rozrywek oferowanych online. Nastroje inwestorów
analizujących sytuacje społeczno-gospodarczą pozytywnie ocenili możliwości
rozwoju tych spółek w czasie pandemii Covid-19, w związku z czym odnotowały one wzrosty, osiągając w analizowanym okresie notowania przewyższające poziom sprzed pandemii.
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Wykres 10. i 11. Notowania spółek obuwniczych i odzieżowych19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań spółek WIG20 za: https://stooq.
com/ (dostęp: 17.07.2020).
19 Oś Y przedstawia kurs poszczególnych spółek odzieżowych i obuwniczych na dany dzień
na giełdzie WIG20.
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Wykres 12. i 13. Notowania spółek spożywczych i elektronicznej rozrywki20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań spółek WIG20 za: https://stooq.
com/ (dostęp: 17.07.2020).

20 Oś Y przedstawia kurs poszczególnych spółek spożywczych i elektronicznej rozrywki na
dany dzień na giełdzie WIG20.
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Zakończenie
W pierwszym kwartale 2020 na świecie ogłoszono pandemię koronawirusa COVID – 19, co zakończyło prawie trzy dekady ożywienia gospodarczego
praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki w Polsce. W dniu 4 marca
2020 roku odnotowano w Polsce pierwszy przypadek COVID–19. Od tego
momentu przedsiębiorstwa notowane na giełdzie zaczęły odnotowywać spadek. Największą zmianę odnotować można było w dniu 12 marca 2020 roku,
co powiązać można z reakcją inwestorów na wprowadzenie stanu zagrożenia
epidemiologicznego w Polsce. Po dniu 12 marca 2020 roku sytuację dla każdej
branży rozpatrywać należy inaczej, gdyż większość spółek odnotowała spadek
notowań w porównaniu do tych sprzed pandemii Covid-19. Wyjątek stanowią spółki spożywcze oraz rozrywki elektronicznej, które odnotowały wzrosty
i notowania wyższe niż przed pandemią. Spółki te stanowią wyjątek ze względu na sektory ich działalności. Po odnotowaniu spadku, notowania odbiły się
i sukcesywnie wzrastając uzyskały wynik wyższy niż przed pandemią ze względu na zamknięcie większości gospodarki i zmianę preferencji znacznej części
konsumentów spędzających czas głównie w izolacji domowej.
Analizując jednocześnie restrykcje ogłaszane przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów i zachowania inwestorów oraz notowania na giełdzie
w Polsce względem wprowadzania tych restrykcji zaobserwować można korelację pomiędzy nimi. Należy także zauważyć i podkreślić, że skutki pandemii
odczuwalne będą w kolejnych kwartałach tego roku oraz w przyszłości, gdyż
pandemia Covid-19 trwa nadal, a gospodarka potrzebuje czasu, aby wrócić do
stanu sprzed pandemii.
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FINANCIAL RESULTS AT THE STOK MARKET
DURING COVID -19 PANDEMIC

Summary: Covid-19 as a unknown pneumonia disease was first detected
in China, in Wuhan. On 31 December 2019 it was reported to WHO
(World Health Organization). On 30 January 2020 The “Public Health
Emergency of International Concern” was communicated by WHO.
On 11 February 2020 this coronavirus desease was named COvid-19.
Covid-19 was detected in six continents as of 26 February 2020. Only
on Antarctica this deasis wasn’t detected. Covid-19 pandemic influences
on countries economy worldwide. Restrictions such as borders closing,
movement of people, quarantine and lock down was introduced in
numerous countries. Due to this facts coronavirus’s impact on the
global economy will be significant and many investors and companies
are counting on losses. Global economic growth due to coronavirus can
be significantly inhibited, and the prospect of stagnation or recesion is
real. This can be seen after the stock market has been reacting recent
time. Poland was one of the countreis where significant restrictions was
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introduced after recording the first case of Covid-19. The aim of this
paper is to examine the effects of Covid-19 on financial results at the
stock market on the example of Poland.
Keywords: Covid-19, pandemic, stock market, finance, financial
crisis, economy.
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ROLA SATYSFAKCJI KLIENTA
WE WSPÓŁCZESNYM
PRZEDSIĘBIORSTWIE
NA PRZYKŁADZIE
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Streszczenie: Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest kapitał
klienta rozumiany jako komponent kapitału intelektualnego. Celem
artykułu jest określenie znaczenia kapitału klienta i jego elementów we
współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie czterech mikroprzedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Środkiem realizacji powyższego celu jest przeprowadzenie badania dotyczącego poziomu satysfakcji
klienta wyrażonego za pomocą sześciu wskaźników. W części teoretycznej została poruszona tematyka istoty kapitału klienta oraz satysfakcji
klienta. Wyodrębnione zostały również funkcje oraz strumienie generowane przez kapitał klienta zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jego
otoczeniu. Ponadto, zaprezentowane zostały wybrane metody pomiaru
wykorzystywane współcześnie do oceny kapitału klienta. W części badawczej przedstawione zostały wyniki badań własnych oraz ich analiza.
Pomiar poziomu satysfakcji klienta pozwolił na weryfikację dwóch hipotez, tj.: H1 - relacje klienta z przedsiębiorstwem są silnie skorelowane
z jakością oferowanych produktów bądź świadczonych usług oraz H3
- produkty bądź usługi wszystkich przedsiębiorstw są godne rekomendacji większej liczbie klientów. Sfalsyfikowana została hipoteza mówiąca
o tym, że kapitał klienta ocenia wszystkie elementy kapitału ludzkiego
na poziomie najwyższym lub bardzo dobrym w badanych przedsiębiorstwach.

1 Mgr, doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet w Białymstoku.
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Wstęp
Prowadzone badania nad istotą zasobów niematerialnych w rozwoju
przedsiębiorstwa stały się inspiracją dla wielu badaczy. Wzmożona konkurencyjność wymaga od współczesnego przedsiębiorstwa coraz częściej rozwoju
zasobów niematerialnych, w tym kapitału klienckiego, ze względu na fakt, iż
tradycyjne zasoby materialne (rzeczowe aktywa trwałe) przestały decydować
o przewadze konkurencyjnej na danym rynku w takim samym stopniu, jak
kilka dekad temu. Między innymi klient i jego relacja z podmiotem gospodarczym stanowią o wartości współczesnego przedsiębiorstwa.
Stale rosnący udział zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie sprawia, że znaczenie klienta odgrywa istotną rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej i rozwoju przedsiębiorstwa. Klient jest zasobem niematerialnym będący
elementem kapitału intelektualnego, który z kolei jest niematerialnym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Dynamiczne zmiany i niestabilność rynków determinują budowanie unikalnych relacji klienta z przedsiębiorstwem.
Przedmiotem dociekań jest kapitał klienta, który może stanowić o przewadze konkurencyjnej. Zatem jak badać poziom satysfakcji klienta? Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytanie powstał pomysł na przeprowadzenie badań w ramach kapitału klienta.
Stąd celem opracowania jest zaprezentowanie istoty kapitału klienta oraz
wybranych metod pomiaru. Ponadto wykonane zostało badanie dotyczące
pomiaru poziomu satysfakcji klientów we współczesnych mikroprzedsiębiorstwach w województwie podlaskim za pomocą autorskiego kwestionariusza
ankiety.
Z uwagi na fakt, iż tradycyjny system rachunkowości nie dostarcza informacji na temat kapitału klienta autor zdecydował się na badanie satysfakcji
klienta za pomocą kwestionariusza ankiety. Badanie zostało przeprowadzone
za pomocą 6 wskaźników - pytań oraz metryczkę. Wybrane wskaźniki, badające poziom satysfakcji klientów mikroprzedsiębiorstw w województwie podlaskim, zostały przedstawione poniżej:
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1. Jakość produktów lub świadczonych usług.
2. Jakość relacji klienta z przedsiębiorstwem.
3. Kwalifikacje zawodowe pracowników.
4. Kompetencje pracowników.
5. Umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów.
6. Rekomendacja przedsiębiorstwa.
Pierwsze dwa pytania dotyczyły oceny jakości produktów bądź usług oraz
relacji klienta z przedsiębiorstwem za pomocą pięciostopniowej skali Likerta
wykorzystywanej powszechnie w badaniach społecznych. Kolejne trzy pytania
dotyczyły oceny kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, tj. kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz umiejętności obsługi klienta i rozwiązywania problemów przez pracowników w skali sześciostopniowej. Ostatnie pytanie odnosiło
się do kwestii rekomendacji produktów bądź usług.
Na potrzeby badania zostały sformułowane następujące hipotezy.
− H1: W badanych przedsiębiorstwach jakość oferowanych produktów
bądź usług jest silnie skorelowana z relacjami klienta z przedsiębiorstwem.
− H2: Kapitał klienta ocenia wszystkie elementy kapitału ludzkiego badanych przedsiębiorstw na poziomie najwyższym lub bardzo dobrym.
− H3: Produkty bądź usługi wszystkich przedsiębiorstw są godne rekomendacji większej liczbie klientów.
W badaniu wzięło udział 360 klientów czterech mikroprzedsiębiorstw
w województwie podlaskim w następujących branżach: stomatologiczna, hotelarska, pszczelarska oraz weterynaryjna. Właściciele zastrzegli ujawnianie
nazw przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 10.2018
– 05.2019 w ramach pracy magisterskiej pt. „Zasoby niematerialne a wartość
przedsiębiorstwa na podstawie mikroprzedsiębiorstw w województwie podlaskim”
obronionej w lipcu 2019 roku na ówczesnym Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Na wykresie 1 przedstawiono rozkład wieku
respondentów.
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Wykres 1. Wiek respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najliczniej reprezentowane grupy klientów to odpowiednio przedziały
wiekowe 18-29 lat (92 klientów), 40-49 lat (88 klientów), 50-59 lat (76 klientów) oraz 30-39 lat (72 klientów). Zdarzyły się też osoby poniżej 18 roku
życia (8 klientów) oraz osoby starsze powyżej 60 roku życia (24 klientów).
Spośród badanych respondentów 44% stanowiły kobiety, a 56% mężczyźni.
Na wykresie 2 zaprezentowano poziom wykształcenia badanych klientów: 10% respondentów posiada wykształcenie podstawowe, 35% posiada
wykształcenie średnie, a 55% zdobyło wykształcenie wyższe.
Wykres 2. Wykształcenie respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Istota kapitału klienta
w świetle literatury przedmiotu
Kapitał intelektualny w ostatnich dekadach zwrócił uwagę wielu badaczy
i społeczności biznesowej ze względu na jego znaczenie dla konkurencyjności
przedsiębiorstw. Literatura przedmiotu dzieli kapitał intelektualny na trzy odrębne komponenty: kapitał ludzki, kapitał organizacyjny (strukturalny) oraz
kapitał relacyjny2. W przeciwieństwie do idei kapitału ludzkiego i kapitału
organizacyjnego, kapitał relacyjny podkreśla w swoich założeniach, że kluczowym elementem jest klient oraz jego relacja z przedsiębiorstwem. W wyniku
tworzenia unikatowych relacji przedsiębiorstwa z zewnętrznymi podmiotami,
kapitał relacyjny jest trudny do odtworzenia dla konkurentów. Niewątpliwie
jest to ogromna zaleta, lecz jest również dużym wyzwaniem. Budowa kapitału
relacyjnego jako niematerialnego zasobu majątku przedsiębiorstwa odpowiada
założeniom teorii zasobowej (RBV) z uwagi na charakterystyczne cechy zasobów niematerialnych, jakimi są: rzadkość, cenność, niedoskonałość w imitacji
oraz ograniczona substytucyjność3. Stąd rozwój kapitału relacyjnego powinien
być strategicznym celem dla współczesnego przedsiębiorstwa.
Wyszczególnienie kategorii kapitału relacyjnego w koncepcji kapitału intelektualnego zaprezentowano w tabeli 1.
W tabeli 1 zaprezentowano różne podejścia badaczy do definiowania kapitału relacyjnego w koncepcji kapitału intelektualnego. Interesującym faktem jest, że w wielu przypadkach stosuje się zamiennie termin kapitału relacyjnego z terminem kapitału klienta. Bez relacji zewnętrznych nie ma wszak
dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw. Niestety powszechnie stosowane
pojęcie kapitału klienta nie znajduje odzwierciedlenia w budowaniu relacji
z przedsiębiorstwem. Jak słusznie zauważyła G. Michalczuk - kapitał relacyjny
to wszelkie powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym określone ze względu na dysponowany potencjał zasobów niematerialnych mających
związek z rynkiem, bowiem to zasoby niematerialne tworzą głównie kapitał
relacyjny4. Dokonując analizy literatury autor skłania się do stwierdzenia, że
klient jest fundamentem kapitału relacyjnego. Na potrzeby artykułu kategoria

2 G. Michalczuk, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa: luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2013, s. 102.
3 J.B. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”,
Vol. 17, No 1, 1991, s. 99-120.
4 G. Michalczuk, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa: luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2013, s. 106.
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B. Brinker

W.R. Buksowitz
R.L. Williams
Kapitał relacyjny
(klientów) to lojalność i zadowolenie
klientów, kanały
dystrybucji, umowy
koncesjonowane i
franczyzowe oraz
znak firmowy.

H. Saint-Onge

Kapitał relacji zewnętrznych obejmuje
kontakty z klientami,
dostawcami, społecznością lokalną i innymi
podmiotami.

H. Król

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Bontis, World Congress of Intellectual Capital Readings, Elsevier Butterworth Heinemann KMCI Press,
Boston 2002, s. 13-56; B. Brinker, Intellectual Capital: Tomorrow’s Asset, Today’s Challenge, „Leader’s Edge” 1998, Michigan Association of CPAs, Vol.
1 (7), s. 1-2; W.R. Bukowitz, R.L. Williams, The Knowledge Management Fieldbook, Prentice Hall, London 1999; H. Saint-Onge, Tacit Knowledge:
the Key to the Strategic Alignment of Intellectual Capital, „Strategy & Leadership” 1996, March/April s. 223-230; H. Król, Kapitał ludzki organizacji,
[w:] red. H. Król, A. Ludwiczański, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organziacji, PWN, Warszawa 2006, s. 94.

Kapitał relacyjny to relacje z
Kapitał klientów to relacje
Kapitał klienta to siła związklientami, zewnętrzne intemiędzy firmą a jej klientami ków z klientami.
rakcje organizacji, w tym z
(długoterminowe kondostawcami (reputacja firmy,
trakty handlowe, poziom
lojalność i satysfakcja klientów, satysfakcji klientów, profil
postrzeganie przedsiębiorstwa
klientów).
przez dostawców).

N. Bontis

Tabela 1. Ujęcie kapitału relacyjnego w ramach kapitału intelektualnego
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kapitału relacyjnego utożsamiana jest z kapitałem klienta i jego relacjami
z przedsiębiorstwem.
Na podstawie jakości kapitału klienta tworzone są takie zasoby niematerialne przedsiębiorstwa, jak: znajomość marki, reputacja firmy, lojalność i satysfakcja klientów. Są to zasoby rzadkie, cenne, trudne w imitacji oraz występują
ograniczone substytuty na rynku, bowiem każdy z wymienionych zasobów jest
wypadkową jakości oferowanych towarów bądź usług oraz relacji przedsiębiorstwa z klientami. Stąd coraz większą rola przypisywana jest monitorowaniu
i utrzymywaniu na wysokim poziomie relacji klientów z przedsiębiorstwem.
Poszukując przyczyn powstawania tak ważnych zasobów niematerialnych jak
reputacja, należy stwierdzić, że korzenie leżą u samych podstaw. Wysokiej jakości relacje klienta z przedsiębiorstwem oparte na wysokiej jakości produktów w wymianie handlowej pozwalają na osiągnięcie satysfakcji u klientów, co
w efekcie buduje reputację. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku relacji z kontrahentami, dostawcami i partnerami.
Podstawową funkcją kapitału relacyjnego jest generowanie strumieni pieniężnych. Klient w zamian za określony towar lub usługę płaci przedsiębiorstwu określoną kwotę, co w skali całego przedsiębiorstwa stanowi strumień
pieniężny. Cena danego dobra lub świadczonej usługi powinna być równa
zadowoleniu klienta.
Istotnym strumieniem niematerialnym generowanym są oczekiwania,
jakie stawia przedsiębiorstwu klient, dotyczące jakości produktów lub usług.
Z tego powodu obsługa klienta definiowana jest jako sztuka służenia klientowi.
Nadrzędnym celem jest uświadomienie i zaspokojenie potrzeb klienta5. Obsługa opiera się na dwóch podstawowych filarach: informacja i czas. Klient i jego
potrzeby to zbiór cennych informacji dla przedsiębiorstwa. Czas do zrealizowania jego potrzeb odgrywa kluczową rolę w obsłudze klienta. Celem przedsiębiorstwa w ramach kapitału klienta jest stworzenie, pielęgnowanie i umacnianie więzi z klientem, co determinuje zrozumienie kim jest klient, co myśli
i czuje, czego nie toleruje oraz jakie ma potrzeby. Przedsiębiorstwo natomiast
poszukuje sposobów na zaspokojenie tychże potrzeb. Dzięki temu stale doskonali oferty produktowe, rozwija proces obsługi klienta, uwydatnia kreatywność
oraz implikuje nabywanie wiedzy przez pracowników w celu sprostania wymaganiom stawianym przez klienta.

5 W.W. Larson, Obsługa klienta. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu,
Liber, Warszawa 2003, s. 3.
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Kolejnym ważnym strumieniem niematerialnym generowanym przez
klienta jest tzw. feedback. Słownik Cambridge Dictionary definiuje termin
feedback jako „informacja lub oświadczenie o czymś, na przykład nowym produkcie, która może przekazać, czy produkt jest akceptowalny”6. Jest to innymi słowy
informacja zwrotna zawierająca ocenę produktu bądź świadczonej usługi, która w przypadku efektywnego wykorzystania determinuje rozwój procesu produkcji oraz kierunek trendów na rynku. Feedback pozwala przedsiębiorstwu
doskonalić stale swoje produkty, słuchając niejako głosu klientów.
W dalszej kolejności istotnym strumieniem niematerialnym jest przekazywanie opinii klientów na temat produktów bądź usług innym uczestnikom
rynku. Taki proces posiada zarówno wady i zalety, bowiem pozytywna informacja kreuje reputację oraz wzrost sprzedaży, negatywna zaś może generować spadek sprzedaży oraz wartości przedsiębiorstwa na rynku. Klient będący
jednostką społeczną bierze udział w budowaniu opinii o przedsiębiorstwie.
Poprzez swoje doświadczenia potrafi skutecznie nakłonić potencjalnych klientów do skorzystania z oferty przedsiębiorstwa. W opinii wielu badaczy jest to
jedna z najlepszych metod budowania reputacji7.
Strumienie materialne oraz niematerialne generowane przez klientów
uzasadniają tezę, że klient jest niematerialnym elementem majątku współczesnego przedsiębiorstwa oraz stanowi o coraz większej sile przedsiębiorstwa.
Podobnie jak w przypadku innych zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, kapitał klienta jest generatorem nieocenionych informacji. Dlatego tak
istotnym elementem działania współczesnego przedsiębiorstwa jest budowanie długotrwałych relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. Uważa się
również za ważne, aby trwałe relacje z klientami przełożyły się na wartość
przedsiębiorstwa. Pomimo faktu, że rachunkowość sprawozdawcza nie ujmuje kapitału klienta w bilansie, przedsiębiorstwa coraz częściej skłaniają się do
podejmowania działań w ramach podejścia zorientowanego na klienta. Z tego
powodu powstaje wiele strategii zarządzania relacjami z klientem, m.in. system CRM – Customer Relationship Management. Główną idea powyższego
systemu jest budowanie trwałych relacji z klientem, opartych na współpracy
biznesowej, co wychodzi poza ramy klasycznej wymiany handlowej8.

6 https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/feedback, (dostęp: 28.04.2020).
7 B. Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2006, nr 1, s. 2.
8 A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care – charakterystyka systemów CRM, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008,
s. 2.
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W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej struktury elementów
stanowiących o jakości kapitału klienta, natomiast wskazuje się, że satysfakcja, zaufanie i zaangażowanie to główne wymiary kapitału relacyjnego9. Ze
względu na charakter przeprowadzonych badań zostanie przedstawiona istota
satysfakcji klienta.
Koncepcja satysfakcji klienta
Jednym z podstawowych wymiarów jakości kapitału klienta jest satysfakcja definiowana jako osąd po dokonaniu wyboru dotyczącego zakupu10.
Satysfakcja to również subiektywne stanowisko klienta oparte na osobowych
cechach klienta. Dlatego dwóch niezależnych klientów potrafi zupełnie inaczej
osądzać zakup danego towaru bądź usługi. Na tej podstawie zarówno środowisko biznesowe oraz naukowe twierdzi, że indywidualne ujmowanie satysfakcji klienta jest ograniczające11. Natomiast grupowe badanie klientów pozwala
spojrzeć na satysfakcję szerzej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że nie
ma takiego przedsiębiorstwa na rynku, którego oferta produktowa bądź usługowa zadowoli wszystkich klientów. Stąd celem nie jest zadowolenie wszystkich, lecz większości klientów.
S. Skowron i Ł. Skowron twierdzą, że „satysfakcja klienta to stan psychiczny,
w którym znalazł się on w wyniku doświadczenia wyboru i użycia danego produktu, usługi lub marki. Zadowolenie występuje wtedy, kiedy produkt lub usługa
spełnia jego oczekiwania, niezadowolenie zaś, kiedy je zawodzi”12. R.P. Ramsey
i R.S. Sohi doszli do wniosku, że satysfakcja klienta jest możliwa do zmierzenia na podstawie trzech ścieżek: wykonanie produktu, proces sprzedaży
i obsługa posprzedażowa13. Z tego powodu jest to trudne do osiągnięcia dla
przedsiębiorstwa, lecz jest wykonalne. W rzeczy samej dzisiejszy klient oczekuje więcej niż tylko wysokiej jakości produktu bądź usługi. Zarówna proces
9 T.K. Henning, Understanding relationship marketing outcomes: an integration of relational
benefits and relationship quality, „Journal of Service Research” 2000, Vol. 4, No. 3, s. 230-247;
K. Roberts, S. Varki, R. Brodie, Measuring the quality of relationships in consumer services: an
empirical study, „European Journal of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 1/2, s. 169-196.
10 W.O. Bearden, J.E. Teel, Selected determinants of consumer satisfaction and complaint reports, „Journal of Marketing Research” 1983, Vol. 20, No. 1, s. 21-28.
11 C. Homburg, A. Giering, Personal characteristics as moderators of the relationship between
customer satisfaction and loyalty – an empirical analysis, „Psychology and Marketing” 2001,
Vol. 18, No. 1, s. 43-66.
12 S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012,
s. 59.
13 R.P. Ramsey, R.S. Sohi, Listening to your customers: the impact of perceived salesperson
listening behavior on relational outcomes, “Journal of the Academy of Marketing Science” 1997,
Vol. 25, No. 2, s. 127-137.
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sprzedaży i obsługa posprzedażowa wskazuje na szczególną intensyfikację relacji między klientem a przedsiębiorstwem. D.T. Wilson i K.E. Moller określają
następująca zależność: „wyższa satysfakcja jest uważana za wynik doskonałej
relacji klient-dostawca, natomiast niższe zadowolenie jest oznaką słabości relacji
klient-dostawca”14.
Metody oceny kapitału klienckiego
Rosnąca rola klienta w procesie rozwoju czy tworzenia wartości przedsiębiorstwa skłania przedsiębiorców do skutecznego zarządzania kapitałem klienta. W tym celu konieczne jest dokonanie jego pomiaru. Istnieje coraz większa
liczba wskaźników pomiaru kapitału klienta bądź relacji klienta z przedsiębiorstwem. W obszarze pomiaru kapitału klienta często wykorzystywane są
wskaźniki kapitału intelektualnego. Ważnym elementem jest, aby przedsiębiorstwo potrafiło modyfikować oraz dostosowywać wskaźniki do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W tabeli 2 zaprezentowano najważniejsze
wskaźniki pomiaru kapitału klienta.
Tabela 2. Wskaźniki pomiaru kapitału klienta
Wskaźnik

Formuła wskaźnika

Alokacja sprzedaży według
rynku, klienta i produktu

Wielkość obrotów przypadająca na
poszczególne kanały dystrybucji (w %)

Wydatki związane z marke- Całkowita wartość wydatków marketingowych/całtingiem
kowity obrót
Liczba klientów w przeliczeniu na pracowników

Liczba klientów/liczba pracowników

Satysfakcja klienta

Pomiar wykonany za pomocą indywidualnie przygotowanego kwestionariusza badającego motywację
i chęć niesienia pomocy przez personel oraz poziom
zaufania pomocy personelu

Poziom obrotów na sprzedaży dokonanej w grupie
stałych klientów

Udział obrotów na sprzedaży stałym klientom
w ogólnej sumie obrotów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska,
Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2006, s. 119.
14 D.T. Wilson, K.E. Moller, Buyer-seller relationships: Alternative conceptualisations, [w:]
red. S.J. Paliwoda, New Perspectives on International Marketing, Routledge, London, s. 87-107.
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Wskaźniki zaprezentowane w tabeli 2 pozwalają na otrzymanie wielu
praktycznych informacji przy podejmowaniu działań strategicznych. Ponadto,
pozwala na zweryfikowanie działań przedsiębiorstwa podejmowanych w zakresie budowy kapitału klienta. Zarówno dla właściciela, akcjonariuszy oraz
pracowników są to dane o dużej wartości z trzech powodów. Po pierwsze, stanowią ocenę działań już dokonanych. Dzięki temu potrafimy ocenić efektywność działań przedsiębiorstwa. Po drugie, na podstawie danych z przeszłości
przedsiębiorstwo potrafi wyznaczyć cele na następny okres działalności z zaznaczeniem obszarów wymagających większej pracy i zaangażowania. Po trzecie,
wypracowując model pomiaru, oceny i wyceny kapitału klienta zwiększa się
świadomość przedsiębiorcy co do istoty relacji z klientem oraz o samej wartości
przedsiębiorstwa. Niestety wycena kapitału klienta w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach jest ograniczona ze względu na dostępność danych.
Natomiast spółki notowane na giełdzie pozwalają na stosowanie rozbudowanych wskaźników na podstawie sprawozdań finansowych. W przypadku grupy
pierwszych przedsiębiorstw badanie satysfakcji klienta wiążę się z wewnętrznym pomiarem kapitału klienta na podstawie dostępu do poufnych danych
bądź za pomocą kwestionariusza.
Analiza wyników badań
Pierwsze pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło oceny jakości produktów/
usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Pytanie zostało uznane jako pierwszy wskaźnik badający poziom satysfakcji klienta. Wyniki zostały przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie nr 1

Branża

Jak ocenia Pani/Pan jakość usług/produktów oferowanych
przez przedsiębiorstwo?
Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Bardzo słabo

Stomatologiczna

41%

45%

11%

2%

1%

Hotelarska

38%

52%

10%

0%

0%

Weterynaryjna

37%

53%

10%

0%

0%

Pszczelarska

40%

49%

11%

0%

0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Jak wynika z przedstawionych danych w tabeli 3 produkty bądź usługi
zostały ocenione wysoko we wszystkich badanych przedsiębiorstw. Najwyżej
zostały ocenione usługi świadczone przez przedsiębiorstwo z branży stomatologicznej, a najniżej produkty przedsiębiorstwa z branży weterynaryjnej. Natomiast biorąc pod uwagę jakość produktów lub usług ocenionych łącznie na
poziomie bardzo dobrym i dobrym najwyżej zostały sklasyfikowane przedsiębiorstwo z branży weterynaryjnej (90%) oraz przedsiębiorstwo z branży
hotelarskiej (90%). W dalszej kolejności ankietowani ocenili wysoko jakość
usług świadczonych przez przedsiębiorstwo z branży pszczelarskiej (89%) oraz
przedsiębiorstwo z branży stomatologicznej (86%). W każdym przedsiębiorstwie 10% lub 11% ankietowanych oceniło jakość produktów lub usług na
poziomie średnim, natomiast tylko w przedsiębiorstwo z branży stomatologicznej zdarzyła się ocena świadczonych usług na poziomie słabym (3%)
i bardzo słabym (1%).
Kolejne pytanie obejmowało ocenę relacji klienta z przedsiębiorstwem.
Pytanie to przyjęło postać drugiego wskaźnika badania poziomu satysfakcji
klienta. Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 4.
Tabela 4. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 2
Jak oceni Pani/Pan relacje przedsiębiorstwa z klientami?
Branża

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Bardzo słabo

Stomatologiczna

41%

47%

10%

1%

1%

Hotelarska

53%

34%

13%

0%

0%

Weterynaryjna

48%

39%

13%

0%

0%

Pszczelarska

46%

37%

17%

0%

0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Relacje klientów z przedsiębiorstwem zostały oceniono wysoko w każdym przedsiębiorstwie. Najwyżej zostały ocenione relacje klientów z przedsiębiorstwem z branży hotelarskiej (53%). Respondenci, którzy wskazali, że
relacje przedsiębiorstwa z branży weterynaryjnej są bardzo dobre stanowili
48%. Następnie 46% ankietowanych oceniło relacje klienta z przedsiębiorstwa z branży pszczelarskiej na poziomie bardzo dobrym, a 41% respondentów wskazało, że relacje z przedsiębiorstwem z branży stomatologicznej są bardzo dobre. W związku z tym, że relacje na poziomie bardzo dobrym i dobrym
uważane są łącznie za pozytywne, należy stwierdzić, że pod tym względem
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najwyżej ocenione zostało przedsiębiorstwo z branży stomatologicznej (88%),
branży hotelarskiej i weterynaryjnej (87%) oraz z branży pszczelarskiej (83%).
Dodatkowo 17% respondentów oceniło relacje klienta z przedsiębiorstwem
z branży pszczelarskiej na poziomie średnim, a 13% odnotowano w branży
hotelarskiej i weterynaryjnej oraz 10% z branży stomatologicznej. Jedynie
w przedsiębiorstwie stomatologicznym odnotowano oceny na poziomie słabym i bardzo słabym (2%).
Przyjmując istotność na poziomie 0,05, można zaobserwować bardzo
silną dodatnią korelację pomiędzy oceną jakości produktów bądź świadczonych usług a oceną relacji klienta z przedsiębiorstwem z branży stomatologicznej (0,988), z branży pszczelarskiej (0,953), z branży weterynaryjnej (0,923)
i z branży hotelarskiej (0,872). Współczynnik korelacji przyjmując wartość
dodatnią informuje, że wraz ze wzrostem relacji klienta z przedsiębiorstwem
występuje wzrost jakości oferowanych produktów bądź usług.
W kwestionariuszu ankiety umieszczono pytania dotyczące oceny przez
klientów kwalifikacji, kompetencji i umiejętności pracowników. W tabeli
5 zaprezentowano strukturę odpowiedzi na pytanie o kwalifikacje pracowników poszczególnych przedsiębiorstw.
Tabela 5. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie nr 3

Branża

W jaki sposób Pani/Pan oceni kwalifikacje zawodowe pracowników przedsiębiorstwa?
Najwyższy

Bardzo
dobry

Dobry

Zadowalające

Wystarczające

Nie
wiem

Stomatologiczna

33%

41%

19%

4%

2%

3%

Hotelarska

10%

21%

24%

5%

0%

40%

Weterynaryjna

11%

19%

25%

5%

0%

40%

Pszczelarska

29%

54%

14%

0%

0%

3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci wysoko ocenili kwalifikacje zawodowe pracowników przedsiębiorstw. Najwyżej zostali ocenieni pracownicy przedsiębiorstwa z branży
stomatologicznej (33%), następnie z branży pszczelarskiej (29%), weterynaryjnej (11%) oraz z branży hotelarskiej (10%). Na poziomie bardzo dobrym
uważane są kwalifikacje zawodowe przedsiębiorstwa z branży pszczelarskiej
(54%), z branży stomatologicznej (41%), z branży hotelarskiej (21%) oraz
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z branży weterynaryjnej (19%). Należy zauważyć, że jedynie przedsiębiorstwo
z branży stomatologicznej odnotowało ocenę kwalifikacji zawodowych na
poziomie wystarczającym (2%), natomiast aż 40% ankietowanych nie zna
kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw z branży hotelarskiej
i weterynaryjnej.
W tabeli 6 zaprezentowano strukturę odpowiedzi na pytanie o kompetencje pracowników poszczególnych przedsiębiorstw.

Tabela 6. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie nr 4
Branża

W jaki sposób Pani/Pan oceni kompetencje (wiedza użytkowa
związana z wykonywaną pracą - know-how) pracowników przedsiębiorstwa?
Najwyższy

Bardzo
dobry

Dobry

Zadowa- Wystarczalające
jące

Nie
wiem

Stomatologiczna

28%

41%

24%

4%

1%

2%

Hotelarska

20%

33%

28%

4%

4%

12%

Weterynaryjna

18%

34%

29%

4%

4%

12%

Pszczelarska

46%

37%

11%

0%

3%

3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci wysoko ocenili również kompetencje pracowników przedsiębiorstw. Najwyżej zostali ocenieni pracownicy przedsiębiorstwa z branży
pszczelarskiej (46%), następnie z branży stomatologicznej (28%), hotelarskiej
(20%) i z branży weterynaryjnej (18%). Na poziomie bardzo dobrym wskazane zostały kompetencje pracowników przedsiębiorstwa z branży stomatologicznej (41%), z branży pszczelarskiej (37%), z branży weterynaryjnej (34%)
oraz z branży hotelarskiej (19%). Należy zauważyć, że jedynie niewielka grupa
respondentów oceniła kompetencje na poziomie wystarczającym w każdym
badanych przedsiębiorstwie, natomiast najwięcej ankietowanych nie znało
kompetencji pracowników przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i weterynaryjnej (po 12%).
W tabeli 7 zaprezentowano strukturę odpowiedzi na pytanie o umiejętności obsługi i rozwiązywania problemów przez pracowników poszczególnych
przedsiębiorstw.

62

ROLA SATYSFAKCJI KLIENTA WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ...

Tabela 7. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie nr 5

Branża

W jaki sposób Pani/Pan opiszę umiejętności obsługi klienta
i rozwiązywania problemów przez pracowników przedsiębiorstwa?
Najwyższy

Bardzo
dobry

Dobry

Zadowa- Wystar- Nie
lające
czające wiem

Stomatologiczna

31%

37%

21%

9%

1%

2%

Hotelarska

28%

30%

27%

5%

1%

9%

Weterynaryjna

27%

31%

25%

7%

1%

8%

Pszczelarska

37%

49%

9%

3%

0%

3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Klienci wysoko ocenili umiejętności obsługi klienta i rozwiązywania problemów przez pracowników przedsiębiorstw. Najwyżej zostali ocenieni pracownicy przedsiębiorstw z branży pszczelarskiej (37%), następnie z branży
stomatologicznej (31%), hotelarskiej (28%) i z branży weterynaryjnej (27%).
Na poziomie bardzo dobrym wskazane zostały umiejętności obsługi klienta
i rozwiązywania problemów przez pracowników przedsiębiorstwa z branży
pszczelarskiej (49%), z branży stomatologicznej (37%), z branży weterynaryjnej (31%) oraz z branży hotelarskiej (30%). Należy zauważyć, że jedynie 1%
respondentów z przedsiębiorstw z branży stomatologicznej, hotelarskiej i weterynaryjnej oceniło badaną kwestię na poziomie wystarczającym, natomiast
przedsiębiorstwo z branży pszczelarskiej nie odnotowało takiej odpowiedzi.
Natomiast największa liczba ankietowanych nie znała umiejętności obsługi
klienta i rozwiązywania problemów przez pracowników z branży hotelarskiej
(9%) i weterynaryjnej (9%).
Jakość rekomendacji przedsiębiorstwa w badanej ankiecie ujawnia się jednoznacznie, co zostało przedstawione w tabeli 8.
Tabela 9. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie nr 6

Branża

Czy Pani/Pana zdaniem usługa bądź produkt przedsiębiorstwa jest godny rekomendacji większej liczbie klientów?
Tak

Nie

Stomatologiczna

95%

5%

Hotelarska

99%

1%
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Weterynaryjna

99%

1%

Pszczelarska

91%

9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

99% badanego kapitału klienckiego w przedsiębiorstwach z branży
hotelarskiej i weterynaryjnej wskazało, że usługi bądź produkty są godne
rekomendacji. Odpowiednio 95% i 91% respondentów oceniło, że usługi
przedsiębiorstwa z branży stomatologicznej i pszczelarskiej są również godne
rekomendacji.
Na podstawie wyników badań własnych oraz dokonanej powyżej analizy należy stwierdzić, że hipoteza H1 mówiącą o tym, że jakość oferowanych
produktów bądź usług jest silnie skorelowana z jakością relacji klienta z przedsiębiorstwem we wszystkich badanych branżach została zweryfikowana. Hipoteza H2 mówiąca o tym, że kapitał kliencki ocenia poszczególne elementu
kapitału ludzkiego przedsiębiorstw na poziomie najwyższym lub bardzo dobrym została sfalsyfikowana, ponieważ kwalifikacje zawodowe pozostały nieznane dla klientów w przedsiębiorstwie z branży hotelarskiej i weterynaryjnej
na poziomie 40% udzielonych odpowiedzi. Hipoteza H3 mówiąca o tym, że
oferowane produkty bądź świadczone usługi są godne rekomendacji również
została zweryfikowana.
Wnioski i podsumowanie
W nowej ekonomii występuje rosnące znaczenie zasobów niematerialnych będących m.in. fundamentem kapitału klienta. Informacje, opinie lub
feedback klienta na temat produktów, usług i działalności przedsiębiorstwa
odgrywają coraz większą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa. Współczesne podmioty gospodarcze w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej dążą do zaspokojenia potrzeb klienta, co niekoniecznie wiążę się ze świadczeniem produktów bądź usług na najwyższym poziomie. Ważne, aby jakość była zgodna
z oczekiwaniami nabywców. W rzeczy samej chodzi o usatysfakcjonowanie
klientów, a to powinno stanowić cel współczesnego przedsiębiorstwa.
Zaproponowane wskaźniki w postaci uniwersalnego, autorskiego kwestionariusza wykorzystanego w badaniu satysfakcji klienta dotyczyły czterech sfer: jakość produktów bądź usług, jakość relacji klienta z przedsiębiorstwem, jakość elementów kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa i rekomendacja
większej liczbie klientów. Niewątpliwie wskaźniki ujęte w kwestionariuszu
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przygotowanym przez autora artykułu mogą zostać wykorzystane z powodzeniem w innych przedsiębiorstwach. Badanie dostarcza ogromnej ilości cennych
informacji na temat działalności gospodarczej przedsiębiorstwa nieujętych w
sprawozdaniu finansowym. Budowa trwałych relacji z klientami przekłada się
odpowiednio na satysfakcję i lojalność klientów, a w dalszej kolejności na reputację i markę przedsiębiorstwa.
Na podstawie przedstawionych wyników warto zauważyć, że badane
przedsiębiorstwa zostały ocenione wysoko przez kapitał kliencki. Oznacza
to bowiem, że mikroprzedsiębiorstwa z różnych branż w województwie podlaskim dostarczają produkty bądź usługi wysokiej jakości dbając przy tym
o wysoką jakość relacji klienta z przedsiębiorstwem. Jednocześnie obie kwestie
są współzależne określając prawidłowość, że wraz ze wzrostem jakości relacji
klienta z przedsiębiorstwem wzrasta jakość produktów bądź usług. Ponadto,
autor wnioskuje, że wysoka jakość oferowanych produktów bądź świadczonych usług oraz wysoka jakość relacji klienta z przedsiębiorstwami determinuje następstwo w postaci rekomendacji przez klientów poszczególnych produktów bądź usług innym uczestnikom rynku, często znajomym, stąd budowana
jest reputacja przedsiębiorstw. Ponadto, wyszczególnione w kwestionariuszu
elementy kapitału ludzkiego zostały wysoko ocenione przez kapitał kliencki,
co stanowi o sile tychże przedsiębiorstw.
Z punktu widzenia przeprowadzonych rozważań znaczenia nabiera fakt,
że w świetle rozwoju przedsiębiorstwa klient i jego relacje z przedsiębiorstwem
wymagają kompleksowej strategii działania. Współczesny klient oczekuje wykonania wysokiej jakości produktu i usług, realizacji etapów procesu sprzedaży
oraz prowadzeniu obsługi posprzedażowej. Wynikiem tego jest satysfakcja, zaufanie i zaangażowanie jako źródła kapitału klienta.
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ROLE OF CUSTOMER SATISFACTION IN
CONTEMPORARY ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF
MICRO ENTERPRISES IN PODLASKIE VOIVODESHIP

Summary: The subject of this article is client capital understood as a
component of intellectual capital. The purpose of the article is to determine the importance of client capital and its elements in a modern
enterprise on the example of four micro-enterprises from the Podlaskie
Voivodeship. The means of achieving the above objective is to conduct
a survey on the level of customer satisfaction expressed by means of six
indicators. The theoretical part deals with the essence of client capital
and customer satisfaction. Functions and streams generated by the client’s capital both in the enterprise and in its environment were also presented. In addition, selected measurement methods used today to assess
the client’s capital were shown. The research part presents the results of
own research and their analysis. Measurement of the level of customer
satisfaction has allowed the verification of two hypotheses, i.e.: H1 customer relationships with the company are strongly correlated with
the quality of products or services rendered, and H3 - the products or
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services of all companies are worth recommending to more customers.
The hypothesis that the client’s capital assesses all elements of human
capital at the highest or very good level in the surveyed enterprises has
been falsified.
Keywords: intangible resources, customer capital, intellectual capital,
customer satisfaction, measurement.
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KILKA PRZEMYŚLEŃ O METODZIE
SECURITY TOKEN OFFERING

Streszczenie: W artykule dyskutowana jest koncepcja Security Token
Offering (STO), finansowania start-upów. Uwypuklono jej specyficzne
cechy, generowane korzyści ekonomiczne, jak i możliwe ograniczenia,
w tym na tle dotychczasowej metody - ICO (Initial Coin Offering).
Rozwój metody STO obserwowany jest w kilku ostatnich latach. Na
podstawie źródłowego zbioru danych, wyselekcjonowanego z bazy
światowego portalu internetowego, oceniono zakres implementacji tej
metody w przestrzeni geograficznej, według krajów i kontynentów, do
wykazania globalnych implikacji. Oszacowano też wartości kapitału
uzyskiwane poprzez badaną metodę.
Słowa kluczowe: Security Token Offering, STO, ICO, geografia wdrożeń

Wstęp
Przedmiotem rozważań jest tytułowa koncepcja Security Token Offering2,
określana skrótem STO. Obecnie staje się popularną metodą gromadzenia kapitału, szczególnie obiecującą dla różnych podmiotów gospodarczych,
dla których dostęp do metod finansowania jest kluczowy. W opracowaniu
scharakteryzowano tę koncepcję, wraz z identyfikacją jej specyficznych atrybutów, generowanych korzyści ekonomicznych, jak i możliwych ograniczeń
(ryzyk). Dokonano oszacowań wielkości segmentu rynkowego STO, zakresu
1 Prof. dr hab. Dariusz Dziuba, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
mail: dziubadt@wne.uw.edu.pl.
2 Termin „Security Token Offering” nie ma odpowiednika w języku polskim, zatem do rozważań przyjęto określenie oryginalne.

69

DARIUSZ T. DZIUBA

implementacji tej metody w przestrzeni geograficznej, do wykazania globalnych implikacji. W kolejnych rozważaniach zaprezentowano:
− istotę koncepcji STO,
− generowane korzyści ekonomiczne, jak i ograniczenia, także w aspektach porównawczych z dotychczasową metodą ICO (Initial Coin Offering);
− proponowaną metodę badawczą, która pozwoli na identyfikację zakresu rozwoju w skali świata metody STO, w aspektach ilościowych;
− wyniki badań oceniających skalę wdrożeń projektów STO według
krajów i kontynentów;
− wyniki badań oszacowujących wielkość tego segmentu rynkowego
w kategoriach wartościowych; dla tych potrzeb posłużono się dostępnymi
raportami;
− wnioski z prezentowanych rozważań.
Ze względów organizacyjnych nie będą w tej pracy rozpatrywane szczegółowe regulacje prawne związane z metodą STO, stosowane w odrębnych
państwach.
Koncepcja STO
Do niedawna bardzo popularną była koncepcja ICO - finansowania społecznościowego start-upów, bazujących na kryptowalutach czy przedsięwzięciach. Jej istotą jest (Dziuba 2018: 106) sprzedaż nowotworzonych, dopiero
wprowadzanych na rynek kryptowalut, ich jednostek wartościowych – tokenów, dla potrzeb gromadzenia kapitału wymaganego do uruchomienia start-upu, danego przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Sprzedaż następuje najczęściej za uznane kryptowaluty; sprzedaż tokenów dokonywana jest
do „tłumu” spekulujących internautów, oczekujących, że „ich” kryptowaluta
będzie w przyszłości więcej warta niż obecnie. Dotychczas było sporo oszustw,
gdyż w zasadzie każdy mógł tak oferować i kupować tokeny. Według danych
Cryptocurrency Statistics (2020), 81% projektów ICO, z rynkową kapitalizacją od 50 mln USD, okazywało się zwykle przedsięwzięciami oszukańczymi.
Skalę tych malwersacji ogranicza inna koncepcja: STO, którą można definiować następująco:
− oparta na technologii blockchain reprezentacja wartości, która jest
przedmiotem regulacji w ramach określonej jurysdykcji (Quora, 2018);
− metoda fundraisingu dotycząca firmy oferującej „tokenizowane” papiery wartościowe (BitcoinWiki, 2020).
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W podanych definicjach, termin „tokenizację” (papierów wartościowych)
rozumiemy jako proces materializacji prawa własności do danych instrumentów finansowych, poprzez emisję tokenów zarejestrowanych na blockchainie
(Falempin et.al, 2019: 5).
STO to według publikacji (Myalo & Glukhov 2019: 19 i 16) rodzaj
cyfrowych „papierów wartościowych”, porównywalnych z tradycyjną metodą
„wejścia na giełdę”, tj. IPO (Initial Public Offering). W tej metodzie, tokeny
(podobnie jak papiery wartościowe) reprezentują rzeczywisty kapitał; dają one
właścicielowi liczne prawa, w tym własności akcji, prawa do periodycznych dywidend, do udziału w zyskach, przepływów środków finansowych (cashflows),
płatności długów i zobowiązań, prawa głosu itp. Emisja „bezpiecznych” tokenów wymaga nadzoru regulatorów – jak np. FCA (Wielka Brytania), SEC
(USA), BaFin (Niemcy), FINMA (Szwajcaria), czy w ramach dyrektywy MiFID II dla krajów Unii Europejskiej.
„Bezpieczne tokeny” reprezentują informację o własności do danego produktu inwestycyjnego. Interesującą tego interpretację zawarto w Nathan Trust
(2020). Otóż na „tradycyjnych giełdach” informacja o własności jest dokumentowana i następnie emitowana do inwestora w formie cyfrowego certyfikatu. Natomiast w przypadku STO ten proces jest zbliżony. Różnicą jest zapis
informacji w infrastrukturze blockchain, a inwestorowi emitowany jest token,
zamiast certyfikatu.
Metoda STO to proces emisji „tokenizowanych” papierów wartościowych, będących cyfrową reprezentacją papierów wartościowych na platformie blockchain. Wyróżnia się trzy kategorie takich cyfrowych papierów (por.
(Schletz, Nassiry & Myung-Kyoon 2020: 6)):
a) tokeny oparte na zasobach (asset-based tokens), reprezentujące własność fizycznego zasobu, jak np. nieruchomość, ziemia, towary, dzieła sztuki
itp.; perspektywiczna wydaje się tu własność cząstkowa, frakcyjna, tzn. STO
daje możliwość inwestowania bardzo małych kwot;
b) tokeny dłużne (debt tokens) – odnoszą się one do długu wyrażanego
np. w obligacjach, czy hipotekach nieruchomości;
c) tokeny jako akcje (equity tokens) – reprezentują wartość akcji emitowanych przez spółki oraz uprawnienia inwestora do zysków firmy i praw głosu
itp.
Metodę STO można przedstawić w następujących krokach:
− opracowanie projektu i „tokenizacja” papierów wartościowych (skuteczną tokenizację zapewnia technologia blockchain),
− szczegółowy audyt; underwriting
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− opracowanie i publikacja prospektu emisyjnego3, zgodnie z daną
jurysdykcją,
− sprzedaż tokenów.
Tokeny z kolei są listowane dla inwestorów na „giełdach bezpiecznych tokenów” (security token exchanges), do sprzedaży ich na rynku wtórnym; mogą
być także zbywane poprzez rynki OTC, na których akredytowani inwestorzy
bezpośrednio handlują z posiadaczami tokenów (Blockchain App Factory,
2020). Popularnymi „giełdami bezpiecznych tokenów” są m.in. OpenFinance Network, tZERO, Coinbase, czy Blocktrade. Wymogiem funkcjonowania
takich instytucji jest uzyskanie licencji od narodowego regulatora.
Metoda STO versus ICO
Podstawowe różnice między koncepcjami STO a ICO zawarto tabelarycznie (tab. 1).
Tabela 1. Koncepcja STO versus ICO
Lp.

Kryterium

STO

ICO

1.

Pierwsze
wdrożenia (lata)

2018/2019

2013

2.

Inwestor uzyskuje

Prawa własności

Tokeny kryptowalut

3.

Docelowa grupa
inwestorów

Dowolna, zwykle mali,
prywatni

Zinstytucjonalizowani

4.

Transparentność
procesów

Większa transparentność

Mniejsza transparentność

5.

Wiarygodność

Wysoki poziom wiarygodności: tokeny reprezentują
rzeczywisty kapitał

Mniejsza wiarygodność

6.

Bezpieczeństwo

Wysokie bezpieczeństwo
– tokeny podlegają regulacjom, np. w USA Komisji
SEC

Ograniczony zakres
bezpieczeństwa

7.

Opłaty

Brak opłat

Brak opłat

8.

Regulacje

Rynek regulowany

Rynek nieregulowany

3 „Odpowiednikiem” prospektu w metodzie ICO był „white paper”, nie zawsze publikowany
w Internecie.
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9.

Trudność w impleWysoka
mentacji

Niewielka

10.

Ochrona inwestorów

Niewielka

Silna

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych (Goyal, 2019), (Global STO
Study 2019).

Jak wskazano, metoda STO, będąc regulowaną, jest mniej ryzykowną,
bardziej transparentną, wiarygodną i bezpieczną. Jest jednak bardziej kosztowną i czasochłonną od ICO, zabiera więcej czasu do skompletowania procesu rejestracyjnego. Jednak z drugiej strony – w relacji do tradycyjnej metody, Initial
Public Offering – mniej kosztuje, nawet o 40% (Medium.com, 2019), czy też
z redukcją opłat do 70% (CPI Technologies, 2020).
„Bezpieczne” tokeny oparte o technologię blockchain reprezentują papiery
wartościowe, tak jak definiowane jest to w określonej jurysdykcji. W metodzie
STO firmy sprzedają „tokenizowane” instrumenty finansowe, jak akcje, dywidendy, dług, określone prawa głosu itp.
Generuje to szereg korzyści ekonomicznych, przynajmniej w teorii (Ante
2019: 1).
a) tokeny są natychmiast transferowane i mogą być sprzedawane w trybie 24/7 na rynkach wtórnych;
b) procesy clearingu i settlementu (tj. rozliczeń i rozrachunku) trwają zaledwie kilka minut;
c) tokeny mogą być posiadane osobiście, tzn. usługi przechowywania papierów wartościowych nie są dalej wymagane;
d) blockchain zabezpiecza transparentność wszystkich transakcji.
Metoda badawcza
Proponowane badanie jest kilkuetapowe4:
− wybór źródła danych;
− selekcja i agregacja danych z obranego zbioru danych, co pozwoliło na
identyfikację lokalizacji i zakresu wdrożeń STO, według krajów i kontynentów; rozpatrywano tu projekty sfinalizowane, także aktywne i awizowane do
uruchomienia;

4 Procedura jest zbieżna z autorskimi badaniami na grupie projektów ICO (Dziuba, 2019).
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Stan realizacji projektów STO i historia wdrożeń rejestrowane są dziś
na niewielkiej liczbie portali internetowych. Do rozważań zaproponowano
następujące: ICOholder.com, STOscope.com, STOrating.com, STOwise.
com, Topicolist.com/sto-list/. Badania realizowano w dniu 23 kwietnia 2020
r. Statystyki implementacji projektów STO są też dostępne na poszczególnych giełdach kryptowalutowych, realizujących te przedsięwzięcia, np. iZERO, OpenFinance itp.; są to jednak cząstkowe rozwiązania, nie będą zatem
rozpatrywane5.
Proponowana metoda oferuje szereg korzyści; w szczególności umożliwia realizację badań - pozyskanie danych, ich agregowanie, z identyfikacją
liczby projektów czy ich porównywaniem itp., co wykazano w kolejnych
rozważaniach. Jednak z drugiej strony ta metodyka cechuje się kilkoma
ograniczeniami:
a) wybrany do rozważań portal internetowy (też i inne) publikuje
dane jedynie o projektach STO zarejestrowanych przez zespoły systemowe,
czy zgłaszanych przez inwestorów; nie są to zatem wszystkie przedsięwzięcia
w skali globalnej;
b) jeśli pozyskano wartości gromadzonego kapitału, to są one tylko szacunkowe, bazują na przeliczeniach kursów kryptowalut w relacji do walut
narodowych (USD);
c) ze względu na dynamikę zmian rynkowych, oszacowania dokonywane są w danym punkcie czasowym, więc inne wyniki uzyska się kiedy indziej; jednak z drugiej strony, takie podejście pozwala na cykliczność badań
i w perspektywie ustandaryzowania ich dla celów porównawczych.
Wyniki badań – zakres wdrożeń projektów STO
Analiza danych pozwoliła wybrać jeden system jako punktu odniesienia:
ICOholder.com. To międzynarodowa platforma grupująca implementacje
STO wraz z ich ratingami, wystawianymi przez ekspertów i inwestorów. Jej
dane są na bieżąco aktualizowane i jak można sądzić, portal grupuje największą liczbę projektów STO spośród innych systemów.
Z rozważań wyeliminowano pozostałe systemy: STOrating.com (który prezentuje dane jedynie kilkunastu projektów); Topicolist.com (z założenia publikuje tylko wybrane - „top” przedsięwzięcia, dołączając do nich
ograniczony zbiór danych); STOwise.com – łącznie zgromadził dane o 80
5 Takie interesujące badanie porównawcze zrealizował dla 3. kwartału 2029r. portal SmithandCrown.com. Zob. (SmithandCrown 2019).
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projektach; STOscope.com gromadzący łącznie 95 projektów, a więc mniej
jak ICOholder.com.
Badań dokonano na zbiorze danych udostępnianych przez platformę
ICOholder, dnia 23 kwietnia 2020 r. Zidentyfikowano 145 projektów STO,
w tym 73 ufundowanych (funded), 62 anonsowane w najbliższej przyszłości
(upcoming), 4 trwające (ongoing) oraz 1 niezakwalifikowany do żadnej z tych
grup (unknown). W przypadku 18 przedsięwzięć nie uzyskano informacji
o lokalizacji (o tę wartość pomniejszono zatem badany zbiór).
Jak wskazano w tabeli 2 najwięcej wdrożeń projektów dokonano w USA
– to co czwarty w skali globalnej.
Tabela 2. Kraje o największej liczbie realizowanych projektów STO
Lp.

Kraj / terytorium

Liczba projektów

Udział globalny %

1.

USA

31

24,4

2.

Szwajcaria

10

7,9

3.

Curaçao

10

7,9

4.

Estonia

7

5,5

5.

Wielka Brytania

7

5,5

6.

Niemcy

7

5,5

7.

Malta

4

3,1

8.

Liechtenstein

4

3,1

9.

Pozostałe kraje

47

37,1

10.

Łącznie

127

100,0

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych ICOholder.com, z dn. 23 kwietnia
2020r.

Znacząco mniejsze udziały stwierdzono w Szwajcarii, Curaçao (terytorium zależne Królestwa Niderlandów), Estonii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Grupę „pozostałe” tworzy 28 krajów (terytoriów), w tym Brytyjskie
Wyspy Dziewicze, Filipiny, Tajlandia, Hiszpania, Kanada, Szwecja, Australia,
Słowacja, Singapur i Izrael (każdy po 2) oraz liczne jednostkowe wdrożenia,
m.in. we Francji, na Litwie, Ukrainie, w Danii, Czarnogórze, Korei Płd. czy
na Wyspach Marshalla. Źródła internetowe (FXMAG, 2019) wskazują też na
wykorzystywanie metody STO przez polskie spółki. Zastosowała ją firma Value bazując na wytycznych Regulatora Estońskiego (EFSA). Tą drogą pozyskano kwotę ponad 1,6 mln EUR.
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Jeśli z kolei rozpatrzymy dyspersję według kontynentów, to ilościowo
najwięcej implementacji STO zrealizowano w krajach europejskich (ponad
45% ogółu), z kolei w Ameryce Północnej (26%); tzn. na obu tych kontynentach miała miejsce dominująca większość wdrożeń w skali świata (ponad
71%). Istotnie mniej implementacji miało miejsce w Ameryce Środkowej/
Południowej (12,6%), również w Azji (ok. 12%) oraz w Australii i Oceanii
(ponad 3%). Jednostkowe wdrożenie stwierdzono w Afryce (Ugandzie).
Metoda STO: gromadzony kapitał
Bazując na danych źródłowych z ICOholder.com nie było możliwości
określenia kwot uzyskiwanego kapitału, żaden z projektów nie zawierał takich
danych (no data). Dla tych potrzeb posłużono się zatem innym źródłem –
raportem Global STO study (2019).
Tabela 3. Kapitał uzyskiwany metodą STO w latach 2017-2019 według kontynentów
Lp.

Kontynent

Zagregowany kapitał
(mln USD)

Udział globalny %

1.

Ameryka Północna

559,4

58,7

2.

Europa

218,0

22,9

3.

Azja

142,9

15,0

4.

Ameryka Środk./
Południowa

21,7

2,3

5.

Afryka

10,5

1,0

6.

Australia i Oceania

0,4

0,1

7.

Łącznie

952,9

100,0

Źródło: Opracowanie i wyliczenia własne na podstawie danych Global STO study
(2019), s. 3.

Według kontynentów6 (zob. tabelę 3) największy kapitał zgromadzono
w Ameryce Północnej (ok. 59% ogółu), z kolei w Europie – niemal 23%.

6 W raporcie Global STO study (2019), wydzielono następujące grupy krajów: Ameryka
Północna (wraz ze Środkową), Europa Zachodnia i odrębnie Wschodnia, Bliski Wschód, Azja
Południowo-Wschodnia, Afryka Sub-Saharyjska, Ameryka Południowa, Oceania.
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Tabela 4. Kraje o największych kwotach kapitału uzyskiwanego metodą STO w latach
2017-2019
Lp.

Kraje

Zagregowany kapitał
(mln USD)

Udział globalny %

1.

USA

559,4

58,7

2.

Szwajcaria

98,9

10,4

3.

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

79,3

8,3

4.

Białoruś

64,5

6,8

5.

Hongkong

52,5

5,5

6.

Seszele

10,5

1,1

7.

Chiny

10,0

1,0

8.

Pozostałe kraje

77,8

8,2

9.

Łącznie

952,9

100,0

Źródło: Opracowanie i wyliczenia własne na podstawie danych Global STO study
(2019), s. 3.

W gromadzeniu kapitału dominują USA, dalej Szwajcaria. Grupę „pozostałe” tworzy 18 krajów (terytoriów), w tym: Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Curaçao, Wielka Brytania, Niemcy, Liechtenstein, Niderlandy,
Estonia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Czechy, Japonia, Paragwaj, Wenezuela, Australia i Nowa Zelandia.
Wnioski
W rozważaniach scharakteryzowano koncepcję STO (Security Token Offering). Stanowi ona alternatywną metodę pozyskiwania kapitału, np. w relacji
do metody ICO (Initial Coin Offering), a nawet do metody IPO (Initial Public
Offering). Uwypuklono wiążące się z badaną koncepcją korzyści ekonomiczne,
które uzyskują zarówno firmy, jak i inwestorzy. Szczególnie perspektywiczne
wydaje się tu dzielenie zasobów na mniejsze jednostki i umożliwienie cząstkowej, frakcyjnej ich własności.
Na podstawie danych źródłowych z portalu ICOholder.com zidentyfikowano zakres wdrożeń projektów STO w przestrzeni geograficznej. Nie udało
się jednak z tych danych oszacować wartościowo badanego segmentu rynkowego. Dla tych potrzeb wykorzystano jednak inne dostępne źródła wykazując, że
strumień generowanego kapitału w skali świata przekracza 952 miliony USD.
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A zatem ten segment rynkowy obecnie jest relatywnie niewielki. Jednakże
STO jest perspektywiczną metodą crowdfundingu. Według Chain Partners
Research (Myalo & Glukhov 2019: 17), długoterminowa prognoza rynkowa
dla STO jest obiecująca: w latach 2019-2030 rynek wzrośnie do 2 bilionów
USD, ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu CAGR 59%.
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SOME THOUGHTS ABOUT
THE SECURITY TOKEN OFFERING METHOD

Summary: The paper discusses the Security Token Offering (STO)
method used for financing start-ups, whose expansion has been observed over the recent years. Its concept importance is discussed. The
main benefits and risks of the STO method are identified, as well as its
growth prospects. The purpose of the considerations is to analyse its
global effect, i.e. to determine the volume and the geographic pattern
of use, as well as the value of capital raised. A set of source data has
been selected from an international web portal. With these data, it is
possible to identify the directions and the scope of STO in geographic space. Through the selection and aggregation of data, the scope of
method implementations is analysed across a considerable group of
countries. The scale of funds raised is analysed.
Keywords: Security Token Offering, STO, ICO, geographic pattern
of use.
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Wioleta Gałat1

Uczelnia społecznie
odpowiedzialna
– próba systematyzacji

Streszczenie: Problematyka społecznej odpowiedzialności uczelni
w Polsce zyskała na popularności wraz ze stworzeniem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Punkty deklaracji w sposób ogólny
określają zasady jakimi powinna kierować się uczelnia. Pierwsze dobre
praktyki zebrane na podstawie deklaracji wskazują, że uczelnie nie zawsze dobrze rozumieją ideę tej koncepcji. Celem niniejszego artykułu
jest wyodrębnienie wytycznych do raportowania na podstawie literatury i zgłoszonych dobrych praktyk.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność uczelni, deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni, CSR.

Wstęp
W 2017 r. pierwsze 23 uczelnie w Polsce podpisały Deklarację Społecznej
Odpowiedzialności Uczelni. We wrześniu 2019 r. do grona sygnatariuszy Deklaracji dołączyło kolejne 60 uczelni. Deklaracja jest efektem prac Zespołu ds.
Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw,
stanowiącego organ pomocniczy Ministra Inwestycji i Rozwoju2. W deklaracji zostało zawartych dwanaście punktów, które mówią o zasadach społecznej
1 Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Publikacja została sfinansowana ze środków
subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/60-nowych-sygnatariuszy-deklaracji-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni, (dostęp: 10.05.
2020).
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odpowiedzialności uczelni. Są zobowiązaniami uczelni do wypełniania zasad,
które pozwolą jej na bycie odpowiedzialną. Inicjatywa stworzenia deklaracji
ma krótką historię, jednak zasady, które są w niej opisane, nie są nowością
dla uczelni. Powiązane są bardzo mocno z kodeksami akademickimi i etosem
akademickim, które są nadrzędne dla środowiska akademickiego.
Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni ma jednak charakter
dosyć ogólny. W literaturze ciągle dyskutowana jest definicja trzeciej misji
uczelni, jak i społecznej odpowiedzialności. Należy zatem przyjąć, że uczelnie
potrzebują bardziej precyzyjnego dookreślenia swoich powinności społecznych, aby stały się uczelniami społecznie odpowiedzialnymi. Celem pracy
jest próba systematyzacji wytycznych społecznej odpowiedzialności uczelni
na podstawie wymienionej Deklaracji. Szczegółowe określenie zasad społecznej odpowiedzialności uczelni wynikać będzie z analizy literatury i dobrych
praktyk podejmowanych przez uczelnie w Polsce. Poszczególnym punktom
Deklaracji zostaną przypisane wytyczne, które pomogą w uporządkowaniu
dobrych praktyk. Przyczyni się to do precyzyjniejszej identyfikacji zaangażowania poszczególnych uczelni w zakresie działań społecznie odpowiedzialnych, jak i pozwoli na uwzględnienie zasad społecznej odpowiedzialności
w strategiach uczelni.
Społeczna odpowiedzialność - ujęcie teoretyczne
Problematyka społecznej odpowiedzialności jest szeroko opisywana
w literaturze. Określane są obszary społecznej odpowiedzialności, narzędzia
pozwalające realizować obrane polityki, a także wytyczne pomagające określić poziom społecznej odpowiedzialności dedykowane przedsiębiorstwom.
W związku z tym pojawiły się próby, aby wypracowane i usystematyzowane
zasady dedykowane przedsiębiorcom przenieść na inne podmioty. Próba ta
z samego założenia powinna zakończyć się niepowodzeniem z uwagi na odmienność celów przedsiębiorstw i uczelni. Strategicznie zaimplementowana
strategia społecznej odpowiedzialności opiera się na fundamentach przedsiębiorstwa, zatem niemożliwym jest przyjęcie, że podmioty, które nie opierają
się na takich samych założeniach mogą realizować strategię społecznej odpowiedzialności na takich samych zasadach.
W ostatnich latach pojawia się jednak coraz więcej rozważań na temat definicji społecznej odpowiedzialności uczelni w oderwaniu od tych przyjmowanych dla podmiotów biznesowych. Pierwsza definicja pojawiła się 1982 roku,
a jej twórca jest D. Bok. Określił on odpowiedzialność uczelni względem
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społeczeństwa i państwa3. W kolejnych definicjach społecznej odpowiedzialności podkreślane były aspekty związane z potrzebami interesariuszy uczelni4,
odpowiedzialnością za kształtowanie przyszłych pokoleń5 oraz poszanowaniem
środowiska naturalnego6.
Deklaracja
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni uwagi ogólne
Rozwój terminologii w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni pozwolił na dalsze inicjatywy mające na celu popularyzację koncepcji. W Polsce
znaczącą inicjatywą w tym zakresie jest Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W dwunastu punktach zawiera najważniejsze zadania, jakie
stoją przed uczelnią społecznie odpowiedzialną. Treść jej ma charakter dosyć
ogólny, zawiera pewne ramy społecznej odpowiedzialności uczelni, które można w dalszych działaniach uszczegółowić. Jednakże samo stworzenie deklaracji
jest pierwszą inicjatywą w Polsce, która próbuje przedstawić w sposób kompleksowy problematykę społecznej odpowiedzialności polskich uczelni. Analizując treść deklaracji zauważyć można, że zasady w niej zawarte nie stanowią
dla uczelni nowości i wynikają z wcześniejszych rozważań na temat uniwersytetu, a przede wszystkim są obecne w jego fundamencie, którym jest etos
akademicki. Powstanie Deklaracji, jak i popularyzacja koncepcji społecznej
odpowiedzialności uczelni przyczyniają się do wzmacniania wartości fundamentalnych dla etosu, takich jak: wspólnotowość, bezinteresowność, uniwersalizm, zorganizowany sceptycyzm. Pewne zasady pojawiające się w Deklaracji
są również widoczne w etosach spisywanych przez poszczególne uczelnie7.
Dotychczas odbyły się dwie uroczystości podpisywania deklaracji w 2017
i 2019 roku, a podczas drugiej z nich ogłoszona została publikacja Społeczna
odpowiedzialność. Znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania. Zawarte w niej
zostały rozważania teoretyczne na temat społecznej odpowiedzialności, a także
3 D. Bok, Beyond the ivory tower. Social responsibility of the modern universities, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London 1982, England, p. 299 – 309.
4 S. Sawasdikosol, Driving Universities’ Collaboration toward the New Era of Sustainable Social
Responsibility, in University-Community Engagement Conference 2009, p. 1–17.
5 S. Agoston, A. Dima, S. Vasilache, V. Ghinea, A Model of Academic Social Responsibility,
“Transylvanian Review of Admistrative Sciences” 2013, no (38), p. 23-43.
6 L. M. Gómez, Y. Alvarado & S. Pujols, Implementing University Social Responsibility in the
Caribbean: Perspectives of Internal Stakeholders, “Revista Digital de Investigación en Docencia
Universitaria” 2018, 12(1), p.101-120.
7 W. Gałat Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni wzmocnieniem etosu akademickiego,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2018, 6(978), s. 137–151.

83

WIOLETA GAŁAT

dobre praktyki w tym zakresie. Praktyki zostały zebrane z 40 polskich uczelni,
przy czym autorzy raportu zapytanie skierowali do 400 uczelni. W rezultacie zebranych zostało 139 dobrych praktyk i każda z nich przypisana została
do jednego z dwunastu punktów deklaracji8. Analiza zgłoszonych dobrych
praktyk wskazuje, że uczelnie dopasowywały je do poszczególnych punktów
w sposób bardzo intuicyjny. Należy w związku z tym rozważyć opracowanie
wytycznych, które pozwolą na większe zrozumienie poszczególnych punktów
i w następstwie ułatwią uczelniom raportowanie dobrych praktyk.
Analiza zasad społecznej odpowiedzialności
Deklaracja społecznej odpowiedzialności rozpoczyna się uroczystą
odezwą:
Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej
roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości
badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej
zobowiązujemy się9. Określa ona zadania uczelni, przez pryzmat których uczelnia zobowiązuje się do przestrzegania dalszych zasad. Na pierwszym miejscu
jest wymieniona rola w zakresie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju,
z którym zasady społecznej odpowiedzialności bardzo mocno się łączą. Następnie wymieniana jest jakość badań i edukacji, a więc dwie misje uczelni wyodrębniane w literaturze10. Wymieniony jest również wszechstronny rozwój
społeczności akademickiej, a więc mowa jedynie o środowisku wewnętrznym.
Dalsze punkty deklaracji jednak wskazują, że deklaracja odnosi się szerzej do
odpowiedzialności z uwzględnieniem środowiska zewnętrznego. Zgodnie
z koncepcją społecznej odpowiedzialności bierze pod uwagę interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Punkty deklaracji przedstawiają się następująco:
1) Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki
Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość.
2) Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji,
a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.
8 M. Wróbel, Katalog dobrych praktyk SOU (Załącznik), [w:] Społeczna odpowiedzialność znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2019, s. 54-114.
9 Ibidem.
10 K. Leja, Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery, Forum Akademickie, https://prenumeruj.
forumakademickie.pl/fa/2015/01/trzy-misje-uczelni-trzy-sciezki-kariery, (dostęp: 10.05.2020).
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3) Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.
4) Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji
społecznych.
5) Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności,
w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej,
marketingu społecznie zaangażowanego.
6) Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach
partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem
przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi
przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
7) Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową,
umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
8) Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na
fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu
rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.
9) Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku
oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.
10) Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny
wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.
11) Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki
społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.
12) Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania
i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku
uczelni11.
Pierwszy punkt deklaracji odnosi się do najważniejszych wartości dla
uniwersytetu. Wyodrębnianie dobrych praktyk w tym zakresie powinno zatem dotyczyć posiadanego przez daną uczelnię kodeksu etyki pracownika
11 M. Wróbel, Katalog dobrych… op. cit.
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naukowego, a także zapisów w dokumentach strategicznych odnoszących się
do istoty wymienionego kodeksu12. Dobrą praktyką w tym punkcie może być
również posiadanie kodeksów etyki dedykowanych studentom i doktorantom. Punkt 1 deklaracji wymienia również wartości, a więc dobrą praktyką
wpisującą się w jego zakres będą inicjatywy mające na celu ich wzmocnienie.
W analizowanym zestawieniu przy tym punkcie zaprezentowane zostały dwie
dobre praktyki. Pierwsza z nich dotyczy posiadania przez uczelnię kodeksu
etyki pracowników, natomiast druga praktyka dotyczy organizowania Festiwalu Nauki. Z jednej strony ta dobra praktyka mogłaby być przypisana do
wartości, jaką jest otwartość nauki, jednak z drugiej strony miejsce na tego
typu inicjatywy zostało określone również w innym punkcie deklaracji, gdzie
mowa o upowszechnianiu dorobku uczelni.
Drugi punkt deklaracji odnosi się do kształtowania obywateli. Analizując ten punkt można dojść do wniosku, że do jego realizacji służyć będzie
obecność w programach studiów przedmiotów, takich jak etyka, filozofia czy
społeczna odpowiedzialność. Jednak rozwiązanie to zostało wyodrębnione
w osobnym punkcie, zatem w tym miejscu należy je pominąć. W zakresie
tego punktu mieści się promowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznych, np. szkolenia, heppeningi, pikniki, konkursy. Pomocne z pewnością
będzie także promowanie i wspieranie inicjatyw studenckich i doktoranckich.
W tym punkcie uczelnie zgłosiły najwięcej dobrych praktyk – 44, które cechuje bardzo duża różnorodność. Odnajdujemy pośród nich szkolenia z umiejętności miękkich dedykowane studentom, jak i doktorantom, akcje charytatywne, inicjatywy promujące aktywny i zdrowy styl życia. Punkt ten cechuje
się także odniesieniem do studentów – mowa w nim o kształtowaniu postaw
wśród studentów, stąd też praktyki w tym punkcie powinny być dedykowane
tej grupie. W punkcie tym znalazły się również praktyki, które lepiej można
dopasować w innych miejscach deklaracji. Mianowicie są to dobre praktyki
wynikające ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które swoje
miejsce mają w 11 punkcie deklaracji, praktyki dotyczące poszanowania różnorodności, którym dedykowany jest punkt 3 oraz dobre praktyki dotyczące
wolontariatu, którym jest poświęcony punkt 5. W 2 punkcie, podobnie jak
w punkcie 1 znalazły się dobre praktyki związane z Festiwalem Nauki, które powinny być uwzględnione w punkcie 9. Zamieszczone zostały również
inicjatywy środowiskowe, których zebranie z pewnością w jednym miejscu

12 Kodeks etyki pracownika naukowego, Polska Akademia Nauk, Komisja ds. Etyki w Nauce
2017.
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byłoby cenniejsze, a więc w punkcie 10. Odnajdujemy tutaj również działania
skierowane do całej społeczności w postaci inicjatyw w charakterze uniwersytetów trzeciego wieku i uniwersytetów dziecięcych. Działania w tym zakresie
powinny zatem się znaleźć w punkcie 3. A zatem oprócz wymienionych już
przedsięwzięć przypisanych przez uczelnie do wcześniejszego punktu w zakresie działań dedykowanych dzieciom, młodzieży i seniorom, wymienić można
dobre praktyki wynikające z posiadania przez uczelnie polityk dotyczących
dyskryminacji i mobbingu oraz możliwość anonimowego zgłaszania nadużyć.
Znacząca będzie również przynależność do Karty Różnorodności oraz funkcjonowanie Biur ds. Osób Niepełnosprawnych i jednostek bądź osób związanych
z zarządzaniem różnorodnością. W tym punkcie mieszczą się również inicjatywy skierowane wobec różnych grup na uczelni, które są narażone na dyskryminację i wsparcie studentów zagranicznych. Pośród dobrych praktyk przyporządkowanych do tego punktu znalazła się praktyka związana z promowaniem
sportu i zdrowego stylu życia, dla której lepszym miejscem byłby punkt 2.
Pozostałe 17 praktyk przedstawiają działania związane z zarządzaniem różnorodnością, a także inicjatywy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami,
seniorom i dzieciom, a więc w pełni wpisują się w zakres tego punktu.
Czwarty punkt deklaracji zawiera opis działań, jakie należy podejmować,
aby przybliżyć uczelnie do społecznej odpowiedzialności. Punkt ten ma charakter narzędziowy. A zatem efekty związane z obecnością w programach nauczania takich przedmiotów, jak etyka czy społeczna odpowiedzialność biznesu
przyczynia się do osiągania rezultatów wymienionych w punkcie 2. Ponadto
w literaturze podkreślane jest szczególne znaczenie kształcenia w tym zakresie
przyszłych menedżerów, aby ich decyzje były oparte na wartościach13. Do tego
punktu można przypisać także takie działania, jak organizacja tematycznych
studiów podyplomowych, zajęcia dodatkowe, wizyty studyjne, dodatkowe
przedmioty w postaci e-learningu oraz programy staży i praktyk. Ten punkt
nie przysporzył uczelniom trudności i wszystkie 8 dobrych praktyk, zostało
trafnie umieszczone w tym punkcie.
Następny punkt deklaracji jest dosyć obszerny. Dobre praktyki w tym
punkcie powinny dotyczyć projektów realizowanych z inicjatywy jednostek,
pracowników uczelni, studentów i doktorantów. W punkcie tym wymieniony
jest również wolontariat pracowniczy, który warto rozszerzyć również o stworzenie możliwości realizowania wolontariatu w ramach praktyk studenckich

13 A. Matuszewska, Istota i znaczenie etyki w biznesie, „Zeszyty naukowe PWSZ w Płocku.
Nauki Ekonomiczne” 2017, Tom 26/2017, ss. 405–416.
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bądź dodatkowych aktywności gratyfikowanych punktami ECTS. Dobre
praktyki zaprezentowane przez uczelnie są bardzo różnorodne. Pośród nich
pojawia się również projekt dedykowany studentom zagranicznym, który powinien się znaleźć w punkcie 3 deklaracji.
Kolejny punkt deklaracji odnosi się bezpośrednio do misji badawczej
uczelni. W tym punkcie uwagę należy zwrócić na tematykę podejmowanych
projektów naukowych, liczbę i charakter partnerstw międzysektorowych oraz
projekty kierowane do lokalnej społeczności uczelni. Dobre praktyki w tym
punkcie są bardzo podobne do tych prezentowanych w punkcie 7. Projekty
przypisane zarówno do punktu 6, jak i 7 wydają się trafne, jednak bardzo
ciężko zidentyfikować, do którego z wymienionych punktów powinna być
przypisana dana praktyka. Jedynie w punkcie 7 znalazła się jedna inicjatywa
mająca kształt działań podobnych do uniwersytetu dziecięcego, a więc analogicznie do poprzednich dobrych praktyk powinna się znaleźć w punkcie 3.
Interpretując zapis punktu 8 należałoby się spodziewać zapisów związanych z obecnością strategii społecznej odpowiedzialności uczelni, zasad wynikających ze społecznej odpowiedzialności w dokumentach strategicznych
oraz funkcjonowania pełnomocników bądź jednostek zajmujących się społeczną odpowiedzialnością uczelni. Niektóre uczelnie zamieszczają również
wprost poszanowanie zasad społecznej odpowiedzialności w swoich misjach
i wizjach14. Do tego punktu uczelnie zgłosiły 7 dobrych praktyk. Zgłoszone
praktyki dotyczą partycypacji pracowników i studentów w rozwoju uczelni,
funkcjonowania Komisji i Pełnomocników zajmujących się społeczną odpowiedzialnością uczelni oraz funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych. Pojawiły się również dwie praktyki związane z funkcjonowaniem żłobków uniwersyteckich, których funkcjonowanie należy uznać jako element zarządzania
uczelnią.
W deklaracji znalazł się również punkt 9 odnoszący się do popularyzacji
i otwartości nauki. W tym punkcie jest miejsce na dobre praktyki związane
z różnego rodzaju przedsięwzięciami, takimi jak Festiwale Nauki i dni otwarte
na uniwersytetach, takie też praktyki zostały zgłoszone przez uczelnie. W tym
punkcie też jest przestrzeń na komunikowanie o stworzeniu raportu społecznej odpowiedzialności. Pomimo, że takie raporty zaczynają w Polsce powstawać, to żadna uczelnia nie zdecydowała się na zgłoszenie tego działania do
analizowanej publikacji. Pośród dobrych praktyk w tym punkcie pojawia się

14 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/wizja-i-misja,a72.html, (dostęp: 28.05.2020).
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również praktyka związana z funkcjonowaniem jednostki, która zajmuje się
społeczną odpowiedzialnością w ramach uczelni. Stanowi to działanie strategiczne i tego typu dobre praktyki ujmowane były w punkcie 8 deklaracji.
Deklaracja podejmuje również aspekty środowiskowe. W punkcie 10
mieszczą się działania przyczyniające się do minimalizowania negatywnego
wpływu na środowisko przyrodnicze, jak również warto byłoby rozszerzyć ten
punkt o działania mające na celu popularyzowanie zachowań w zgodzie ze
środowiskiem naturalnym, które w tym miejscu nie zostały wyraźnie umiejscowione w deklaracji. W tym punkcie bez trudu uczelnie potrafiły wyselekcjonować swoje dobre praktyki.
Społeczna odpowiedzialność opiera się na dialogu, o czym mówi kolejny
punkt deklaracji. Intepretując zapis punktu 11 można dostrzec, że w ramach
dobrych praktyk wymieniane jest tworzenie forów i rad sprzyjających dyskusji,
a także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Punkt ma istotne
znaczenie, zwarzywszy, że dialog z interesariuszami stanowi fundament społecznej odpowiedzialności uczelni15. Uczelnie w ramach zgłoszonych dobrych
praktyk trafnie wskazały inicjatywy opracowane we współpracy z interesariuszami i w większości przypadków odpowiadające na ich potrzeby.
Ostatni punkt deklaracji wraca do podstaw realizowania pierwszej i drugiej misji uczelni oraz odnosi je do rozwijającej się trzeciej misji społecznej.
W tym punkcie uczelnie powinny podejmować działania na rzecz popularyzowania zasad etyki i podnoszenia jakości zadań wypełnianych przez uczelnię, tak aby wyniki badań zaspokajały coraz trudniejsze oczekiwania świata
zewnętrznego. Uczelnie przypisały do tego punktu tylko cztery dobre praktyki,
a obserwacja działań w środowisku szkolnictwa wyższego wskazuje, że mogłoby być ich o wiele więcej.

Zakończenie
Zaprezentowane propozycje dotyczące uszczegółowienia poszczególnych
punktów deklaracji dają szanse na lepsze zrozumienie zapisów deklaracji, jak
i samej idei społecznej odpowiedzialności, która w polskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego dopiero nabiera kształtu. Podkreślić przy tym należy, że
15 E. Jastrzębska, Angażowanie interesariuszy jako istota społecznej odpowiedzialności według
ISO 26000, [w:] red. A. Wiśniewska, A. Kozłowska, Reklama i PR z perspektywy współczesnych
problemów komunikacji marketingowej, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu,
Warszawa 2016, s. 71-91.
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przedstawiona propozycja ma charakter otwarty i nie uwzględnia wszystkich
możliwości jakie niesie za sobą różnorodność polskich uczelni. Przedstawione
wytyczne należałoby zatem traktować jako wskazówki i inspirację do zbierania
dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni. Zauważyć
również należy, że niektóre dobre praktyki mają charakter złożony i sklasyfikowanie ich do jednej z kategorii ma charakter umowny.
Zebranie dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni pozwoliło dostrzec praktyczny wymiar deklaracji. Dzięki temu możliwe są
dalsze prace i udoskonalenia, których efektem może być rosnąca popularność,
jak i większe zrozumienie zasad społecznej odpowiedzialności uczelni. Przypuszczać jednak można, że zebranie kolejnych dobrych praktyk przez uczelnie
byłoby dalszym bodźcem do rozwoju zaprezentowanych wytycznych.
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SOCIALLY RESPONSIBLE UNIVERSITY
- GUIDELINES AND DIAGNOSIS ENGLISH

Summary: The issues of the social responsibility of universities in
Poland have gained in popularity with the creation of the University's
Social Responsibility Declaration. Declaration points generally define
the principles that should be followed by the university. The first good
practices collected based on the declarations indicate that universities
do not always understand this concept well. The purpose of this article
is to extract reporting guidelines based on literature and reported good
practices.
Keywords: University social responsibility, declaration of university
social responsibility, CSR.
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YOUTH ON THE LABOR
MARKET IN POLAND

Abstract: Youth unemployment is still a serious problem, despite the
reduction in the unemployment rate in recent years. This negatively
affects the functioning of a young person, hindering a smooth transition
from education to professional activity and disrupting proper socioprofessional functioning.
The aim is to identify the most important problems related to the
functioning of young people in the field of employment in 2014-2018.
Statistical data from institutions and reports analyzing the labor market
were used for analysis youth unemployment.
Poor preparation for entering the labor market (inactivity during
studies, low social competences, inadequate requirements for work and
employers) as well as narcissistic and consumerist approach to life cause
that entering adult life is often associated with disappointment and
adaptation problems. It is important to properly prepare young people
to navigate the labor market and to cope with various situations and
develop a sense of self-efficacy.
Keywords: youth, labour market, unemployment

Introduction
The process of systemic transformation started in 1989 in Poland and
the accompanying economic changes caused, apart from benefits, also negative consequences. One of the most important problems is the phenomenon
1 Doktor, Ośrodek naukowy - Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie.
2 Doktor, Ośrodek naukowy - Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie.
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of unemployment and the resulting social exclusion, considered one of the
most important problems. Hence, the subject of this article is the situation of
young people on the labor market in Poland, while the aim is to identify the
most important problems related to the functioning of young people in the
field of employment, based on labor market indicators in 2014-2018.
Globalization, development of modern technologies and growing free
market competition have a significant impact on the way the world economy
is perceived in the 21st century. Human resources are increasingly important
in the context of acquired, used knowledge, skills and professional qualifications. The situation of young people on the labor market is determined by the
level of education, and above all the ability to learn and acquire new professional skills. The increase in the level of education of the society, and especially
of youth, is a positive direction of change. However, professional relevance
and the ability to use their competences on the labor market are important.
Failure to adapt the structure of skills and professional qualifications of graduates to the requirements of the labor market is an important reason for this
group’s unemployment.
Determinants of the youth labor market
Young people are in a special situation on the labor market. Despite
a clear improvement, the economic activity rates are relatively low, while the
unemployment rate is high. In 2018, people aged 15-24 accounted for 17.7%
of all economically inactive, while the employment rate in this group was
30.4%3. Therefore, entering the labor market becomes a big problem.
The situation of young people is made up of many different factors,
objective – demographic, commercial and economic situation of the country and subjective, which refer to individual characteristics of a person such
as approach to career, activity, expectations, aspirations, etc.4. The above
aspects are determinants of the diversity of types, forms and working time,
and as a result - the barriers that young people face when entering the labor market. One of them is the lack of jobs corresponding to the level of

3 Situation on the labor market of young people in 2018, Ministry of Family, Labor and Social
Policy, Warsaw 2019.
4 M. Szylko-Skoczny, Sytuacja młodzieży na rynku pracy w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1998, s. 50.
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education5. It is worth emphasizing, however, that mismatches in the structure of labor demand and supply are a natural feature of every developing
and restructuring economy. They are a consequence of technical progress and
changes in the structure of the economy6.
Starting a professional life is also hampered by the inflexibility of the
labor market, which manifests itself in the fact that employers are not interested in employing people entering the labor market due to lack of professional
experience. In addition, segmentation is a feature of the modern labor market,
manifesting itself, among others in the division into a stable market of full-time employees and the market of temporary employees employed based on
flexible forms of work. The deepening of this division also increases the risk of
an uncertain start in working life7.
An important problem of young people on the labor market is the prolonged time of education in universities, which means that young people later
start to gain their first professional experience. This has a positive dimension an increase in the level of education. Despite this, a characteristic mismatching
of the education structure to the needs of the labor market is also observed in
Poland - low level of practical professional and social skills, lack of motivation
to work. The deficit of soft extra-professional skills necessary for teamwork, as
well as responsibility and punctuality are also significant8.
Success in the modern labor market is also associated with the right attitude and orientation towards success. In addition to education, young people
must be active in looking for work. Too high aspirations and expectations
of young people in relation to their knowledge and skills may discourage
them from undertaking work that does not meet expectations, especially financial ones. Psychological factors determining entrepreneurial attitudes that
influence the development of the career path are also important. The reason
for unemployment is not only the objectively existing lack of jobs, but also
the helplessness of some of the unemployed towards their own life situation,
5 M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Skórska, J. Wąsowicz, Młodzież na rynku pracy –wybrane problemy. Analiza komparatywna regionalnych rynków pracy na przykładzie dolnośląskiego, śląskiego
i opolskiego [w:] red. A. Zagórowska, Edukacja młodzieży a rynek pracy, Uniwersytet Opolski,
WUP w Opolu, Opole 2016, s. 66-78.
6 J. Rutkowski, Priorytety reformy rynku pracy. Synteza, Analizy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa 2008.
7 A. Niewiadomska, Populacja NEET – nowe wyzwanie dla państw europejskich, [w:] red.
J. Górski, K. Opolski, Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 167-178.
8 E. Kryńska, Polski rynek pracy – mity i rzeczywistość, czyli przeciw stereotypom [w:] red.
B. Balcerzak-Paradowska, Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, IPISS,
Warszawa 2013, s. 85-97.
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passivity in the face of difficulties encountered, the lack of the ability to take
responsibility for their lives and professional situation9.
Youth unemployment is a particularly dangerous phenomenon. Forced
inaction at the threshold of professional activity prevents proper social development and start to adult life. Lack of livelihood, scarcity, unfulfilled life
aspirations, frustration cause that unemployed youth are particularly exposed
to the phenomenon of social pathology10. Therefore, it is necessary to monitor
the situation of young people, which requires consideration of institutional
and structural factors. Restrictive employment protection regulations, minimum wage, strength of trade unions, level of collective bargaining can significantly affect the effectiveness of integration of young people on the labor
market. The labor market policy and instruments targeted at this social group
are also important11.
Situation on the labor market of young people
The high level of professional inactivity of young people is primarily determined by their low activity. It is connected with continuing education
and the delayed entry into the labor market. Analyzing the data contained in
Table 1, it can be observed that among persons aged 15-24, the employment
rate in 2018 was 30.4% and compared to 2014 it increased by 4.5 percentage
points. In turn, the youth unemployment rate decreased by 9.6 pp over the
period under consideration, however, it should be emphasized that despite
the decline - it is the highest of the remaining age groups of the population.
Table 1. The unemployment rate and the employment rate of people aged 15-24
according to LFS in 2014-2018 (%)
Specification

2014

2015

2016

2017

2018

Unemployment rate

22,0

20,3

15,9

14,8

12,4

Employment rate
25,9
26,1
28,6
29,8
Source: Own study based on https://psz.praca.gov.pl/documents/

30,4

9 J. Moczydłowska, Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych, kapitał ludzki i intelektualny, „Nierówności Społeczne i Wzrost Gospodarczy”
2005, nr 6.
10 D. Kotlorz, Bezrobocie absolwentów jako przejaw dysharmonii pomiędzy systemem edukacji
a popytem na pracę [w:] red. A. Ziomek, Edukacja a perspektywy rynku pracy absolwentów
w regionie Górnego Śląska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1998, s. 50.
11 A. Skórska, Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET na rynku pracy
w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016,
nr 289.
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An important indicator of the situation of young people in the field of
employment is the time spent without work. It reflects the adjustment of labor
demand and supply, as well as the degree of adjustment of the structure of graduates’ qualifications to the requirements of employers. In 2018, the average
duration of unemployment was 12.6 months. Analyzing the data contained in
Table 2, it can be observed that in the years 2014-2018 it remained at a similar
level - among the total unemployed the dynamics of change was - 0.3, while
among the unemployed up to 25 years of age. - 0.7.
Table 2. Average time without work in the years 2014-2018 (in months)
Specification

2014

2015

2016

2017

2018

Total number of
unemployed persons

12,9

12,6

12,8

12,7

12,6

The unemployed up
8,3
7,6
7,8
7,9
to 25 years of age
Source: Own study based on https://psz.praca.gov.pl/documents/

7,6

A specific group of young people are graduates, i.e. people within 12
months of graduation. Lack of liquidity in entering the labor market after
completing education is a particularly dangerous phenomenon in the social
and economic dimension. Forced inaction at the threshold of professional
activity prevents proper social development and the beginning of adult life.
Analyzing the data presented in Table 3, one can observe a decrease in unemployment among graduates, however, it is not as dynamic as at the beginning
of the examined period.
Table 3. Total number of registered unemployed persons and up to 12 months from
the date of graduation in years 2014-2018
Specification
Number of registered
unemployed
Unemployment
up to 12 months
from the date of
graduation

2014
1 825 180
85 389

2015

2016

2017

1 563 339 1 335 155 1 081 746
71 615

52 034

38 410

2018
968 888
34 578
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The share of the
unemployed up to
12 months from the
date of graduation in
the total number of
unemployed (%)

4,7

4,6

3,9

3,6

3,6

Source: Own study based on https://psz.praca.gov.pl/documents/

Education is a factor differentiating the competitiveness of young people
on the labor market in Poland. The number of people with higher education
is steadily increasing, thanks to which more and more young people have the
opportunity to acquire high professional competences, and their adaptability
to changing living conditions is growing. The data contained in Table 4 show
that in the period under study the most unemployed persons had general
secondary education. This ratio is much higher than the others. In turn, the
indicator of people with higher education in the total number of unemployed takes a single-digit form (5.8) and has a downward trend. The change in
the period 2014-2018 amounted to 5.4 pp. However, labor market statistics
show that higher education does not protect against unemployment, because a number of determinants, such as his personal characteristics, attitudes,
additional skills and many other conditions are imposed on the graduate’s
chances of finding a job.
Empirical research conducted over the years indicates the existence of
inequalities in access to education for urban and rural residents. These differences relate primarily to the availability, conditions and quality of education
at all levels of education - from elementary school, through secondary and higher education. This undoubtedly affects the situation of these people on the
labor market. Difficulties in obtaining employment also result from the lack
of economic entities on local labor markets, low spatial mobility associated
with high commuting costs or living costs in the city. Analyzing the place of
residence of the unemployed in the years 2014-2018, it can be observed that
the share of the unemployed up to the age of 25 is definitely larger in rural
areas than in the city (Table 4). This situation occurs throughout the whole period considered. A positive phenomenon is the decreasing share of the
unemployed living in the countryside in the total number of unemployed. In
2018 it amounted to 15.8%, the change compared to 2014 is 5.6 pp.
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99
gender

Specification

1013090 125761 12,4

city

176191

812090

village
21,7

16,1

159382 17,0

885532
142570

939648

woman
%

man

absolute numbers

2014

861745

701594

747201

816138

96456

140381

128749

108088

absolute
numbers

2015

11,2

20,0

14,5

15,8

%

731563
72361

603592 106842

77201

712227 102002

2016

absolute
numbers

622928

Table 4. Structure of the unemployed, including up to 25 years of age (%)

place of
residence

Total number of
unemployed

up to 25 years of age
Unemployed persons
up to 25 years of age
in% to total registered
Total number of
unemployed
up to 25 years of age
Unemployed persons
up to 25 years of age
in% to total registered
Total number of
unemployed
up to 25 years of age
Unemployed persons
up to 25 years of age
in% to total registered

9,9

17,7

14,3

12,4

%

Total number of
unemployed

588691

493055

486216

595530

54914

79419

80936

53397

2017

absolute
numbers

up to 25 years of age
Unemployed persons
up to 25 years of age
in% to total registered

9,3

16,1

11

13,6

%

Total number of
unemployed

521195

447693

426246

542642

48022

70555

72441

46136

2018

absolute
numbers

up to 25 years of age

9,2

15,8

13,3

10,8

%

Unemployed persons
up to 25 years of age
in% to total registered

YOUTH ON THE LABOR MARKET IN POLAND

education

502576

504267

191855

401041

225441

172893

331853

268952

291426

327415

432641

basic
vocational

secondary
general

post-high
school and
secondary
vocational

higher

up to 1

1-3

3-6

6 - 12

12 - 24

above 24

28072

44491

42551

65277

81984

39577

25237

83211

62438

64829

66237

299709

159332

200245

340799

164558

424924

432813

6,5

379453

13,6 241402

14,6 248173

24,3 235270

24,7

22,9

11,2

20,7

32,5

12,9

13,2

20240

28410

31925

52254

68574

35434

18542

65671

48033

51920

52671

Source: Own study based on https://psz.praca.gov.pl/documents/

time of being out of
work in months

100

gymnasium
and
primary

5,3

11,8

12,9

22,2

22,9

22,2

9,3

19,3

29,2

12,2

12,2

327054

215789

212904

194439

251704

133265

177559

289313

140870

355501

371912

15083

24245

24751

36583

50618

27923

13373

49180

35900

39330

41420

213421

109800

149491

234599

117266

281679

298711

25669

39690

21564

9425

37351

27306

28013

32238

4,6

271415 12454

11,2 166989 17909

11,6 160334 17047

18,8 159787

20,1

21,0

7,5

17,0

25,5

11,1

11,1

190894

104097

136492

212854

109113

248495

261934

146549
4,6

239816

10,7 143485

10,6

16,1 144047

18,6

19,6

6,3

15,9

23,3

9,9

10,8

10779

14537

14857

23217

36101

19086

7974

33739

24387

24522

27955

4,5

10,1

10,1

16,1

18,9

18,3

5,8

15,9

22,4

9,9

10,7
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The popularization of education at the tertiary level caused that a special
group on the labor market are people under 30 years of age (Table 5). Labor
market statistics for this age group show an improvement over the period
2015-201812, but these people still have problems with smooth entry into
the labor market. This is especially dangerous because it interferes with the
implementation of other development tasks not related to work, such as becoming independent or starting a family. Analyzing the data from the table, one
can notice a slight decrease in the share of these people in the total number
of unemployed. At the end of 2018, there were 252.0 thousand registered in
labor offices. Unemployed up to 30 years old, which constituted 26% of the
total number of the unemployed (Table 5). However, it is worrying that the
share of the unemployed up to 30 years of age is the largest in the group of
persons with general and higher secondary education. Analyzing the indicators
describing the time of being out of work, as in the case of people aged 15-24,
it can be seen that the largest group are people who find work within 1 month.
Difficult situation of people up to 30 years of age caused the necessity to
introduce changes and additional activities in the field of assistance to these
people both in Poland and other European Union countries.
Conclusion
The situation of young people on the labor market in Poland, despite
systematic improvement, still remains difficult. This is illustrated by the low
activity rate and high unemployment rate in this group of people. This is a serious problem, causing specific economic, political but above all social effects.
Forced inaction at the beginning of a career leads to passivity and a decrease
in motivation. It also affects self-esteem and professional usefulness. It hinders
the implementation of subsequent development tasks, prevents financial independence and stability. When analyzing the situation of young people on the
labor market, the causes of this phenomenon should be taken into account.
In addition to objective factors associated with adverse demographic and macroeconomic trends, attention should be paid to those on the side of employees. Poor preparation for entering the labor market related to, among others,
inactivity during studies, low social competences, inadequate requirements
for work and employers, as well as narcissistic and consumerist approach to

12 Due to the change of calculations methodology, data on the age group up to 30 years of age
have been available only since 2015.
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Gender

Specification

816138

747201

701594

861745

Woman

Man

Village

City

absolute numbers

209634

249574

262763

196445

2015

24,3

35,6

26,3

32,2

%

731563

603592

712227

622928

164126

199775

145221

218680

absolute
numbers

22,4

33,1

30,7

23,3

%

2016

Table 5. Structure of the unemployed, including up to 30 years of age (%)

place of
residence

Total number of
unemployed

up to 30 years of age

Unemployed persons
up to 30 years of age
in% to total registered
Total number of
unemployed
up to 30 years of age
Unemployed persons
up to 30 years of age
in% to total registered

102
588691 127259

493055 155107

180301

486216 102065

595530

absolute
numbers

Total number of
unemployed
up to 30 years of age

21,6

31,5

30,3

21,0

%

2017

Unemployed persons
up to 30 years of age
in% to total registered

521195

447693

426246

542642

absolute
numbers

Total number of
unemployed
up to 30 years of age

112335

139659

88070

163924

%

2018

Unemployed persons
up to 30 years of age
in% to total registered

21,6

31,2

20,7

30,2
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education

340799

post-high
school and
secondary
vocational

89288

68266

248173

241402

379453

3–6

6 – 12

12 – 24

above 24

57772

60205

120106

299709

235270

1–3

63571

159332

up to 1

80472

112429

87223

82000

97084

15,2

24,9

27,5

38,0

40,1

39,9

40,2

33,0

53,0

19,3

22,4

327054

215789

212904

194439

251704

133265

177559

289313

140870

355501

371912

45591

53581

55739

66074

91790

51126

62890

88785

68741

64585

78900

Source: Own study based on https://psz.praca.gov.pl/documents/

time of
being
out of
work in
months

164558

secondary
general

200245

424924

basic
vocational

Higher

432813

gymnasium
and
primary

13,9

24,8

26,2

34,0

36,5

38,4

35,4

30,7

48,8

18,2

21,2

41713

39489

48876

73313

39882

47710

69636

53988

48966

62066

271415 39093

166989

160334

159787

213421

109800

149491

234599

117266

281679

298711

14,4

25,0

24,6

30,6

34,4

36,3

31,9

29,7

46,0

17,4

20,8

239816

143485

146549

144047

190894

104097

136492

212854

109113

248495

261934

35522

34555

35649

44270

66174

35824

41059

64317

48378

44318

53922

14,8

24,1

24,3

30,7

34,7

34,4

30,1

30,2

44,3

17,8

20,6
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life cause that entering adult life is often associated with disappointment and
adaptation problems.
Looking at the problem from such a perspective, it is important to
properly prepare young people to function on the changing labor market in
terms of equipping graduates with the ability to navigate the labor market
and to shape the ability to cope with various situations and develop a sense of
self-efficacy. This is particularly important because during the search for and
performing the first job, there is a confrontation of the usefulness of acquired
knowledge and skills with the requirements and expectations of employers,
which can affect motivation and activity in the field of job search.
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MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W POLSCE

Abstrakt: Bezrobocie młodzieży jest nadal poważnym problemem, pomimo spadku stopy bezrobocia w ostatnich latach. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie młodego człowieka, utrudniając płynne przejście z edukacji do aktywności zawodowej i zakłócając prawidłowe życie
społeczno-zawodowe. Celem tekstu jest identyfikacja najważniejszych
problemów związanych z funkcjonowaniem młodych ludzi w zakresie
zatrudnienia w latach 2014-2018. Do analizy bezrobocia młodzieży
wykorzystano dane statystyczne z instytucji oraz raporty analizujące
rynek pracy. Złe przygotowanie do wejścia na rynek pracy (bierność
w trakcie studiów, niskie kompetencje społeczne, nieadekwatne wymagania wobec pracy i pracodawców) oraz narcystyczne i konsumpcjonistyczne podejście do egzystencji powodują, że wejście w dorosłe życie
często wiąże się z rozczarowaniem i problemami adaptacyjnymi. Ważne
jest odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do poruszania się po
rynku pracy i radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz rozwijania poczucia własnej skuteczności.
Słowa kluczowe: młodzież, rynek pracy, bezrobocie
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DIRECTIONS OF CHANGES
IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS
IN THE EVENT OF A THREAT
TO SOCIAL SECURITY
– RESEARCH REPORT

Summary: The aim of the research was to describe the directions of
changes in non-profit organizations in an event of threat to social security. The main aim of the research was to characterize changes in the
form and types of offered support. In the research a diagnostic survey
method was used, which allows the study of opinions and social attitudes. The technique was a survey, and the research tool was a survey
questionnaire. The questionnaire was sent out electronically. All in all,
135 people took part in the research.
Keyword: non-profit organization, situation of social security threat,
change Introduction.

There are various types of non-governmental organizations functioning
in Poland which have been experiencing their golden period for some time.
There are over 100,000 companies in Poland NGOs; in 2016, the level of activity of Poles in civic organizations was the highest since 19982. Foundations
and associations are among the most popular, but apart from them, certain
dedicated groups, cooperatives or church institutions may also operate. For
the purposes of this article, the author focuses on foundations and associations.

1 Mgr inż. Uniwersytet Wrocławski.
2 U. Staśkiewicz, Rola organizacji pozarządowych w Polsce w zaspokajaniu potrzeb społecznych,
„OBRONNOŚĆ Zeszyty Naukowe” 2017, 3(23).
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Legal grounds of non-profit organizations
The existence and functioning of non-governmental organizations in
the Polish legal system has been guaranteed in the Constitution3. The legal
act regulating the functioning of the foundation in Poland will primarily be
the Act of 6th April 1984 on foundations, which provides that a foundation
may be established to execute socially or economically useful purposes. The
legislator indicates examples such as, among others, health protection, economic development or social care and assistance. The founders may be natural
persons, irrespective of their place of residence or citizenship, or legal persons
having their registered offices in Poland. The foundation’s seat should also
be located at the territory of Poland. The establishment of the foundation
should have the form of a notarial deed, unless it results from a will. The founder should indicate the purposes of the foundation and the assets for their
implementation – for example, movables, real estates, money or securities.
The internal act regulating the functioning of the foundation is its statute.
This is the very act which defines the name, registered office, assets, purposes,
operating principles, composition and organization of the board. It should
be noted that the legislator provided for the possibility of voting by the foundation authorities via electronic means of communication in the event of
an epidemic emergency or epidemic condition, as provided in the Act of 5th
December 2008 on preventing and controlling infections and infectious diseases in humans. The Foundation may run a business activity, but then the
value of its funds allocated to this activity may not be less than one thousand
zlotys. The Foundation is subject to entry in the National Court Register and
then acquires legal personality. The foundation is headed by the board that
represents the foundation outside and manages its activities. If the foundation
wants to undertake activities not provided for in the statute, it must amend
the statute. Any amendment to the statute must be entered in the National
Court Register. Every year, the Foundation submits a report on its activities
to the competent ministry. Foundations with the status of public benefit organizations make the report public4.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Journal of Laws of 1997,
No. 78, item 483).
4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Journal of Laws of 1984 No. 21, item 97).
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Another popular form of a non-governmental organization is association,
regulated by the Act of 7th April 1989 Law on Associations5. Associations allow
citizens to exercise their right to form association guaranteed to them by the
Constitution. Associations may speak in public and represent the collective
interests of their members vis-à-vis public authorities. An association is a voluntary, self-governing and permanent membership organization with non-profit purposes. An association defines its goals, action plans (programmes)
and organizational structures, and also adopts internal acts regarding its activities. An association conducts its activities based on social work performed by
its members6. To perform its work, it may hire employees. An association can
be created by Polish citizens who have full legal capacity and are not deprived
of public rights. Persons aged 16-18 may belong to associations and exercise
active and passive voting rights7. Most members of the board must have full
legal capacity. Foreigners residing in Poland can form associations, like Polish
citizens. Foreigners residing abroad can appear in associations if the statute
allows it. The Association is subject to entry in the National Court Register
and after this procedure it acquires legal personality – and this is when it can
start operating. The supervision of the associations is exercised by the Starost
competent for the seat of the association8. An association may be established
by at least seven people; for this purpose, a statute should be passed and the
authorities chosen. The statute specifies the name, place of activity, goals and
means of their execution, authorities, the ways of representation, obtaining
financial resources and establishing membership fees, making changes in the
statute, and the manner of the association dissolution9. Here, also, the legislator, as in the case of foundation, provided for the option of voting by
electronic means in the event of threatening epidemic or epidemic condition.
The association’s assets consist of the members’ contributions, donations, inheritance, bequests, income from own business activity, the association’s assets
and public dedication. The Association may run a business, its income cannot
be distributed among the members, but must be used for the execution of statutory tasks10. There is a simplified form of association – ordinary association.
5 M. Babula, Uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, [in:] red.
Krzysztofek A., Szewczyk K., Borcuch A., Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki,
Laboratorium wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019, p. 50.
6 T. Sowada, J. Kotus, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015, p. 52.
7 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Journal of Laws of 1984 No. 21 item 97).
8 T. Sowada, J. Kotus, Rola stowarzyszeń…, op. cit., p. 52.
9 Ibidem, p. 55.
10 R. Barański, Fundacje i stowarzyszenia, Wydawnictwo C.H. Beck: Warszawa 2016, p. 56.
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An ordinary association does not have legal personality11. It may, on its own
behalf, acquire rights, including ownership and other property rights, make
commitments, sue and be sued. Each member is liable for the obligations of
an ordinary association, jointly and severally with the other members and the
association, should enforcement against the association’s assets prove ineffective. To establish an association, you need at least three people and regulations defining the name, goals and tasks, the area of operation, the method of
acquiring and losing membership, as well as the manner of dissolution of the
ordinary association. An ordinary association is formed and can operate after
making an entry in the register of ordinary associations12.
It should be pointed out that the importance of NGOs has increased
significantly due to the adoption of the Act of 24th April 2003 on Public Benefit and Volunteer Work13, which refers directly to foundations and associations. This act regulates the principles of carrying out public benefit activity,
obtaining the status of such an organization, its functioning and exercising
supervision over such entities. This Act also defines public benefit activities as
socially useful activities provided by specific entities in the sphere of public
tasks, which include tasks in the indicated areas.
An interesting question is the issue of managing non-profit organizations,
which consists primarily of defining goals, planning tasks and determining
funding sources for them, determining organizational structures or hiring employees14. Although in the literature a view prevails that managing this type of
organization is no different from the management of an ordinary enterprise,
one should consider what features distinguish a non-profit organization from
other forms of activity15. Similarly, as in the case of an enterprise, the key issue
in the strategic planning process will be its mission, and the lack of its clear
definition may cause chaos – specifying it properly allows the organization to
develop in the assumed direction16. According to Iwaszkiewicz-Rak, a properly formulated mission attracts financial and human resources, mobilizes and
11 T. Sowada, J. Kotus, Rola stowarzyszeń…, op. cit., p. 54.
12 P. Pinior, Zasady reprezentacji stowarzyszenia zwykłego, „Przegląd Prawa Handlowego”
2018, nr. 6/2018. p. 5.
13 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Journal of Laws No. 96, item 873).
14 M. Czuba, Dylematy zarządzania organizacjami non profit [in:] red. A. Nalepka, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2005, p. 32.
15 P. Frączak, Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, „Ekonomia Społeczna” 2008, nr
1 (2), p. 67.
16 T. Kafel, Strategie organizacji pozarządowych. Zarys problemu [in:] V Seminarium Młodych Pracowników Nauki i Doktorantów Szczawnica 19-20 czerwca 2006, p. 120.
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motivates to act, which in the case of non-profit activities will be very important17. In the literature, the authors postulate the need for management professionalization, which results from the expectations of founders and donors who
care about the effectiveness of projects they co-finance18. Higher requirements
for non-profit organizations as beneficiaries of public funds, as well as administrative pressure in the scope of reporting are other reasons for the professionalization of the management of non-profit organizations19.
Condition of Threat to Social Security
The appearance of the COVID-19 epidemic in Poland has led to a crisis
that can be understood in different ways. In relation to the economy, the epidemic as a sudden circumstance, threatened various spheres of economic life
and led to a temporary decline in economic activity20. In addition, due to the
epidemic, the stable development process collapsed, and the situation necessitated urgent measures. The temporary limitation of many types of economic
activity, which are often the main and only source of income for the citizens,
has led not only to a crisis in the economy, but also to crises in psychological terms. Due to the need to close many jobs, unemployment is growing.
Unemployed persons have found themselves in a difficult situation. The fear
for one’s own life and the lives of the beloved, as well as the situation of isolation may facilitate the appearance of symptoms of psychological or health
disorders in society more than before. Due to the higher risk of complications
in the course of COVID-19 disease in the elderly, they should specially avoid
crowds of people, and thus require support in carrying out daily activities. As
a result of the announced condition of the COVID-19 epidemic, it seems that
non-profit organizations can specifically help society in this difficult situation
in many ways.
First of all, non-profit organizations can conduct online psychological
counselling for people who, due to the current state of the epidemic, need the
17 B. Iwankiewicz-Rak, Marketing organizacji niedochodowych, AE Wrocław, Wrocław 1997,
p. 83.
18 A. Marciszewska, Profesjonalizacja Zarządzania Organizacjami Non-profit - ujęcie teoretyczne, „Organizacja i kierowanie” 2014, nr. 4/2014 (164), p. 59.
19 A. Witek-Crabb, Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach non profit, [in:] red.
A. Nalepka, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących
wymagań konsumentów, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz
2006, p. 132.
20 A. Nosek, A. Pietrzak, Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów - na przykładzie współczesnego kryzysu finansowego, 2009, p. 170.
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support of a psychologist or psychotherapist. Assistance could be provided
in the form of video-conversations, on the phone or in the form of a text –
consist of an exchange of messages with a specialist21. Due to the order to
stay at home to prevent the spread of COVID-19, the assistance provided in
the offices of psychologists and psychotherapists remains rather unavailable;
in addition, non-profit organizations could provide such assistance, free of
charge, to persons who cannot manage to pay the cost of a traditional visit to
a psychologist, or for a small amount paid for the statutory purposes of the
organization.
Another form of assistance that could be successfully provided on-line is
legal assistance. Non-governmental organizations may also provide free legal
assistance in personal contact, but currently, due to the necessity of limiting
personal contacts, such assistance could be provided on-line22. Meanwhile, in
everyday life there are situations in which legal assistance may prove indispensable. Moreover, due to the emergence of new regulations aimed at supporting entrepreneurs in the current epidemic situation and information noise
related to this – many people are not able to find themselves in the abundance
of new regulations. In addition to legal assistance, non-profit organizations
could also provide online tax or accounting consultant’s assistance. It should
be mentioned that some banks in Poland successfully provide such online
services23. Particularly, such assistance could be useful for small entrepreneurs
who have so far managed with their own accounting – especially in terms of
assistance regarding social security contributions and any social assistance that
can be obtained due to the COVID-19 epidemic.
Non-profit organizations may also provide assistance to the elderly who,
due to the high risk of COVID-19 infection, in particular, should not leave their homes. The help could consist of doing shopping and delivering it
to an indicated address. It should be noted that before the outbreak of the
epidemic, elderly people could also seek support from the non-profit sector

21 P. Chocholska, M. Osipczuk, E-pomoc. Psychologiczna pomoc w Internecie- teoria i praktyka, Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST, 2010, p. 21.
22 M. Hejbudzki, Rola organizacji pozarządowych w realizowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej [in:] Szymańska U., Falej M., Majer P., Organizacje pozarządowe w ujęciu prawno-postulatywnym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
2017, p. 54.
23 D. Karolewska, A. Ziętek, Innowacje finansowe w bankowości na wybranych przykładach,
„Debiuty Ekonomiczne” 2016, nr 17, p. 156.
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in their daily existence, and this problem is described in a broader aspect by
Szweda-Lewandowska24.
Support programs for non-governmental
organizations in the situation of epidemic crisis
in Poland
In May 2020, the Government Program of Emergency Support of Non-Governmental Organizations in the Field of Counteracting the Effects of
COVID-19 was launched. The program is addressed to organizations from the
third sector who are affected by the epidemic. Within two Priorities, namely
Supporting Activities and NGO Security, organizations will be able to obtain
a subsidy for public tasks, adaptation of ongoing projects to the epidemic
situation and co-financing operating costs. The program budget is 10 million
PLN.
Research methodology
The aim of the research was to describe the directions of changes of non-profit organizations in the event of a threat to social security caused by the
epidemic. In the research, on the one hand, the diagnostic survey method
was used, which enables the study of opinions and social attitudes. The technique applied was survey, and the research tool was a survey questionnaire.
The questionnaire was sent out electronically. The surveyed group consisted
of students of College of Management and Entrepreneurship in Wałbrzych,
students of the Karkonosze State University in Jelenia Góra, students of Wrocław University of Economics. In total, 135 people took part in the research.
The survey contained 9 questions, of which 2 were open and 7 closed. On
the other hand, a method of analysing the statistics, documents and available
studies on meeting the security needs by non-governmental organizations was
applied.
The following research questions were asked:
What are the development directions of non-profit organizations in the
event of a threat to social security?
What types of non-profit activities are most in demand?

24 Z. Szweda-Lewandowska, Logika systemu opieki nad osobami starszymi, „Polityka społeczna”
2013, Rocznik XL (475), p. 4.
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What changes in the scope of of non-profit organizations activity are
noticed in connection with the epidemic crisis?
What the benefits and losses for non-profit organizations are associated
with social security threats?
The following hypotheses were put forward in the paper:
H1 – it can be assumed that the directions of development of non-profit
organizations in the event of a threat to social security will be psychological
and legal support as well as economic and professional counselling;
H2 – the greatest demand, in the event of a threat to social security, will
be for activities carried out remotely using online platforms;
H3 – changes in the scope of operations of non-profit organizations
are related to the limitation of direct actions and the development of remote
actions;
H4 – benefits and losses incurred by non-profit organizations depend on
the flexibility of an organization’s structures, its rapid response to changes and
research on social needs carrried out by the organisation.
Research results
Most respondents declare that (68.1%) they know non-profit organizations operating in their local environment. Only 31.9% of the respondents
declare that they do not know any such organizations. The prevalence of people who know non-governmental organizations is visible in all examined
groups (Figure 1). Comparing the results of this research with the survey
conducted by the NGO.pl portal according to which in 2017 only 13% of
respondents declared that they knew local NGOs and in the last 12 months
had personally participated in the activities of the organization, e.g. took part
in the events, collections organized by them, used their services, then it can
be stated that the knowledge about non-profit organizations is increasing25.
On the other hand, it is worth noting that the research was conducted in
a group of students interested, in a way, in the activities of governmental
organizations, because study curriculms often require involvement in charity,
volunteering and broadly understood assistance.

25
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Figure 1. Knowledge of non-profit organizations

Respondents understood the term non-profit organisation as “not profit
oriented” entity 43% of respondents responded YES. The respondents emphasized that non-profit organizations “aim at the welfare, without looking at
profits”, “which obtain the necessary financial resources from various public
budgets: state, regional, or local ones”, they are organizations which “while conducting their activities focus on supporting private or public welfare”,”
Most often they are voluntary, permanent and self-governing associations with
non-profit purposes.” “They focus on charity, for the benefit of some groups
and do not count on profits, they serve the general good.”
When it comes to the development of non-profit organizations in situations of a threat to social security, it turned out that respondents prefer pedagogical, psychological and legal support as well as economic and professional
counseling. As many as 77.8% of respondents were in favor of using pedagogical counseling. A fairly large group of respondents (66.7%) believe that legal
and tax counseling would be important for them. The respondents declared
that if a non-profit organization in a local environment would offer legal or
tax advice, they would benefit from this offer. It also seems important that
a quarter of respondents make the use of non-profit organizations’ offer dependent on current needs.
The largest percentage of respondents (66.7%) believe that if a non-profit organization in the local community offered legal or tax counselling, they
would use this offer. ¼ of the respondents are of the opinion that the use
of non-profit organizations offer would depend on their current needs. The
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majority of respondents – as much as 76.3% - believe that if an organization
offered psychological or vocational counselling, it would meet their current needs. Furthermore, as many as 77.8% of respondents were in favour
of using pedagogical counselling. At the same time, the respondents claim
that the most optimal form of executing the above-mentioned forms of assistance would the be on-line platforms. Where they could talk to chosen
specialists without exposing themselves to the external environment. According to the respondents, such solutions would particularly help people from
the vulnurable groups, for whom infection with Covid -19 would result in
serious health consequences.
As for the preferences regarding contacts with an NGO, it is worth
noting that the majority of respondents declare that they would choose online
contact. This was stated declared by 43% of the respondents, 28.9% of the respondents would hesitate before making a decision regarding the form of contact, and 28.1% of the respondents would prefer personal contact. Commenting on whether non-governmental organizations are needed in situations of
threat to social security, the vast majority, amounting to 88.9%, believe that
they play a socially important role. Only 3.7% believe that such organizations
are not necessary. On the other hand, it seems interesting that a fairly large
group of respondents – 49.6% - do not know what local non-profit organizations do. 35.6% of the respondents declare this knowledge. Respondents
point to three areas attributable to non-governmental organizations. Such
organizations – according to the respondents – deal with care, education and
therapeutic activities, and then with training and consulting activities, and
finally – controlling activities, manifested, inter alia, in the so-called “have
an eye on the authorities’ hands” activities. Most of the respondents (77.8%)
believe that NGOs are a perfect complement to the state’s activity, wherever
its help does not reach or is still too small.
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Figure 2. The most important supporting activities in a security risk situation implemented by non-profit organizations

In the current situation of epidemic crisis, according to the respondents,
the most important tasks of a non-profit organization are providing psychological help to people who are unable to cope with it on their own (61.4%),
manufacturing masks (17%) and providing assistance in shopping for the elderly (15.5%). In all the surveyed groups, a tendency to emphasize the role
of non-governmental organizations in preventing the effects of the Covid-19
epidemic is visible (Figure 2). Areas indicated by the respondents can be interpreted as new social needs and new challenges faced by the organizations. It is
worth emphasizing that the situation of the epidemic crisis has initiated new
possibilities of actions that can be utilised by organizations for their development or considered as a problem and obstacle. Each organization can use these
emerging social needs in its own way, finding its own place in the community.
By analysing the collected data, descriptive statistics of rating indicators
for non-profit organizations were calculated. The obtained statistical values
allow to assume that in most cases the variables show significant discrepancies
from the normal distribution. To check whether the distribution of variables
has the features of normal distribution, the Kolmogorov-Smirnov test was
performed. Data on this subject are presented in Table 1.
Table 1. Descriptive statistics of nonprofit rating indicators
Ratng
indicators

R

M

1

3.00

1.4593

1.04926

1.101

-.461

-1.262

2

3.00

1.6000

.64876

.421

-1.212

.567

SD

W

S

K

p
p<0.001
p<0.001
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3

2.00

1.7556

.44832

.201

-1.452

.789

p<0.001

4

3.00

1.8000

.45384

.206

-.272

3.457

p<0.001

5

2.00

1.1481

.83325

.694

-.285

-1.505

p<0.001

6

2.00

1.8519

.44919

.202

-3.138

9.225

p<0.001

7

6.500

.90000

1.036282

1.074

1.298

4.360

p<0.001

Legend:
1 – Knowledge of non-profit organizations
2 – Assessment of legal or tax counselling needs
3 – Assessment of psychological and vocational counselling needs
4 – Assessment of pedagogical counselling needs
5 – Evaluation of using the online form or a personal meeting
6 – Assessing the needs of non-profit organizations
7 – Evaluation of the activities of local non-profit organizations

To check the dependences between the indicators of the assessments formulated by the respondents regarding the demand for individual forms of
activity and the declared knowledge on the organization, a correlation analysis was performed (Table 2). A non-parametric Spearman rho correlation test
based on ranks was used, whose properties allow a good estimation of correlation coefficients in the case of normal and significantly different distributions
from the normal distribution26.
Table 2. Relationships between knowledge and knowledge of non-governmental organizations and declared willingness to take advantage of the organization’s offer and
opinions about them

Assessment indicators

Willingness to use
legal or tax advice
Desired to use
psychological and vocational counselling
Desired to use pedagogical counselling

knowledge about
non-profit organizations

knowledge about the
activities of local non-profit
organizations

Rho

D

Rho

D

0.273**

0.001

0.178*

0.039

0.212*

0.013

0.085

0.328

0.152

0.078

-0.030

0.729

26 A. Field, Discovering Statistics Using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London
2009, p. 45.

118

DIRECTIONS OF CHANGES IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS ...

Using the online
form rather than a
personal meeting

0.000

0.998

0.135

0.119

Opinion – the importance of non-profit
activities

0.099

0.253

-0.159

0.065

Organization activities in the event of an
epidemic

-0.159

0.066

-0.046

0.594

* p < 0.05;** p < 0.01

The calculated correlation coefficients indicate that the respondents who
had a higher level of knowledge of non-profit organizations had a higher level
of needs in terms of using the organization’s offer regarding legal or tax counselling (rs = 0.273; p = 0.001). The correlation was characterized by a high
strength of a positive relationship, which indicates that the higher the knowledge about the existence of a non-profit organization, the higher the declared
willingness to take advantage of its legal or tax counselling offer. Similarly, in
the case of respondents who had a higher level of knowledge of non-profit
organizations, a higher level of needs was also noted in terms of using the
organization’s offer in the scope of psychological and vocational counselling
(rs = 0.212; p = 0.013). In addition, respondents who had a higher level of
knowledge about the forms of non-profit organization activity had a higher
level of legal or tax counselling needs (rs = 0.178; p = 0.039). Research suggests
that the more accurate the knowledge about the activities of local non-profit
organizations, the more people are willing to take advantage of their offer.
Conclusion
The aim of the research was to describe the development directions of
non-profit organizations in the event of a social security threat. The main research aim was to characterize changes in the forms and types of support offered.
In total, 135 people took part in the research.
It was confirmed that the directions of changes in non-profit organizations in the event of a threat to social security concern the increased demand
for psychological and legal support as well as economic and vocational counselling. It seems that the increased demand for professional and economic
counselling is associated with changes in the labour market. This has been
confirmed by the research.
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Partially confirmed was the assumption that the directions of changes
in non-profit organizations in the event of a threat to social security concern
the increased demand for psychological and legal support as well as economic
and professional counseling. According to the respondents, pedagogical and
psychological counseling is the most important - as many as 77.8% of respondents were in favor of using pedagogical counseling, and slightly less, because
76.3% of respondents were in favor of using pedagogical counseling. A fairly
large group of respondents (66.7%) believe that legal and tax counseling would be important for them.
An assumption was confirmed that the greatest demand, in the event of
a threat to social security, would be for activities implemented remotely using
online platforms. The respondents’ statements show that there is a visible
trend regarding the reduction of direct-contact actions and the development
of remote actions. This trend corresponds to the recommendations for contacts in the event of an epidemic, as is reported by portal https://blog.assecobs.pl/ along with the advancement of the epidemic, the measures taken
to suppress the virus transmission are being tightened. They rely heavily on
reducing significantly direct contacts among people.
As for the benefits and losses for non-profit organizations, they are related to new social needs, they are related, among others, to: providing psychological help to people who are unable to cope with the situation on their own
(61.4%), manufacturing protective masks (17 %) and assisting in shopping
for the elderly ones (15.5%). Organizations which will respond to emerging
needs and adapt their activities to the social needs can expand the spectrum
of their impact, gain experience in crisis situations and accumulate a range of
good practices in situations of threat to social security.
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KIERUNKI ZMIAN ORGANIZACJI NON-PROFIT
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO RAPORT Z BADAŃ
Streszczenie: Celem badań było opisanie kierunków zmian organizacji
non profit w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, która umożliwia
badania opinii i postaw społecznych. Techniką była ankieta, a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz rozesłany
został drogą elektroniczną. Ogółem w badaniach wzięło udział 135
osób.
Słowa kluczowe: organizacje non-profit, sytuacja zagrożenia społecznego, zmiana.
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PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING
AND A SENSE OF CHILD’S QUALITY
OF LIFE IN THE FAMILY
IN THE ECONOMIC
AND SOCIAL DIMENSION

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony został jakości życia dziecka
w rodzinie w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Jakość życia to
wszystkie elementy związane z faktem istnienia. Naturalnym środowiskiem każdego człowieka jest rodzina. Rodzina ogrywa bardzo istotną
rolę w procesach socjalizacyjno- wychowawczych, stwarzając optymalne warunki dla prawidłowego życiowego funkcjonowania. Istnieje wiele definicji jakości życia, jednakże w artykule zostaną omówione tylko
wybrane aspekty treściowe tej kategorii. Zaprezentowano uwarunkowania poczucia jakości życia, znaczenie czynników warunkujących jakość
życia. Ponadto autorka w oparciu o literaturę przedmiotu podjęła próbę
przedstawienia sytuacji dziecka w rodzinie.
Słowa kluczowe: jakość życia, dziecko, rodzina.

Introduction
Quality of life is a term used in everyday life. Quality of life is a conceptual category, described and analyzed in theory and in scientific research by
representatives of various sciences, among others: statistics, economics, sociology, psychology, pedagogy and medicine. In pedagogical terms, reference is
1 Mgr, doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
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made to the hierarchy of values and life aspirations of man. However, the economic understanding of the concept is considered as indicators of quality of
life, taking as a reference the cost of goods and services, the minimum social
and the scope of basic human needs.
Quality of life - theoretical assumptions
The interdisciplinary nature of quality of life means that there are many
definitions of the term in the literature on the subject. According to one definition referring to the quality of life, the following elements have an impact:
wealth, which is understood as material goods in the possession of people,
health and well-being, safety both in the health dimension and in the aspect
of loss of property and in the economic sense the means necessary for life
financial2. According to Helena Sęk, the quality of life is “the result of internal evaluation processes of various spheres of life and life as a whole. It is
a cognitive and experience category, and the subject is the most important,
if not the only source of data on the basis of which the level of quality of life
is inferred”3.
In turn, Teresa Słaby defines the quality of life as “all those elements of
human life that are associated with the fact of his existence, being someone
and feeling emotional states, affecting, for example, having a family, colleagues, friends”4. As Tomasz Kołakowski noticed, the quality of life is never
invariably and universally accepted5.
Czesław Bywalec notes that “the concept and scope of quality of life
is very large; from understanding it as prosperity or consumption, to the states
of personal satisfaction, satisfaction or happiness, using the natural environment, health and social status. In this approach, the quality of life is understood as the degree of human satisfaction with the whole of his existence”6. The
sense of quality of life is an assessment of how a person will live their lives.
2 K. Włodarczyk, Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój” 2015, 1/10, s. 5.
3 H. Sęk, Jakość życia a zdrowie, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1993, 55,
z. 2, s. 110.
4 K. Włodarczyk, Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój” 2015, 1/10, s. 3.
5 T. Kołakowski, Wpływ projektów logistyki miejskiej na jakość życia mieszkańców- preferowane
kierunki działań na przykładzie wybranych miast [w:] red. J. Witkowski, A. Baraniecka, Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Prace Naukowe UE,
Wrocław 2011, s. 160.
6 Cz. Bywalec, Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, IRWIK, Kraków
1991, s. 30.
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Each individual perceives reality in a different way and thus interprets it to
a different degree. It takes into account its own needs, desires and past experience. One of the ways of recognizing the quality of life that is being considered is describing it using the concepts of psychology of emotions, including:
the intensity and diversity of experiences. High quality of life can determine
positive self-esteem, i.e. satisfaction and acceptance of one’s friends’ life and
health7. Summing up the considerations to date, it is worth noting that the
quality of life is an interdisciplinary concept and therefore many definitions of
the term appear in the literature on the subject, which makes it impossible to
create one term referring to the quality of life.
Definition of the family
In social and sociological sciences, the family is most often recognized as a
social group, educational environment, cultural environment, socio-educational system, which allows showing the social, educational and cultural aspects
of the family, internal mechanisms of its functioning and relations between
the family and other educational groups and institutions8. In the approach
given by Maria Ziemska, the family is “a small social group consisting of parents, their children and relatives; parents have a marriage bond, parents with
children - a parental bond which is the basis of family education, as well as
a formal bond defining the obligations of parents and children towards each
other”. In the pedagogical dictionary, Włodzimierz Szewczuk writes about the
functions of the family as specific ranges of effects that family life produces in
wider social systems9.
Henryk Cudak accepts the thesis that “the family is the primary and at
the same time the primary care, educational and socialization environment of
the child, starting from his birth and participates to a greater or lesser degree
in his individual developmental stages10.
According to Stanisław Kawula, “the family is an internal world, but it is
subject to external influences that reach there through various channels and

7 M. Tatala, K. Janowski, K. Wałachowska, K. Król, B. Serej, Jakość życia u kobiet w aspekcie
przeżywania choroby nowotworowej gruczołu piersiowego, „Horyzonty Psychologii” 2013, Tom
III, s. 165.
8 I. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2001,
s. 56.
9 Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 265.
10 H. Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1999, s. 5.
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shape the social and individual system of values and norms of social behavior
of individual members”11.
According to Zbigniew Tyszka, the family is treated as “a group of people connected by marriage, kinship, affinity or adoption”. However, the author later made the definition more concrete, presenting a model of methodological analysis of the family as a group to external social systems in relation
to it - including global society, remaining in constant interaction with it, as
well as undergoing changes along with changes in the global society and its
structures12.
As Anna Giza- Poleszczuk states, “a family is in fact a process, not a being.
A family is born when a more or less lasting relationship is established between partners; it increases and increases with the birth of children; it shrinks
as children leave the house one by one and finally “dies” with the death of
their founders, in the meantime bringing new families to life”13. According to
Rostowska, the family is a system of values in which all members interact. The
author defines a family as follows: “family members form a mutual reference
system for each other, they are a source of behavior patterns, activity of attitudes, as well as information about accepted values in the family”14.
According to Rembowski, it is assumed that the family is a primitive
group with its own individual organization. For a group to function properly, its members must have affection and mutual acceptance in addition to
their mutual presence15. The family environment is the first to intensively
affect a child, transforming its primary and biopsychic traits into acquired
traits that affect the child’s posture16. A child in a family gains self-confidence
and emotional balance. In addition, the family introduces the child to social
contacts17. According to Jan Szczepański, the family provides the child with
emotional needs, providing a sense of security and opportunities to regain

11 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 50.
12 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976, s. 74.
13 A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie
interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 31.
14 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Wydawnictwo Impuls, Kraków
2008, s. 43.
15 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986, s. 10
16 A. Smarzyński, Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 10.
17 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2002, s. 50.
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balance18. The family is a natural upbringing environment, because activities
take place in normal living conditions. In other institutions, however, upbringing is very distant from life, even when you want to get close to it, it is done
from the distance created by a specially arranged educational situation19.
Past considerations show that the family is the first school that prepares
the young generation for social participation in the group. The family teaches
how to take the first steps in shaping and creating contemporary objective
culture by the young generation.
Determinants of the sense of quality of life
The concepts of quality of life are focused on two main ways of interpreting this concept. The first describes the quality of life as objective conditions relevant to human needs. The second way of quality of life is the subjective states of internal evaluation processes of various spheres of life20. The
literature on the subject presents two approaches to quality of life: the objective approach is objective living conditions measured by objective variables such
as health, material and social living conditions, and the subjective approach
is identified with the quality of life associated with satisfaction. This approach
is an individual’s sense of well-being and contentment or dissatisfaction with
life21.
Ewa Skrzypek defines the quality of life as categories being a combination of both objective and subjective elements. The basic conditions include:
objective conditions which include economic conditions, leisure time, safety,
and natural environment22.
Romuald Kolman describes an objective approach, considering the quality of life in biological and economic aspects. The quality of life in economic
terms is the degree of satisfying the spiritual and material needs of man. The
author defines these life conditions as the possibilities and circumstances of
the quality of life23.
18 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s. 306.
19 R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966, s. 50.
20 H. Sęk, Jakość życia a zdrowie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Społeczny” 1993, nr 2,
s. 110.
21 T. Dmoch, J. Rutkowski, Badanie poziomu i jakości życia, „Wiadomości statystyczne”
1995, nr 10, s. 27.
22 E. Skrzypek, Determinanty jakości życia w społeczeństwie informacyjnym [w:] red. E. Skrzypek, Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. UMCS, Lublin 2007,
s. 54.
23 R. Kolman, Zespoły badawcze jakości życia, „Problemy Jakości” 2000, nr 32 (02), s.2.
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According to the concept proposed by E. Allardt, the needs are met primarily in the following dimensions:
− having (having) is an income situation, housing conditions and
education
− affection (loving) related to interpersonal relations, including relations
with the local community
− existence (being): needs that result from the personal development and
prestige of a given unit related to personal development opportunities and
personal security.
Tab. 1. E. Allardt’s concept
Groups of needs

Objective assessments

Subjective assessments
Subjective feeling of dissatisfaction - satisfaction with
living conditions

Possession

Objective measures of standard of living

Interpersonal
relations

Subjective sense of happiness
Objective measures of inter- unhappiness in interpersonal
personal relations
relations

Personal development

Objective measures of relations with society and the
environment

Subjective sense of alienation
- personal development

Source: Own study based on the publication: E. Jankowska, Pojęcie i narzędzie pomiaru jakości życia, „Toruńskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 1 (4), s. 36.

E. Allardt’s concept points to an analysis of how people function in different spheres of life and this is not limited to studying material living conditions, but covering two other dimensions. The first relates to social life, the
sphere of social relations and is referred to as loving (love) and the second
is related to mental well-being, self-satisfaction and self-esteem, self-esteem,
the last to be. Division: having, loving, being overlaps with the division of
basic needs24.

24 M. Patlewicz, Jakość życia dzieci a status społeczno- ekonomiczny rodziny. Teoria i badania,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 27.
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Tab. 2. E. Allardt’s concept of quality of life
The concept of quality of
life

Prosperity

Happiness

Standard of living - to have

Subjective assessments,
Material and institutionperception of material
alized needs (formalized
living conditions by the
and social relations)
individual

Quality of life - love, be

Intangible needs and
informal social relations

Subjective assessment
of personal and social
relationships, own

Source: Own study based on publications: M. Patlewicz, Jakość życia dzieci a status społeczno- ekonomiczny rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2016, s. 28.

Division: having, loving, being overlaps with the division of the basic
needs of the individual. Needs have been classified according to how they can
be met.
1. Needs are defined by material goods, impersonal - material dimension
2. Needs that are implemented through relationships with other people
(the need for love, company, belonging) - the dimension of social relations
3. The needs of self-realization, self-esteem - the dimension of
self-realization25.
The importance of factors determining the
child’s quality of life in the family
The natural environment of every human being is always a family, which
is a natural, first group affecting each member the longest. The family plays
an important role in socialization and educational processes. It creates optimal conditions for the proper functioning of people also in socially non-family roles26. The family is the best developmental environment for the child,
among others, thanks to the possibility of taking individual care of him and

25 Ibidem, s. 28.
26 W. Jacher, Więź społeczna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Katowice 1987, s. 20.
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satisfying his needs. One of the most important tasks is to meet the child’s
basic psychological needs27.
According to Maria Ziemska, there are four basic psychosocial needs relevant to meeting the needs of others. The first one mentioned by the author
is the need for love, kindness and emotional warmth or the need for emotional contact. It is a basic human need, which may be indicated by the fact
that many authors placed it first in their classifications of needs (E. Fromm,
A. Maslow). A child who experiences kindness and warmth from his loved
ones feels safe. The need for security is thus met. However, the loss of a sense
of security occurs when emotional contact with people close to the child is
not satisfactory or broken. The child always needs contact with parents, their
active presence, which is referred to as the need for social contact. In addition,
the child must feel that his parents are interested in what he is doing. At the
same time, the child is interested in what parents do, in this way cooperation
is established between the parents and the child, which is very important for
his emotional and social development. Moving on to the next need, the need
for self-realization, the need for child development as a unique and unique
unit, the need for own talents and the implementation of appropriate intentions are very important. The final need is dignity and respect. The child should not be disregarded, criticized, humiliated. Parents must take them seriously because they develop self-confidence, adequate and healthy self-esteem28.
Among the factors that determine the quality of a child’s life in the family depending on age and development are external factors, especially the
conditions associated with the socioeconomic status of the family and internal
factors which are significantly affected by personality traits, in particular beliefs about oneself29. There is no doubt that the alcoholism of the parent is an
unfavorable situation for the child’s development.
As Maria Grzegorzewska notes, children growing up in a family with an
alcohol problem are at increased risk, and their sense of well-being is at risk.
Lack of livelihood weakens the quality of parental care and support offered to
children. It should be noted that children struggling with poverty are more
likely to engage in problem behaviors, among others: reaching for alcohol,
taking intoxicants and using aggression and violence against other people30.
27 J. Stachyra, Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka, „Sympozjum” 2000,
2 (7), s. 87.
28 Ibidem, s. 88.
29 N. Ogińska-Bulik, Wsparcie społeczne a poczucie jakość życia nastolatków- wychowanków
domów dziecka, „Pedagogika Rodziny” 2015, 5/4, s. 124.
30 Ibidem, s. 125.

130

PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING AND A SENSE OF CHILD’S QUALITY ...

Experiencing poverty at a young age can have a negative impact on the quality
of life and personal development of the child. In addition, welfare may be at
risk when income, protection, health and education are not met. From this
it follows that a healthy child may be deprived of choice and opportunities
for proper development. In early childhood, the factor that determines the
quality of life is the emotional bond with parents31. Somatic and psychological
condition, fitness level, independence as well as psychosocial functioning are
of great importance for the sense of quality of life. The experiences from these
spheres have an impact on self-image, self-assessment and a sense of acceptance32. The subjective aspect of the “quality of life” are the mental states that
accompany a man in satisfying his needs. These states result from the cognitive assessment of the relationship between themselves and the environment,
assessment of achievements, failures in their own struggles and assessment of
the implementation of their aspirations, desires and life goals. The subjective
aspects of the quality of life depend on the degree of adequacy between them
and the environment33. The material, social and cultural conditions affect the
child’s situation in the family.
The material level is the parents’ income, family home, diet, supplying
children with items necessary for everyday use and proper functioning. However, the child’s social situation is determined by the following factors: the
social structure of the family, the child’s position in the family, in school and
out of school environment. The cultural conditions that determine the child’s
quality of life include the education of parents and siblings, the level of cultural needs of parents and the ability to meet the mental standard of family,
general language culture, ethical needs, access to resources that promote culture, level of intellectual and moral care over a child34. One of the important
environmental conditions of a child in a family is its atmosphere and parental
attitudes towards the child, which tend to behave in a certain way in relation
to the child. Referring to Ross Campbell’s statement, “home atmosphere has

31 J. Koralewska- Samko, K. Sadowska, Sytuacja materialna rodziny a jakość życia oraz odczuwane emocje u dzieci w wieku szkolnym, „Polskie Forum Psychologiczne” 2014, nr 3 tom 19,
s. 388.
32 U. Dębska, K. Komorowska, Jakość życia w kontekście osobowościowych uwarunkowań i poczucia koherencji. Badania osób we wczesnej i średniej dorosłości, „Psychologia Rozwojowa” 2007,
nr 4, tom 12, s. 57.
33 A. Goździewicz, Egzemplifikacja wykorzystania psychobiografii w badaniach nad jakością
życia [w:] red. A. Bańka, Psychologia jakości życia, Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005, s. 100.
34 Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne: przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1972, s. 17.
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the greatest impact on how happy, calm and mentally resistant a child is, how
he relates to adults, to his colleagues and other children, how he assesses himself and his abilities, or shows his feelings, or rather it is introverted, how it
reacts to new situations “35. Franciszek Adamski rightly pointed out that the
family not only allows to meet the needs, but is also a factor in their development. Shapes all the features and dispositions of the child that determine his
future fate. However, one of the most serious issues that affect the family’s
quality of life is its economic situation. Having sufficient material resources
positively affects the functioning of the family and allows you to meet various
needs, participation in cultural and social life, fulfillment of children’s life
plans or educational aspirations36.
Conclusions
As the literature review in this article shows in the family, the child learns
moral values, learns to distinguish between good and evil, and adopts ethical
values. Through the family, there is also a preliminary process of integration
of the young generation into society, especially during adolescence, when it
becomes interested in the world of social phenomena. It is worth noting that
all the features and dispositions of a child are shaped in the family that will
determine their future fate. It is necessary to have sufficient material resources and resources necessary for the proper functioning of the resources. The
following factors are important for a child‘s social situation in the family:
the social structure of the family, the child‘s position in the family, as well as
in school and out-of-school environments. In addition, one of the very important environmental conditions of a child in the family is the atmosphere
and parental attitudes towards the child. Past considerations presented in the
article show that it is the family that prepares the young generation for social
participation. The article describes the concept of quality of life in terms of
health and economy. Attention was paid to economic and social conditions
that positively affect the perception of quality of life. In the article, on the basis of the available literature on the subject, an attempt was made to find out
what factors determine the quality of life of a child in the family, and therefore they were described in detail. However, it is worth noting that economic,
social and health factors are important for a child in the family.
35 R. Campbell, Twoje dziecko potrzebuje ciebie, Wyd. Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1990, s. 14.
36 F. Adamski, Wychowanie w rodzinie, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2010, s. 31.
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PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING
AND A SENSE OF CHILD'S QUALITY
OF LIFE IN THE FAMILY IN THE ECONOMIC
AND SOCIAL DIMENSION

Summary: This article is devoted to the economic and social quality
of a child's life in the family. The quality of life is all about the fact of
existence. The natural environment of every human being is the family.
The family plays a very important role in socialization and educational
processes, creating optimal conditions for the proper functioning of life.
There are many definitions of quality of life, however, the article will
discuss only selected content aspects of this category. Determinants of
the sense of quality of life and the importance of factors determining
the quality of life are presented. Moreover, the author, based on the
literature on the subject, made an attempt to present the situation of
a child in the family.
Keywords: quality of life, child, family.
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ilościowe i jakościowe zmiany
zasobów pracy jako czynnik
wzrostu gospOdarczego
w Polsce w latach 1990-2019

Streszczenie: Celem opracowania jest analiza i ocena sytuacji polskiego
rynku pracy z punktu widzenia zmieniającej się podaży pracy, która
warunkuje zarówno elastyczność i dynamikę samego rynku pracy, jak
i całej gospodarki narodowej. Uwaga została skoncentrowana na ilościowych zmianach podaży pracy obserwowanych od okresu transformacji
ustrojowej, jak również na kwestiach jakości zasobów pracy mierzonej
m.in. poziomem wykształcenia zasobów pracy. Niewątpliwie na zasoby
pracy w Polsce wpływa także imigracja pracowników z i spoza Unii Europejskiej, a istotne jest to, że napływ pracowników jest coraz większy.
W końcowej części opracowania dokonano oceny zaobserwowanych
zmian w kontekście zmian technologiczno-organizacyjnych zachodzących w polskiej gospodarce, które mają doniosły wpływ na kształtowanie się podaży pracy. Wśród metod badawczych wykorzystanych
w opracowaniu posłużono się przede wszystkim metodami statystyki
opisowej oraz wnioskowaniem logicznym przyczynowo – skutkowym.
Słowa kluczowe: ekonomia, makroekonomia, ekonomia rynku pracy,
zasoby pracy.
ORCID: 0000-0002-6576-6416.

1 Dr hab., Profesor UEP, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie kształtowania się charakterystyk zasobów pracy identyfikowanych przez publiczną statystykę w Polsce.
W opracowaniu podjęto także próbę interpretacji zmian zasobów pracy, jakie zaszły w przyjętym okresie badawczym lat 1990-2019 i wskazano główne
wnioski wynikające z analizy. Wybór tej tematyki został podyktowany tym,
że zasoby pracy stanowią istotny element funkcjonowania rynku pracy, a ten
jest ważnym rynkiem czynnika decydującego wciąż o wzroście gospodarczym,
którym to czynnikiem jest praca ludzka. Jej angażowanie w wytwarzanie PKB
stanowi o kondycji gospodarki oraz ma związek z tempem i kierunkiem przemian technologicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach. Dlatego też podjęcie analizy kształtowania się podaży pracy w ujęciu ilościowym
i jakościowym wydaje się być istotne dla dalszych pogłębionych analiz wyjaśniających przyczyny zmian na rynku pracy, jak i zmian zachodzących w całej
gospodarce mierzonych tempem wzrostu PKB.
Podaż pracy w literaturze przedmiotu jest zatem definiowana zgodnie
z rynkowym rozumieniem podaży jako element rynku rozumianego w ekonomii jako miejsce, w którym podaż spotyka się z popytem i gdzie pod wpływem
mechanizmu rynkowego, kształtuje się cena rynkowa. Zatem podaż to oferta
produktów lub usług przeznaczona do sprzedaży za określoną cenę. Tym samym można w analogiczny sposób podejmować rozważania nad podażą pracy
i rozumieć ją jako ilość pracy oferowaną na rynku pracy2. A w szczególności
podaż pracy jest definiowana jako zasoby pracy, czyli ogół osób fizycznych
będących w wieku zdolności do pracy i mających zarazem fizyczną i umysłową zdolność do jej wykonywania3. Najogólniej przyjmuje się, że osoby
powyżej 18 roku życia klasyfikuje się jako pracujące, poszukujące pracy lub
będące biernymi zawodowo4. Zatem zasobami pracy można określić osoby,
które pracują lub które poszukują pracy, a mogą także być zarejestrowane jako

2 W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji
i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005,
s. 23.
3 D. Kotlorz, Podstawowe pojęcia [w:] red. D. Kotlorz, Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 11.
4 G.J. Borjas, Labour Economics, Sixth Edition, McGraw-Hill, New York 2013, s. 23.
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bezrobotne. Dlatego też często zasobami pracy określa się łącznie osoby pracujące i bezrobotne, co jest szeroko upowszechniane w literaturze przedmiotu5.
Ilościowa agregacja zasobów pracy
Mierzenie ilości zasobów pracy w gospodarce polega na wzięciu pod
uwagę liczby ludności ogółem, jak również struktury ludności według wieku
i liczby osób w wieku produkcyjnym, a także miar opisujących aktywność zawodową, do których zalicza się współczynnik aktywności zawodowej6. Według
metodologii Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności jest podawana
na podstawie krajowej definicji zamieszkania i dotyczy liczby stałych mieszkańców gminy skorygowanej o saldo osób zameldowanych na pobyt czasowy
ponad 3 miesiące (do 2005 r. – ponad 2 miesiące). Do ludności gminy nie są
natomiast zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo, natomiast są zaliczani stali mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (bez względu
na okres ich czasowego przebywania/nieobecności)7. Liczba ludności w ostatnich latach tj. w okresie lat 2015-2019 kształtowała się na dość zbliżonym
poziomie i spadała do 2019 r. osiągając poziom 38,38 mln osób, a w całym
okresie badawczym najwyższa liczba ludności została odnotowana w 2011 r.
i wynosiła wówczas 38,53 mln osób8.
Z punktu widzenia zasobów pracy interesująca jest struktura ludności według wieku. Jak wskazuje prognoza opracowana przez GUS dotycząca okresu
do 2030 roku, utrwala się model tzw. odwróconej piramidy demograficznej.
Oznacza to, że spadającemu udziałowi osób młodych w społeczeństwie towarzyszy rosnący odsetek osób starszych. Jednocześnie obserwuje się w Polsce
większą liczbę zgonów niż urodzeń od 2012 roku, co było już przejściowo obserwowane także w początkowych latach po roku 2000. Prognozuje się zatem,
że w ciągu najbliższych kilkunastu lat ubytek ludności osiągnie poziom około
1 mln osób, a dalszy spadek liczebności w kolejnych 10 latach to kolejne 0,5
mln osób9. Z danych GUS wynika, że do roku 2050 liczba ludności Polski
5 E. Kwiatkowski, Bezrobocie [w:] red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 422; P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 83; W. Jarmołowicz, Zatrudnianie i bezrobocie w gospodarce [w:] red. W. Jarmołowicz, Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 127.
6 D. Kotlorz, op. cit., s. 11.
7 Mały rocznik statystyczny Polski 2018, GUS, Warszawa 2018, s. 95.
8 Bank Danych Makroekonomicznych, www.bdm.stat.gov.pl, (dostęp: 04.05.2020)
9 E. Gubernat, Zmiany demograficzne w Polsce oraz ich konsekwencje dla krajowego rynku pracy
[w:] red. A. P. Balcerzak, Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 31-32.
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spadnie od 2017 r. o blisko 4,5 mln osób, a spadek taki jest także obserwowany dla populacji światowej10, choć wiele prognoz instytucji międzynarodowych wskazuje na wzrost światowej populacji do 2050 i 2100 r.11. Oczywiście
wpływ na to będzie miał poziom dzietności, saldo migracji i umieralność, jakie będzie można zaobserwować w kolejnych latach tej prognozy.
Jeśli chodzi o współczynnik dzietności, to w 1990 r. współczynnik
ten ogółem w Polsce wyniósł 2, i był nieco wyższy na wsi oraz nieco niższy
w miastach12. Następnie w kolejnych latach miernik ten się obniżał i osiągnął
poziom 1,26 w roku 2013, a w 2017 wzrósł do 1,4513. Kolejne lata 20182019 współczynnik ten ulegał niestety obniżeniu do 1,4214 w 2019 r. Niska
liczba urodzeń nie gwarantuje – już od prawie 25 lat – prostej zastępowalności pokoleń; od 1989 r. utrzymuje się okres depresji urodzeniowej15. Zmiany modelu życia, podwyższanie się wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko
i zarazem skrócenie czasu aktywności rozrodczej kobiet skutkuje zmniejszoną
liczbą dzieci przypadających na jedną kobietę. Aby przeciwdziałać temu zjawisku państwo prowadzi politykę prorodzinną, co mogło mieć wpływ na nieco
większy współczynnik dzietności w 2017 r., choć kolejne lata oznaczają już
dalszy spadek tego miernika.
Z punktu widzenia rynku pracy istotne jest raczej nie tyle liczba ludności, co odpowiedź na pytanie, czy zasoby siły roboczej, które są w gospodarce,
są wystarczające dla wzrostu PKB. Warto tu zatem przyjrzeć się strukturze
wiekowej ludności, którą można rozpatrywać posługując się granicami wieku produkcyjnego. W szczególności wiek przedprodukcyjny obejmuje osoby
w wieku do 17 roku życia, wiek produkcyjny to osoby powyżej 18 roku życia,
które nie ukończyły: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Wiek poprodukcyjny obejmuje natomiast osoby powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet
oraz powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Jak wskazują dane na
rysunku 3, ewidentnie z biegiem lat maleje udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, rośnie natomiast udział ludności w wieku produkcyjnym
oraz poprodukcyjnym. W ciągu badanego okresu udział ludności w wieku
10 D. E. Bloom, D. Canning, G. Fink, Implications of Population Aging for Economic Growth,
NBER Working Paper Series 2011, Working Paper 16705, s. 3.
11 World Population and Human Capital in the 21st Century, red. W. Lutz, W.P. Butz, S. Kc,
Oxford University Press, Oxford 2014, s. 10.
12 Podstawowe dane o rozwoju demograficznym Polski do 2014 r., GUS, Warszawa 2015, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf, s. 5 (dostęp: 09.05.2020).
13 Mały rocznik statystyczny Polski 2018, op. cit., s. 106.
14 Bank Danych Makroekonomicznych, www.bdm.stat.gov.pl, (dostęp: 13.05.2020).
15 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym …, op. cit., s. 4.
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poprodukcyjnym wzrósł dwukrotnie, natomiast ludności w wieku przedprodukcyjnym – zmalał prawie dwukrotnie. Jest to zarazem tendencja widoczna
także w skali międzynarodowej i podnosi się ją w wielu analizach podaży pracy
w aspekcie prognozowania jej wielkości i struktury16. Starzenie się ludności
jest obecnie traktowane już jako zjawisko o zasięgu globalnym, gdyż dotyczy
wszystkich regionów, we wszystkich państwach świata17.
Rysunek 1. Struktura wiekowa ludności Polski w latach 1990-2019 (w %)

Źródło: Bank Danych Makroekonomicznych, https://bdm.stat.gov.pl/, (dostęp:
09.05.2020); Roczniki statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1992, 1995, 1998,2000,
2002, GUS, Warszawa.

W analizach podaży pracy ważne jest także badanie aktywności ekonomicznej ludności, co jest mierzone za pomocą współczynnika aktywności
zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia. Obie te miary są przedstawiane
w literaturze polskiej, jak i zagranicznej jako podstawowe mierniki opisujące
podaż pracy jako miary względne. W szczególności współczynnik aktywności
zawodowej to procentowa relacja między liczbą osób aktywnych zawodowo,
w skład której wchodzą zatrudnieni oraz bezrobotni, do liczby osób w wieku
produkcyjnym18. Natomiast wskaźnik zatrudnienia to procentowa relacja liczby zatrudnionych do liczby osób w wieku produkcyjnym19.

16 T. Balliester, A. Elsheikhi, The Future of Work: A Literature Review, International Labour
Office, Research Department, Working Paper 2018, no 29, s. 5.
17 M. Gawrycka, J. Ziętarski, M. Maier, Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej.
Szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa 2018, s. 24.
18 G.J. Borjas, op. cit., s. 22; Kwiatkowski, op. cit., s. 423.
19 G.J. Borjas, op. cit., s. 23.
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Rysunek 2. Współczynniki aktywności zawodowej (%)

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski z lat: 2018 (s. 118); 2015 (s.117); 2012
(s. 139); 2013 (s.143); Roczniki statystyczne GUS z lat 1994-2004.

Dane zaprezentowane na rysunku 2 wskazują, że w Polsce w badanym
okresie odnotowano spadek aktywności zawodowej w latach 1992-2007 oraz
przejściowo w 2012 i 2018 r. oraz wzrost tej aktywności w latach 2008-2017
(z wyjątkiem wzmiankowanego roku 2012). W początkach badanego okresu zmiana aktywności zawodowej mogła być spowodowana przemianami
o charakterze transformacyjnym, restrukturyzacją i racjonalizacją zatrudnienia, przejściem zasobów ludzkich na wcześniejsze emerytury, emerytury pomostowe itp., jak również problemem tzw. „zniechęconych pracowników”,
którzy wobec bezskuteczności poszukiwań pracy zrezygnowali z aktywności
zawodowej pomimo nadal pozostawania w wieku produkcyjnym.
Jakościowa analiza zasobów podaży pracy
Jakościowej analizy zasobów pracy można dokonać biorąc pod uwagę
podział ludności aktywnej zawodowo z punktu widzenia poziomu wykształcenia. Dane rysunku 3 wskazują, że w badanym okresie zaszły w zakresie poziomu wykształcenia zasobów pracy dość istotne zmiany. I tak, przede wszystkim
widoczny jest wzrost poziomu wykształcenia – udział grupy osób z wyższym
wykształceniem w 1992 r. wynosił 9,28%, natomiast w 2017 r. było to już
34,21% (obliczenia własne na podstawie danych rysunku 3). Niewątpliwie
taka zmiana jest efektem wzrostu popularności i dostępności studiów wyższych, a także rozwoju kształcenia na poziomie wyższym, które dokonało się
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od II połowy lat 90tych. Efekt ten jest z pewnością pozytywny dla rynku pracy i jakości zasobów ludzkich. Jednocześnie w badanym okresie spadł udział
osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Ta grupa osób stanowiła w 1992 r. 35,38%, a w końcowym roku analizy było to zaledwie 5,28% ogółu aktywnych zawodowo. Zmiany udziałów
pozostałych grup poziomów wykształcenia nie były już tak duże, co nie przeczy twierdzeniu o ewidentnym wzroście wykształcenia zasobów pracy. Do pełnej jednakże diagnozy należałoby oczywiście zastanowić się nad jakością tego
wykształcenia oraz jego przydatnością. W ślad bowiem za taką zmianą idą –
a może raczej są przyczyną zmian zasobów pracy – zmiany popytu na pracę.
Pracodawcy bowiem zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników z wyższym
wykształceniem i charakter miejsc pracy znacznie się zmienił – potrzeba więcej
specjalistów. Jednocześnie miejsca pracy, które wcześniej w latach 90. zajmowały osoby z wykształceniem średnim (sprzedawca, referent administracyjny
itp.) obecnie zajmują osoby z wyższym wykształceniem (np. licencjackim, ale
także i magisterskim).
Rysunek 3. Ludność aktywna zawodowo według poziomu wykształcenia

Źródło: Roczniki statystyczne RP z lat: 1993-2003; Roczniki statystyczne pracy 2006,
2010, 2012, 2015, 2017; Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2003-2007, oraz
IV kwartał 2017.

Przydatność zdobytego wykształcenia odzwierciedla także współczynnik aktywności zawodowej mierzony dla poszczególnych grup osób z danym
poziomem wykształcenia, stosowne dane zawarto na rysunku 4. Jak wynika
z tego zestawienia w początku lat dziewięćdziesiątych najwyższy współczynnik
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aktywności zawodowej był notowany dla osób z wyższym wykształceniem
i taka sytuacja utrzymała się do roku 2017, przy czym współczynnik ten spadł
nieznacznie z 81,6% w 1992 r. do 80,5% w 2017 r. Ciekawa zmiana natomiast dotyczyła aktywności zawodowej osób z wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym.
Rysunek 4. Współczynniki aktywności zawodowej w grupach osób podzielonych ze
względu na poziom wykształcenia (%)

Źródło: Roczniki statystyczne RP z lat: 1993-2003; Roczniki statystyczne pracy 2006,
2010, 2012, 2015, 2017; Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2003-2007, oraz
IV kwartał 2017.

W początku badanego okresu wyższą aktywnością charakteryzowały się
osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (79% w 1992 r.),
a niższą – osoby z wykształceniem średnim zawodowym (78,3% w 1992
r.). Po roku 2001 znacznie wzrósł współczynnik aktywności zawodowej
osób z wykształceniem średnim zawodowym i w 2002 r. różnica między
tymi dwiema grupami wynosiła już 5 punktów procentowych. W ostatnim
badanym roku – co wskazują dane na rysunku 4, współczynnik aktywności
zawodowej osób z wykształceniem średnim zawodowym wynosił 62,8%,
a osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 57,4%.
Taka zmiana sytuacji mogła być wywołana spadkiem popytu na
wiele zawodów, a absolwenci szkół zawodowych coraz częściej poszukiwali
jednak dalszych ścieżek kształcenia, często w innym zawodzie. Popularność
zasadniczych szkół zawodowych również spadła, a sytuacja osób z tym
rodzajem wykształcenia na rynku pracy była dość trudna, co dodatkowo
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stymulowało do kształcenia i podnoszenia poziomu wykształcenia. Dość
stabilny poziom aktywności zawodowej można było zaobserwować natomiast
dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (około 50%
w badanym okresie), trzeba jednak mieć świadomość także tego, że grupa ta
była najmniej liczna do 2008 r., później to miano dotyczyło już grupy osób
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, w której to grupie współczynnik
aktywności zawodowej zobrazowany na rysunku 4 spadł znacznie z 42,5%
w 1992 r. do 16,6% w 2017 r. W grupie osób o najniższym wykształceniu
spadek aktywności zawodowej jest najbardziej widoczny i być może związany
z ich emigracją za granicę w trybie wahadłowym – czyli bez wymeldowania się
z Polski i często bez stałej pracy w Polsce i zagranicą.
Napływ i odpływ zasobów pracy z Polski
Ilościowe zmiany podaży pracy zależą także od przepływów migracyjnych,
chociaż należy pamiętać, że nie każdy przepływ migracyjny wiąże się ze zmianami na rynku pracy, gdyż może oznaczać ruchy migracyjne członków rodzin
osób pracujących (np. małoletnie dzieci) lub też ruch migracyjny może mieć
podłoże pozaekonomiczne (polityczne, religijne, zdrowotne, etniczne itp.).
Dane zaprezentowane na rysunku 5 to liczba emigrantów oraz imigrantów
zagranicznych do Polski, a także saldo migracji zewnętrznych w latach 19902019 opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Sposób pozyskiwania
tych danych opiera się na ewidencji ludności i pobycie stałym osób, a zatem
nie obejmuje migracji czasowych, wyjazdów nielegalnych, jak również wyjazdów do pracy bez wymeldowania z pobytu czasowego w Polsce. Dlatego też
przykładowo dane dotyczące emigracji z Polski w latach okołoakcesyjnych są
niedoszacowane, gdyż prawdopodobnie z „dobrodziejstw” wspólnego europejskiego rynku pracy i swobody przepływu pracowników skorzystało więcej osób,
lecz nie wszystkie te osoby wymeldowały się z pobytu stałego w Polsce.
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Rysunek 5. Migracje zewnętrzne w Polsce w latach 1990-2019

Źródło: Roczniki statystyczne RP z lat: 1995, 1998, 2000, 2003, 2008-2010; Mały
rocznik statystyczny Polski z lat: 2013, 2015, 2018, GUS, Warszawa; Bank Danych
Makroekonomicznych, www.bdm.stat.gov.pl (15.05.2020).

Z danych z rysunku 5 wynika, że w okresie 1990-2015 Polska była krajem o ujemnym saldzie migracji, czyli przeważały liczebnie osoby emigrujące nad osobami imigrującymi. Historyczną zmianę i dodatnie saldo migracji
można było zaobserwować w dwóch ostatnich latach badanego okresu – jest
to o tyle nowość, gdyż Polska była krajem emigracyjnym już znacznie wcześniej zarówno w XIX, jak i w XX wieku.
Na uwagę zasługuje także fakt, że od przystąpienia Polski do UE w 2004
r. można było zaobserwować wzrost rokroczny liczby imigrantów – co wiązało
się z tym, że Polska stała się członkiem Unii i jednocześnie krajem tranzytowym dla migrantów spoza UE, a ostatnie lata pokazują, że Polska stała się
także krajem docelowym np. dla obywateli Ukrainy czy Białorusi, a nawet
z krajów Dalekiego Wschodu.
Jeśli chodzi natomiast o emigrację z Polski, to tu największe strumienie
emigracyjne odnotowano w pierwszych latach członkostwa Polski w UE, kiedy wielu obywateli Polski wyjechało do pracy do Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Szwecji oraz do innych wysoko rozwiniętych krajów Unii. W badanym okresie widoczny był także spadek liczby emigrantów w latach 2009-2010, kiedy
to kraje Europy Zachodniej dotknął kryzys gospodarczy i wyjazdy nie gwarantowały już znalezienia tam pracy, natomiast sytuacja gospodarcza w Polsce
nie ulegała pogorszeniu, a powolnej poprawie. Polska była z resztą jedynym
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krajem Unii Europejskiej, w którym nie zanotowano ujemnego tempa zmian
PKB w okresie lat 2008-2010, a ponadto Polska nie zgłosiła niewypłacalności, z którą borykała się np. Grecja, Hiszpania, czy Irlandia20. Ostatnie dwa
lata analizowanego okresu pokazują także mniejsze liczby emigrantów, co nie
znaczy, że osoby, które wyemigrowały we wcześniejszych latach powróciły do
kraju – stanowią one nadal dość liczną społeczność polską w krajach takich jak:
Wielka Brytania, Niemcy, czy Szwecja.
Zakończenie
Przeprowadzone w opracowaniu badania skłaniają do wyciągnięcia kilku
podstawowych wniosków na temat zmian podaży pracy, jakie się dokonały
w badanym okresie. Niewątpliwie mamy do czynienia ze spadkiem liczby osób
w populacji kraju oraz spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym. Wskazuje to na pewien problem dla rynku pracy i gospodarki – nie zwiększają się
liczebnie zasoby pracy. Jednakże można tu także zauważyć pozytywne zjawiska, takie jak wzrost poziomu wykształcenia, wzrost poziomu współczynnika
aktywności zawodowej, jak również zwiększający się napływ zasobów pracy do
Polski. Te pozytywne tendencje pozwalają uzasadnić dokonujący się jednak
w Polsce wzrost gospodarczy. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na
wzrost PKB jest także rosnąca produktywność pracy, która wg prognoz Eurostat w 2017 r. wynosiła w Polsce już 75,9% średniej unijnej, co w porównaniu
z danymi za rok 2006 (60,3%)21 pokazuje dodatkowo, że zwiększa się jakość
zasobów ludzkich w Polsce22. Zatem pomimo stagnacji w zakresie przyrostu
zasobów ludzkich w ujęciu ilościowym, można jednak mówić o poprawie jakości zasobów pracy i ich wykorzystaniu w polskiej gospodarce.
Jeśli chodzi o rekomendacje na przyszłość, to tu zdając sobie sprawę,
że pewnych procesów demograficznych i migracyjnych nie da się do końca
powstrzymać, należałoby zastanowić się nad dalszym podnoszeniem jakości
kształcenia, by wysoki poziom wykształcenia szedł w parze także z jego wysoką
jakością. Po drugie, można zadbać o przepływy imigracyjne i przyciągać te
20 M. Gawrycka, J. Ziętarski, M. Mejer, op. cit., s. 98.
21 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00116&plugin =1, (dostęp: 23.04.2020).
22 Wzrost produktywności pracy był już przedmiotem badań także w ujęciu regionalnym por.
m.in. (W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Regionalne zróżnicowanie poziomu i dynamiki wzrostu
wydajności pracy w Polsce w latach 2003-2013, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, tom XCIV,
s. 291; S. Kuźmar, Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w
polskich województwach (w latach 1995-2012), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2005, nr 293.
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zasoby, które są atrakcyjne dla naszego rynku pracy. Owa atrakcyjność może
wiązać się z przyciąganiem na rynek pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale także zmotywowanych do pracy pracowników niewykwalifikowanych, skłonnych do pracy za dość niskie stawki, dla których takie warunki są
do zaakceptowania. Wreszcie po trzecie, należałoby zastanowić się nad dalszym
podnoszeniem aktywności zawodowej nadal wolnych zasobów pracy wśród
osób będących w wieku produkcyjnym, które są bierne zawodowo ze względu np. na opiekę nad dziećmi. W dłuższej perspektywie zwiększona aktywność zawodowa jest korzystna zwłaszcza dla systemu ubezpieczeń społecznych,
a dla rynku pracy oznacza wzrost ilościowy zasobów pracy w gospodarce.
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QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHANGES
IN WORK RESOURCES AS A FACTOR OF ECONOMIC
GROWTH IN POLAND IN 1990-2019

Summary: The aim of the study is to analyze and assess the situation
of the Polish labor market from the point of view of the changing
supply of labor which is the factor of elasticity and dynamics of the
labour market and the national economy. Attention was focused on
the quantitative changes in labor supply observed since the period of
systemic transformation, as well as on the issues of quality of labor resources measured, among others, level of education of labor resources.
Undoubtedly, the labor resources in Poland are also affected by the
immigration of workers from and outside the European Union, and
it is important that the inflow of employees is increasing. In the final
part of the study, the changes observed in the context of technological
and organizational changes taking place in the Polish economy were
made. Among the research methods used in the study, the methods of
descriptive statistics and logical cause-effect inference were used.
Keywords: economics, macroeconomics, labour economics, labour
resources
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OCENA POLITYKI STABILIZACYJNEJ
EUROPEJSKIEGO BANKU
CENTRALNEGO W OKRESIE KRYZYSU
FINANSOWEGO W LATACH 2007-2009

Streszczenie: Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie i ocenę
polityki stabilizacyjnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny
podczas kryzysu, jego reakcji na zaistniałą sytuację, wykorzystanych
narzędzi oraz rezultatów jakie przyniosły. Charakterystyka ta została
poprzedzona omówieniem roli i zadań EBC jako instytucji dbającej
o stabilność cen w strefie euro oraz narzędzi, jakimi on dysponuje w ramach prowadzonej przez siebie polityki stabilizacyjnej. Na koniec badania literaturowe uzupełniono o prezentację wyników badań rezultatów
prowadzonej polityki stabilizacyjnej EBC stosowanej w trakcie trwania kryzysu oraz zaprezentowano wnioski. W podsumowaniu podjęto
również próbę oceny działań w świetle ich efektywności oraz zgodności
z uprawnieniami EBC. Metoda badawcza opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu oraz analizie wyników badań przeprowadzonych w przedmiotowym obszarze.
Słowa kluczowe: kryzys finansowy, EBC, polityka stabilizacyjna, strefa
euro.

1 Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Studia doktoranckie IV rok.
2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Studia doktoranckie IV rok.
3 Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Studia doktoranckie IV rok.
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Wprowadzenie
Unia ekonomiczna i monetarna jest wynikiem osiągnięcia wysokiego
stopnia integracji gospodarek Unii Europejskiej (UE). Łączy ona w sobie
wcześniejsze formy integracji, takie jak unia celna, strefy wolnego handlu,
wspólny rynek, ale jednocześnie oznacza harmonizację polityki gospodarczej
oraz wprowadzenie jednolitej waluty i przeniesienie kompetencji w zakresie
polityki monetarnej na szczebel ponadnarodowy do Europejskiego Banku
Centralnego (EBC)4.
EBC to bank centralny strefy euro, będący centralną instytucją dwóch
systemów: Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych
(ESBC). Głównym zadaniem Eurosystemu, realizowanym przez EBC, jest
utrzymanie średniookresowej stabilności cen, przyczyniającej się w znacznym stopniu do trwałego wzrostu i dobrobytu gospodarczego oraz tworzenia
miejsc pracy, oraz zapewnienia stabilności systemu finansowego w strefie euro.
W ramach realizacji tych zadań EBC w przeszłości aktywnie uczestniczył
w neutralizacji skutków kryzysu gospodarczo-finansowego w strefie euro oraz
zapobiegał jego narastaniu wykorzystując standardowe narzędzia realizacji polityki pieniężnej, ale także środki niestandardowe5.
Rola EBC jako instytucji stabilizującej sytuację gospodarczą w strefie
euro szczególnie była widoczna w okresie kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2007 roku i miał trzyetapowy przebieg. Pierwszy etap rozpoczął się
w sierpniu 2007 roku, a jego objawem była destabilizacja na rynku pieniężnym. Drugi etap był następstwem przeniesienia się globalnego kryzysu do
krajów strefy euro po upadku Lehman Brothers. Trzeci etap to efekt znaczącego pogorszenia stanu finansów publicznych w krajach UE i pojawienia się
kryzysu zadłużenia6. Podczas wszystkich faz kryzysu EBC odgrywał istotną
rolę jako instytucja stabilizująca sytuację gospodarczą w krajach strefy euro.
EBC podobnie jak inne banki centralne na całym świecie musiał się zmierzyć
z kryzysem, podtrzymując drastycznie słabnącą płynność sektora bankowego,
zapobiegając ryzyku systemowemu i zapewniając stabilność na rynkach finansowych. Jednocześnie działania te musiały być przystosowane do specyfiki gospodarki strefy euro, która jest bardzo heterogeniczna, a dodatkowo sytuacja
EBC była o tyle trudniejsza od sytuacji innych banków centralnych, ponieważ
4 S.I. Bukowski, Strefa euro. Perspektywa rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 9.
5 www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.pl.html (dostęp: 04.01.2020).
6 F. Drudi, A. Durre, F. Mongelli, The interplay of economic reforms and monetary policy. The
case of the euro area, “ECB Working Paper” 2012, no. 1467, pp. 4.
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działał on bez współpracy z władzami fiskalnymi7. Czy zatem działania prowadzone przez EBC w ramach polityki stabilizacyjnej w okresie kryzysu finansowego w latach 2007-2009 były wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa
rynków finansowych w strefie euro?
Tło kryzysu finansowego i jego wpływ na finanse
publiczne oraz sferę realną gospodarki
Europejski Bank Centralny jest główną instytucją Europejskiego Systemu Banków Centralnych, który to złożony jest również z narodowych banków centralnych (NBC) krajów członkowskich Unii Europejskiej. Europejski
System Banków Centralnych (zwany dalej ESBC) został powołany 1 czerwca
1998 roku8. Struktura instytucjonalna ESBC, proces podejmowania decyzji
oraz zadania powierzone poszczególnym instytucjom Systemu odpowiadają
ustalonej Traktatem z Maastricht zasadzie subsydiarności. Zarówno Traktat
z Maastricht, jak i Traktat Amsterdamski nie rozwiązały więc w sposób jasny i precyzyjny kwestii nadzoru bankowego oraz roli Europejskiego Banku
Centralnego (zwany dalej EBC) jako pożyczkodawcy ostatniej instancji, co
jest krytykowane przez międzynarodowe instytucje finansowe9. Jednak niezależność EBC jest zagwarantowana zapisami Traktatu z Maastricht. Najważniejszym z nich jest artykuł 107, który wskazuje na zakaz instytucjom Unii
Europejskiej, rządom krajów członkowskich i innym instytucjom publicznym
wywierania jakiejkolwiek presji na kierunki, cele oraz metody działania banków centralnych oraz EBC10. W odniesieniu do odpowiedzialności EBC za
zrealizowanie zadania, to została wprowadzona reguła demokratycznej kontroli. EBC składa informacje, które dotyczą polityki monetarnej Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu11.
Upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. był początkiem
największego, globalnego kryzysu finansowego od czasu „wielkiej depresji”
z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wydarzenie to spowodowało turbulencje
7 K. Sum, Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego – przyczyny, przebieg i skutki w poszczególnych fazach kryzysu, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”
2016 vol. 16, no. 1, s. 35-54.
8 W odniesieniu do wskazanej daty, jest to miesiąc wcześniej od ustalonej Traktatem daty,
ponieważ zgodnie z art. 123 Traktatu ESBC miał zostać powołany po podjęciu przez Radę decyzji o rozpoczęciu trzeciego etapu, względnie bezpośrednio po 1 lipca 1998 r. i po mianowaniu
członków Zarządu EBC przez rządy państw członkowskich.
9 M. Grzesiak, Europejski Bank Centralny, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 42-47.
10 Treaty on European Union – Final Act, 1992.
11 M. J. M. Neumann, Central Bank Independence as a Prerequisite od Price Stability, “European Economy” 1991, No. 1.
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na rynkach finansowych i było początkiem problemów gospodarczych na
całym świecie. Kryzys spowodował spadek zaufania między instytucjami finansowymi i zamrożenie transakcji na rynku międzybankowym. W Europie
kryzys przyjął „zmutowaną” postać ze względu na problemy fiskalne zadłużonych, niekonkurencyjnych gospodarek krajów peryferyjnych strefy euro.
W tej grupie znajdowały się przede wszystkim: Grecja, Portugali, Włochy
i Hiszpania12. Wybuch kryzysu w 2008 r. wskazał na występującą nierównowagę i słabości strukturalne gospodarek tych krajów. Miało to przełożenie
na wyższe rynkowe oprocentowanie obligacji skarbowych, problemy z obsługą rosnącego zadłużenia oraz przedłużającą się recesję13. Kryzys, któremu
uległ sektor bankowy w UE miał istotny wpływ na nasilenie się kryzysu zadłużenia publicznego oraz prywatnego (gospodarstw domowych, instytucji
finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych), szczególnie w zagrożonych
niewypłacalnością państwach strefy euro. Dalszy rozwój kryzysu bankowego
w UE generowany był przez kryzys finansów publicznych, który przyczyniał
się do utraty płynności i narastającego ryzyka upadłości banków, które posiadały obligacje państw zagrożonych niewypłacalnością. W trzech pierwszych,
wymienionych powyżej państwach, dług publiczny przekroczył 100%. Był to
m.in. skutek ratowania przez rządy banków zagrożonych upadłością14. Kryzys
w sferze realnej wywierał negatywny wpływ na kryzys finansów publicznych,
przede wszystkim z powodu spadku przychodów fiskalnych, które pozwoliłyby na finansowanie wydatków publicznych pobudzających wzrost, pokrycie
potrzeb pożyczkowych i spłatę długu. Dochodzi do sytuacji, w której bieżące
wydatki nie mogą być pokryte z bieżących dochodów (dochody te maleją
wraz ze spadkiem PKB) i sprzedaży obligacji.
Kryzys finansów publicznych i realizowane po okresie stymulowania
koniunktury programy oszczędnościowe (w tym zobowiązania wynikające
z procedur nadmiernego deficytu) ograniczają możliwości wydatkowe państwa na cele pobudzające popyt na towary i usługi konsumpcyjne oraz na
programy inwestycyjne sprzyjające wzrostowi. W konsekwencji zmniejszają
się możliwości przeciwdziałania kryzysowi w sferze realnej. Wzmocnienie
12 M. Pronobis, Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarządzaniu antykryzysowym
w Europie, Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2014, s.1-13.
13 np. PKB per capita w Grecji jeszcze w 2009 r. stanowił 94% średniego PKB per capita
Unii Europejskiej, podczas gdy w 2012 r. już tylko 75%. Od czasów drugiej wojny światowej
był to największy regres gospodarczy w Europie, skumulowany w tak krótkim okresie. Na podstawie danych Eurostatu, URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=I&plugin=I&language=en&pcode=tecooII4, (dostęp: 29.11.2019).
14 P. Albiński, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 r., s. 23-35.
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negatywnych efektów sprzężeń zwrotnych między kryzysem finansów publicznych a kryzysem w sferze realnej przedstawia rysunek 1. Podsumowując,
wzajemne oddziaływanie kryzysów bankowego, zadłużeniowego i sfery realnej
w UE w latach 2007–2012 prowadziło do ich pogłębiania.
Rysunek 1. Schemat współzależności kryzysów bankowego, finansów publicznych
i w sferze realnej w UE od 2007 r.

Źródło: P. Albański, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 r., s. 33.
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Polityka stabilizacyjna prowadzona
przez Europejski Bank Centralny
M. Burda, C. Wyplosz określają politykę stabilizacyjną jako „przedsięwzięcia skierowane na utrwalenie poziomu zagregowanego dochodu i wydatków, jak również na opanowanie bezrobocia”15. Jej celem jest tłumienie
wahań cyklu koniunkturalnego, oddziaływaniu na popyt za pomocą polityki
pieniężnej. Za jej cel podaje się stabilność cen. Wskazuje się, że polityka stabilizacyjna powinna być wewnętrznie zgodna z polityką fiskalną, mającą na
celu kształtowanie wydatków i dochodów państwa, które umożliwia ich zbilansowanie. Najczęściej wobec braku wystarczających dochodów bieżących,
poprzez politykę kształtuje się deficyt sektora publicznego. Jej kluczowym
celem jest minimalizacja tego deficytu lub uzyskanie w trakcie cyklu koniunkturalnego równowagi budżetowej. W ramach polityki stabilizacyjnej w Unii
Europejskiej zostały podjęte działania, które dążą do opanowania kryzysu
bankowego, finansów publicznych i prywatnych oraz głębokiej recesji16.
Jedną z głównych instytucji realizującą politykę stabilizacyjną Unii Europejskiej jest EBC. Strategia EBC, czyli cele oraz metody i instrumenty jej
realizacji, została w głównych rysach sformułowana i zapisana w Traktacie
o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), podpisanym w 1992 roku. Natomiast pozostałe elementy strategii zostały wypracowane w latach późniejszych
głównie w oparciu o doświadczenia banków centralnych, które następnie weszły w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Eurosystemu.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi, że podstawowym
celem EBC jest utrzymanie stabilności cen. Następnie w tym samym artykule
wskazuje, że „bez uszczerbku dla celu stabilności cen, EBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia
celów Unii ustanowionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej”17. Cele
gospodarcze, o których mowa to m.in. wysoki poziom zatrudnienia oraz osiągnięcie zrównoważonego i bezinflacyjnego wzrostu. Występuje tutaj zatem
hierarchiczne uporządkowanie celów, stabilność cen jest celem nadrzędnym
w stosunku do pozostałych celów, które powinny być brane pod uwagę przez
EBC, o ile nie kolidują one z jego celem podstawowym.
15 M. Burda, C. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2000.
16 P. Albiński, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 r., s. 23-35.
17 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 26.10.2012, C 326/47.
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Dla realizacji celu inflacyjnego EBC analizuje informacje gospodarcze
w dwóch przekrojach, zwanych filarami strategii polityki pieniężnej. Pierwszy
z nich to analiza ekonomiczna, a drugi to analiza monetarna18.
Analiza ekonomiczna ocenia krótko i średnioterminowe determinanty
zmian cen. Nacisk kładziony jest na rzeczywistą aktywność i warunki finansowe panujące w gospodarce. Uwzględnia ona fakt, że na zmiany cen w tych
horyzontach czasowych duży wpływ ma wzajemne oddziaływanie podaży
i popytu na rynkach towarów, usług i czynników produkcji. W tym celu EBC
regularnie dokonuje przeglądu między innymi:
− zmian w ogólnej produkcji;
− popytu i warunków panujących na rynku pracy;
− szerokiego zakresu wskaźników cen i kosztów;
− polityki fiskalnej;
− bilansu płatniczego dla strefy euro.
Analiza ekonomiczna obejmuje również dokładną analizę wstrząsów uderzających w gospodarkę strefy euro, ich wpływu na koszty i zachowania cenowe oraz krótko i średnioterminowe perspektywy ich rozprzestrzeniania się
w gospodarce.
Analiza pieniężna polega na szczegółowej analizie zmian sytuacji pieniężnej i kredytowej w celu oceny ich wpływu na przyszłą inflację i wzrost gospodarczy. Analiza pieniężna jest przeprowadzana w EBC przy użyciu szerokiego
zestawu narzędzi i instrumentów, które są stale udoskonalane i rozszerzane.
Rysunek 2 przedstawia strategię polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny obejmującej dwa elementy: ilościową definicję stabilności cen oraz dwie płaszczyzny analizy ryzyka dla stabilności cen.

18 www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html (dostęp: 04.01.2020).
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Rysunek 2. Strategia polityki pieniężnej EBC zorientowana na stabilność

Źródło: www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html (dostęp: 04.01.
2020).

W celu realizacji strategii dwóch filarów, na poziomie operacyjnym
EBC wykorzystuje trzy rodzaje instrumentów: rezerwy obowiązkowe, operacje otwartego rynku i operacje banku centralnego na koniec dnia19. Rezerwa
obowiązkowa to instrument o charakterze biernym i nie jest wykorzystywana do prowadzenia bieżącej polityki pieniężnej. Jest ona oprocentowana na
poziomie zbliżonym do rynkowego, co neutralizuje bankom komercyjnym
jej występowanie. Pozostałe instrumenty, a więc operacje otwartego rynku
i operacje banku centralnego na koniec dnia to instrumenty o charakterze
aktywnym i pozwalają na dostarczenie płynności na rynek międzybankowy.
Operacje banku centralnego na koniec dnia (standing facilities) to instrument, który umożliwia EBC wpływanie na wysokość krótkoterminowej
stopy procentowej na rynku międzybankowym. Operacje te składają się
z dwóch rozwiązań oferowanych przez EBC bankom centralnym. Pierwsze
z nich polega na deponowaniu wolnych środków na rachunkach depozytowych krajowych banków centralnych na noc, a drugie polega na wypożyczaniu
środków również na ten sam okres. Stopy procentowe stosowane w tego typu
depozytach i kredytach tworzą korytarz wahań stóp procentowych na rynku
pieniężnym dla depozytów i kredytów 24 godzinnych. Oprocentowanie kredytu banku centralnego na koniec dnia stanowi górną granicę tego korytarza,
19 P. Matysiak, Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej stosowanej przez Europejski
Bank Centralny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2018, s. 88-89.
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a oprocentowanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia wyznacza
dolną granicę korytarza. W granicach korytarza znajduje się średnia ważona
rynkowa stopa oprocentowania jednodniowych pożyczek w euro udzielanych
na rynku międzybankowym EONIA (euro overnight index average)20.
Operacje otwartego rynku były często wykorzystywane przez EBC w czasie kryzysu, jednak przed tym okresem bank ograniczał się do dwóch podstawowych operacji. Pierwsze z nich to operacje refinansujące MRO, które
dostarczają bieżącą płynność na rynku międzybankowym, mają warunkowy
charakter i dokonywane są co tydzień. Ich oprocentowanie stanowi podstawowa stopa EBC. Drugi rodzaj to operacje refinansujące dłuższe LTRO, które
wykorzystuje się, aby dostarczyć płynność na rynek międzybankowy na dłuższy
okres. Przed kryzysem były to operacje 3-miesięczne, dokonywane z miesięczną częstotliwością21. W sytuacjach wystąpienia nagłych zaburzeń na rynkach
finansowych EBC stosuje tzw. operacje regulujące (fine-tuningoperations), na
które składają się operacje odwracalne, bezwarunkowe i swapy walutowe.
Ponadto od 2009 roku EBC wdrożył szereg niestandardowych środków
polityki pieniężnej – tzw. programy skupu aktywów22. W ramach tych środków w latach 2009-2010 udostępniony został program skupu zabezpieczonych
obligacji wyemitowanych pod zastaw kredytów hipotecznych (Covered Bond
PurchaseProgramme, CBPP). Kolejnym działaniem prowadzącym do bezpośredniego nabywania na rynku wtórnym instrumentów dłużnych był program
rynków papierów wartościowych (Securities MarketsProgramme, SMP). Został on uruchomiony w 2010 roku w następstwie nasilenia się kryzysu zadłużeniowego w Grecji.
Reakcje Europejskiego Banku Centralnego
na kryzys finansowy
Europejski Bank Centralny, jak również wiele banków centralnych zaczął
prowadzić politykę pieniężną stosując zerową nominalną stopę procentową.
Na uwagę zasługuje fakt, że od czerwca do listopada 2009 roku w strefie euro
występowała deflacja. Równolegle do polityki obniżania stóp procentowych
prowadzone były działania nakierowane na dostarczenie płynności na rynek
międzybankowy. EBC wprowadził specjalne wsparcie kredytowe, którego
20 J. Bogołębska, Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w okresie globalnego kryzysu finansowego, „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Oeconomica” 2012, s. 53-63.
21 J. Kozłowska, Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu finansowego, „Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek” 2015 nr 1, s. 19-32.
22 www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html (dostęp: 04.02.2020).

159

JUSTYNA KONSEK–CIECHOŃSKA, MARZENA POLCZYK, WIOLETTA ŚWIEBODA

celem była reaktywacja rynku zabezpieczonych obligacji bankowych państw
strefy euro oraz doprowadzenie do kolejnych obniżek stóp procentowych23.
Program składał się z 4 etapów24:
„1. Zastosowanie operacji refinansujących jako przetargu ze stałą stopą
procentową oraz z pełnym przydziałem środków. Miało to na celu zagwarantowanie bankom, że ich potrzeby płynności zostaną całkowicie zaspokojone.
2. Wprowadzenie dodatkowych operacji LTRO o okresie zapadalności
3 i 6 miesięcy. Celem wprowadzenia tych operacji było zachęcenie banków
komercyjnych do udzielania kredytów oraz utrzymanie na niskim poziomie
stóp procentowych rynku pieniężnego.
3. Zwiększenie listy zabezpieczeń dla transakcji z bankiem centralnym, m.in.
o zbywalne instrumenty dłużne denominowane w obcych walutach, certyfikaty depozytowe.
4. Uruchomienie nowych linii swapowych w porozumieniu z FED”.
W odniesieniu do drugiej fazy kryzysu od połowy 2009 roku w Stanach Zjednoczonych zaczęła rosnąć produkcja, a FED wycofał się z kilku
programów antykryzysowych. W tym czasie wiele z banków centralnych
zaczęło podnosić stopy procentowe. Ze względu na rosnące deficyty i dług
publiczny w najbardziej zadłużonych krajach Unii Europejskiej, tj. Grecji,
Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Irlandii, druga fala kryzysu najbardziej odcisnęła swoje piętno na strefie euro. Inwestorzy będąc w obawie i niepokoju
spowodowanym możliwością niewypłacalności państw rozpoczęli pozbywanie się dłużnych skarbowych papierów wartościowych w tak dużym stopniu,
że w 2010 roku nastąpiła faza międzynarodowego kryzysu zadłużenia. Jeżeli chodzi
o działania, które zostały podjęte przez EBC w drugiej fazie kryzysu finansowego, to były one związane głównie z zadłużeniem publicznym państw
strefy euro. Szczególne powiązania rozwiązań związane były z sytuacją zadłużonej Grecji. W dniu 2 maja 2010 roku został przyjęty plan pomocowy dla
Grecji. W związku z negatywnymi opiniami wielu władz państw należących
do UE, 9 maja 2010 roku ogłoszono plan pomocowy dla całej strefy euro.
Warto podkreślić, że jednocześnie w dalszym ciągu pogarszała się sytuacja na
rynkach obligacji skarbowych. EBC stosował taktykę udzielania pomocy natychmiastowej. 3 maja 2010 roku EBC ogłosił, że zdecydował o zawieszeniu

23 Z. Polański, Polityka pieniężna i rynki finansowe. [w:] P. Albiński, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna
Wydawnicza, 2014, s. 71-78.
24 J. Bogołebska, Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w okresie
globalnego kryzysu finansowego, „Acta UniwersitatisLodziensis” 2012, s. 57.
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minimalnego progu ratingu przy przyjmowaniu greckich rządowych papierów
wartościowych jako zabezpieczenie kredytów Eurosystemu. Ta decyzja była
motywowana przypuszczeniami o utrudnieniu prowadzenia wspólnej polityki
pieniężnej w przypadku, gdyby greckie rządowe papiery wartościowe nie mogłyby być wykorzystywane jako zabezpieczenie. W dniu 10 maja EBC podał
do publicznej wiadomości, że rozpoczyna kolejne kroki, które miały na celu
ustabilizowanie sytuacji na rynkach finansowych poprzez realizację Programu
Rynku Papierów Wartościowych, który polegał na skupie państwowych instrumentów dłużnych wyemitowanych w krajach strefy euro25.
Rezultaty realizowanej polityki stabilizacyjnej EBC
na przykładzie pierwszej fazy kryzysu finansowego
W pierwszej fazie kryzysu w sierpniu 2007 r. w wyniku paniki na rynku
międzybankowym w Stanach Zjednoczonych, rynek finansowania hurtowego
ograniczył transakcje niemal do zera. Reakcja EBC na tę sytuację była niemal
natychmiastowa. 9 sierpnia 2007 r. EBC dokonał zwiększenia płynności na
międzybankowym rynku pieniężnym za pomocą operacji dostrajającej typu
overnight26. W okresie trwania kryzysu EBC jako elementy polityki stabilizacyjnej stosował głównie podstawowe (MRO) i dłuższe (LTRO) operacje
refinansujące oraz zmianę stóp procentowych (utrzymywanie, podwyższanie,
obniżanie). Polityka EBC miała charakter dychotomiczny poprzez uniezależnienie rozmiarów operacji otwartego rynku wpływających na zasilanie płynność sektora bankowego od polityki stopy procentowej27. Z jednej strony
możliwe było zmniejszenie niepewności i zapewnienie warunków do realizacji
transakcji na rynku międzybankowym, z drugiej dzięki polityce stopy procentowej była możliwa kontrola inflacji. Rysunek 3 pokazuje zachowawczą
politykę EBC na tle innych głównych banków centralnym utrzymując oraz
pod koniec 2008 r. nawet podwyższając stopy procentowe. Świadczy to o priorytetowym potraktowaniu walki z inflacją.

25 J. Kozłowska, Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu finansowego, „Zeszyty Naukowe Firma i rynek” 2015/1 (48), s. 19-32.
26 www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.pl.html (dostęp: 03.01.2020).
27 C. Wyplosz, The Euro’sFinestHour?. Finance and Development June 2009.
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Rysunek 3. Podstawowe stopy procentowe wybranych banków centralnych świata
2007-2009 (w %)

Źródło: P. Albiński, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 r., s. 23-35.

Dla potrzeb omówienia rezultatów prowadzonej polityki przez EBC
w pierwszej fazie kryzysu, w pierwszej kolejności omówiono wybrane zmienne
służące charakterystyce sytuacji na rynku. Tabela 1 przedstawia podstawowe
wielkości.
Tabela 1. Wybrane zmienne charakteryzujące rezultaty polityki pieniężnej EBC,
2007–2009 (w %).
Zmienna

2007

2008

2009

Przeciętna dynamika

Inflacja

3,1

1,6

0,9

1,86

Pieniądz

11,6

7,6

-0,3

6,18

Kredyt bankowy

13,5

7,6

1

7,24

PKB

2,9

0,4

-4,4

-0,41

Stopa bezrobocia

7,4

8,3

10,1

-

Źródło: P. Albiński za: EBC (http://sdw.ecb.europa.eu/) oraz Eurostat European
Commission, 2013e, MIP Scoreboard, (http://ec.europa.eu/economy_finance/
indicators/economic_reforms/eip/sba/, 20.01.2013).

W pierwszej fazie kryzysu od sierpnia 2007 do września 2008 r. na rynku
można było zaobserwować ujemną dynamikę produktu krajowego oraz rosnącą stopę bezrobocia. Z drugiej strony przeciętna stopa inflacji kształtowała się
zgodnie z ilościowym celem inflacyjnym - na poziomie poniżej 2%. Jednak
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dopiero analiza szczegółowa wskaźnika HICP w ujęciu rocznym prezentuje
szerszy obraz sytuacji (rysunek 4).
Rysunek 4 przedstawia istotny wzrost inflacji do połowy 2008 r. do poziomu 4%. Głównym elementem wpływającym na tę sytuację był znaczący
wzrost cen nośników energii, który miał miejsce do połowy 2008 r. W kolejnym okresie ceny zaczęły spadać, co spowodowało sytuację deflacyjną w okresie
czerwiec - październik 2009. Jednak charakter deflacji wynikał przede wszystkim z tzw. zewnętrznego szoku podażowego i w ograniczonym stopniu była
związana z procesami zachodzącymi w strefie euro28. Kolejnym istotnym elementem była dynamika agregatu pieniężnego M3 oraz kredytów bankowych
dla niebankowego sektora prywatnego. Dynamika w okresie kryzysu znacząco
się osłabiła, okresowo wykazała ujemne wartości. Wzrost gospodarczy w strefie
euro jedynie w 2009 r. był ujemny. Stopa bezrobocia w czasie kryzysu rosła.
Rysunek 4. Inflacja w strefie euro 2007-2009

Źródło: P. Albiński za: EBC (http://sdw.ecb.europa.eu/) oraz Eurostat European
Commission, 2013e, MIP Scoreboard, (http://ec.europa.eu/economy_finance/
indicators/economic_reforms/eip/sba/, 20.01.2013).

Powyżej opisana sytuacja gospodarcza za pomocą wybranych zmiennych wskazuje, że EBC osiągnął jedynie częściowo cele prowadzonej polityki
stabilizacyjnej w trakcie trwania kryzysu finansowego. Pozytywnym rezultatem prowadzonej polityki stabilizacyjnej EBC była reaktywacja transakcji na
rynku międzybankowym. Działania EBC, w odróżnieniu od innych banków
centralnych, nakierowane były przede wszystkim na dostarczanie płynności
28 P. Albiński, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 r., s. 23-35.
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instytucjom bankowym, a nie rynkom finansowym, co świadczy o systemie tzw. bankowo-zorientowanym29. Potwierdza to m.in udział finansowania kredytem bankowym podmiotów niefinansowych (w eurostrefie - 70%,
w USA - 20 %)30. W zakresie inflacji EBC, pomimo znaczących obniżek stóp
procentowych oraz istotnego zasilenia pieniądzem gospodarki była pod kontrolą. Występująca deflacja nie miała charakteru trwałego. Warto zauważyć,
że dynamika udzielanych kredytów bankowych i podaży pieniądza M3 obniżyła się do minimalnego poziomu. Może to świadczyć o braku udrożnienia
kanałów transmisji pieniężnej pomiędzy systemem bankowym a sferą realną
gospodarki. W 2009 r. EBC wycofał się z korzystania z niestandardowych
instrumentów takich jak sześcio-, czy dwunastomiesięczne dłuższe operacje
refinansujące31. Poprawienie sytuacji światowej wpłynęło na stabilizację rynków finansowych.
Wnioski
Podsumowując, należy wskazać, że podjęte działania antykryzysowe
EBC w pierwszych dwóch etapach kryzysu przyczyniły się do stabilizacji sytuacji na rynku międzybankowym. Stopy procentowe na rynku pieniężnym
kształtowały się na zbliżonym poziomie do stóp bazowych EBC, co oznaczało, że transmisja polityki pieniężnej jest prawidłowa. Działania uznawane za
antykryzysowe zapobiegły załamaniu akcji kredytowej banków, pozytywnie
stymulując działalność gospodarczą w strefie euro. Kryzys zadłużeniowy wskazał, że wykorzystywane środki w ramach polityki monetarnej nie są wystarczającym instrumentem przywrócenia stabilności na rynku finansowym strefy euro. Dalsze działania antykryzysowe EBC powinny być przeprowadzane
w połączeniu wraz z reformami strukturalnymi w gospodarkach, które objęte
są kryzysem zadłużenia. Wielu specjalistów z dziedziny ekonomii podkreśla
ważność wzmocnienia unii monetarnej poprzez unię ekonomiczną, aby przywrócić zaufanie uczestników rynków finansowych do wspólnej waluty32.

29 Ibidem.
30 Europejski Bank Centralny, 2009, The external financing of households and nonfinancial
corporations: A comparison of the euro area and the United States, Monthly Bulletin, European Central Bank.
31 Ibidem.
32 K. Sum, Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego – przyczyny, przebieg
i skutki w poszczególnych fazach kryzysu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu” 2016, vol. 16, no. 1, s. 35-54.
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ASSESSMENT OF STABILIZATION POLICY
EUROPEAN CENTRAL BANK
DURING THE FINANCIAL CRISIS IN THE 2007-2009

Summary: The aim of the article presents aspects of stabilization policy
pursued by the European Central Bank during the crisis, its response
to the situation, the tools used and the results they have brought. This
description was preceded by a discussion of the role and tasks of the
ECB as an institution that cares for price stability in the euro area and
the tools it has a disposal as part of its stabilization policy. Finally, the
literature research was supplemented with the presentation of the results of research on the results of the ECB’s stabilization policy applied
during the crisis, and the conclusions were presented. The summary attempts to assess activities in the light of their effectiveness and
compliance with the ECB’s powers. The research method is based on
a critical analysis of the literature on the subject and an analysis of the
results of research carried out in the area.
Keywords: financial crisis, EBC, stabilization policy, euro area.
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Aleksandra Korczyc1

EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY
A EKONOMICZNY ASPEKT MIGRACJI:
STUDIUM PRZYPADKU
KRYZYSU MIGRACYJNEGO

Streszczenie: Minęły już przeszło cztery lata od apogeum europejskiego
kryzysu migracyjnego, zwanego też uchodźczym. Uwzględniając zróżnicowane przyczyny i formy migracji, trudno jest jednoznacznie ocenić
je jako pożądane lub niepożądane zjawisko społeczne. Z jednej strony
trudno jest wyobrazić sobie Europę bez imigrantów ekonomicznych,
którzy od lat 50-tych XX wieku budują jej dobrobyt. Z drugiej strony,
trudno jest przewidzieć długofalowe konsekwencje dalszej zmiany proporcji ludności autochtonicznej i napływowej, szczególnie z kultur pozaeuropejskich, reprezentujących odmienne religie i wartości. Po 1945
r. praktycznie cała północna i zachodnia Europa stała się obszarem docelowym migracji zarobkowych. Cechą migracji z lat 1945–1973 była
wzrastająca różnorodność kulturowa przybyszów. Od końca lat 80-tych
regularna migracja zarobkowa stopniowo ustępuje miejsca niekontrolowanemu napływowi nielegalnych imigrantów z krajów rozwijających
się południowej Azji, Bliskiego Wschodu i Maghrebu, a po rozpadzie
Związku Radzieckiego i Jugosławii imigrantów ekonomicznych z obszarów byłego bloku komunistycznego. Skala, jaką osiągnął ruch migracyjny pod koniec 2015 r. sprawiła, że uczestnicy Światowego Forum
Ekonomicznego w Davos w 2016 r. uznali go za największy problem,
z jakim przyjdzie się światu mierzyć w nadchodzącej dekadzie obok
globalnego ocieplenia. Będąc świadkiem tych wydarzeń Unia Europejska musiała podejmować decyzje, których celem było przeciwdziałanie
nielegalnej imigracji. Od początku kryzysu migracyjnego zacierała się
różnica miedzy migrantem a uchodźcą. Oprócz Syryjczyków uciekających przed wojną Europa musiała stawić czoła migrantom ekonomicznym, pochodzącym głównie z Afryki, których celem było wykorzysta-

1 Mgr, Aleksandra Korczyc, Uniwersytet Gdański.
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nie zamieszania związanego z ucieczką osób szukających azylu po to,
aby dostać się do Europy.
Brak ujednoliconych i kompleksowych procedur azylowych
jest słabością unijnej polityki migracyjnej. Kolejna to niedostateczna
ochrona granic zewnętrznych UE. Obecny kryzys uchodźczy drastycznie uwidocznił tę lukę szczególnie w Grecji, która jako państwo peryferyjne pozostaje najbardziej narażona na niekontrolowany napływ
imigrantów, zarówno drogą lądową przez Turcję, jak i morską - przez
greckie wyspy. Starzenie się ludności oznacza również potrzebę zwiększenia migracji z państw spoza UE, jak również zwiększania przepływu
osób w ramach UE. Artykuł opisze kryzys migracyjny ze szczególnym
uwzględnieniem lat 2015 – 2016 oraz działania podejmowane w celu
jego zażegnania polityki migracyjnej przez Unię Europejską. Autorka
przedstawi Europejski Model Społeczny oraz ekonomiczny aspekt migracji.
Słowa kluczowe: Europejski model społeczny, EMS, migracje, kryzys,
Unia Europejska

Wstęp
W ostatnich latach Europa zmaga się z najpoważniejszym od zakończenia
drugiej wojny światowej wyzwaniem związanym z migracją, czego skutkiem
był bezprecedensowy napływ uchodźców i migrantów o nieuregulowanym
statusie do UE, który osiągnął największe natężenie w 2015 r.
Rekordowe przepływy migracyjne do UE obserwowane w latach 2015
i 2016 zmniejszyły się przed końcem roku 2017 i 2018. Aby jednak zrealizować politykę, którą Komisja uznaje za skuteczną, sprawiedliwą i solidną
przyszłą unijną politykę migracyjną, UE – opierając się na traktatach i innych
instrumentach prawnych i finansowych – wdraża zarówno środki natychmiastowe, jak i długoterminowe.
Kryzys migracyjny wprowadził ogromny chaos i dezorganizacje w Europie. Mieszkańcy Unii Europejskiej z jednej strony współczuli ludziom, których życie popchnęło do tak dramatycznej przeprawy przez morze, a z drugiej
obawiali się o przyszłe bezpieczeństwo Wspólnoty. Szczególnie ciężka sytuacja
widziana była w krajach basenu Morze Śródziemnego. W szczytowym punkcie kryzysowym w codziennych wiadomościach pojawiały się nagrania, ukazujące imigrantów forsujących posiadłości prywatne Greków. Sytuacja była
na tyle trudna, że politycy europejscy załamywali ręce, a dotknięci kryzysem
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Europejczycy żądali jak najszybszego podjęcia działań w celu zażegnania sytuacji kryzysowej.
Ogromne pragnienie dostania się do Europy przyczyniło się do śmierci
wielu imigrantów. Podejmując nierozsądną decyzję, często za namową przemytników decydowali się oni na przemierzenie Morza Śródziemnego na wątłych łodziach. Trasa prowadząca od wybrzeży Afryki do Włoch była najniebezpieczniejszym szlakiem przeprawy. Mimo iż w roku 2015 pięciokrotnie
więcej osób przedostało się do Europy trasą wschodnio-śródziemnomorską, to
podczas tej przeprawy zginęło mniej osób niż podczas przeprawy trasą środkowo-śródziemnomorską. Wynika to z faktu, iż szlak prowadzący przez otwarte
morze w kierunku Włoch jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Międzynarodowa Organizacyjna ds. Migracji oszacowała, iż w roku 2015 podczas
przeprawy przez trasę centralną zginęło około 2 800 osób, podczas gdy próby
wykorzystania trasy orientalnej śmierć poniosło około 500 osób2. Warto dodać, iż są to tylko szacunki, gdyż ofiar mogło być o wiele więcej.
Skuteczna integracja migrantów ma kluczowe znaczenie dla przyszłego
dobrostanu, dobrobytu i spójności społeczeństw europejskich. Celem artykułu
jest ukazanie powiązania Europejskiego Modelu Społecznego (EMS) z polityką migracyjną, Artykuł opisuje kryzys migracyjny ze szczególnym uwzględnieniem lat 2015 – 2016 oraz skuteczność działań podejmowanych przez Unię
Europejską w celu jego zażegnania. Autorka dokona analizy konwencji, rozporządzeń, regulacji unijnych oraz artykułów naukowych.
Europejski Model Społeczny a migracja
W obecnej rzeczywistości ekonomicznej państwa nie są już jedynymi graczami zaangażowanymi w tworzenie polityki tzw. policy – making3. Globalizacja sprawiła, iż znacząca część problemów, z którymi mierzą się dzisiejsi aktorzy
sceny politycznej wymaga rozwiązań opracowywanych na szczeblu międzynarodowym. Przemiany ekonomiczne, demograficzne, konflikty wojenne, cyberprzestępczość i wiele innych zjawisk sprawiły, iż państwa muszą wspólnie wypracowywać rozwiązania w celu utrzymania bezpieczeństwa ekonomicznego.
2 S. Panebianco, The Mare Nostrum Operation and the SAR approach: the Italian response to
address the Mediterranean migration crisis, University of Catania, ISSN 2499-2402 EUMedEA
Online Working Paper Series, 3-2016, s. 5. http://www.dsps.unict.it/sites/default/files/files/
panbianco_EUMedEA_JMWP_03_2016_.pdf (dostęp: 25.05.2020).
3 T. Dogaru, Global public policies: new tools for governance, [w:] Munich Personal RePEc
Archive, National School of Political Sciences and Public Administration, 2016, s. 6. https://
mpra.ub.uni-muenchen.de/94388/ (dostęp: 01.05.2020).
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Polityka publiczna i wchodząca w jej skład polityka społeczno-ekonomiczna z nazwy są relatywnie młodą dyscypliną, jednak zauważyć należy,
iż wcześniej pełniła ona niemal te same funkcje, będąc włączana przy tym
w szersze pojęcie polityki4.
Thomas A. Birkland w pozycji pt. „An Introduction to the Policy Process.
Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making” podaje kilka definicji polityki publicznej, wskazując jednocześnie, iż mają one zarówno wady
i zalety. Oto niektóre z nich5:
− Polityka jest tworzona w odpowiedzi na jakiś problem, który wymaga
uwagi,
− Zasady są ustanawiane w imieniu „publicznym”,
− Polityka jest zorientowana na cel lub pożądany stan, taki jak rozwiązanie problemu,
− Polityka jest interpretowana i wdrażana przez podmioty publiczne
i prywatne, które mają różne interpretacje problemów, rozwiązań i własne
motywacje,
− Polityka jest tym, co rząd decyduje się robić lub nie robić.
Najogólniej rzecz ujmując, polityka publiczna skupia się na rozwiązywaniu problemów. Chcąc jednak przedstawić pojęcie polityki publicznej w najprostszy sposób zaznaczyć należy, iż jej zadaniem jest rozwiązanie problemów
o zbiorowym znaczeniu przy wykorzystaniu określonych sposobów postępowania władzy publicznej6.
Częścią polityki publicznej jest Europejski Model Społeczny, którego
wdrażanie i funkcjonowanie wydaje się jedną z kluczowych dróg integracji
i współpracy ogólnoeuropejskiej – został zdefiniowany w Białej Księdze
z 1994 r.7. Komisja Europejska opisuje go w kontekście:
− Wartości, w tym demokracji i praw jednostek,
− Swobody negocjacji i układów zbiorowych,
− Gospodarki rynkowej,
− Równych szans dla wszystkich,
− Ochrony społecznej i solidarności.

4 K. Majdzińska, Polityka publiczna wobec uchodźców w UE: na przykładzie Polski po kryzysie migracyjnym, New Direction, 2017, s. 11. https://newdirection.online/2018-publications-pdf/11_POLITYKA_2017.pdf (dostęp: 02.05.2020).
5 T. Birkland, Policy Process. Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Routledge
2011, s. 8 – 9.
6 R. Chrabąszcz, M. Zawicki, Nauki o polityce publicznej, [w:] red. M. Zawicki, Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 17.
7 Ibidem.
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Z założeń EMS wynika nierozdzielność konkurencyjności i solidarności,
jako elementów budowy „Europy odnoszącej sukcesy w przyszłości”.
Do polityki społecznej odnosiły się już Traktaty Rzymskie (podpisane
w 1957 roku), ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Nie towarzyszyło jednak tej deklaracji
wskazanie instrumentów, które te cele miałyby realizować8.
Natomiast w Traktacie Ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą kwestie polityki społecznej zostały bardziej uwypuklone, na skutek
dyskursu politycznego; po pierwsze, widoczni byli w tej dyskusji zwolennicy
silnej deregulacji w imię integracji, nawet kosztem obniżenia obowiązujących
standardów socjalnych (przewodziły im - Niemcy Zachodnie). Jednolity Akt
Europejski9 zapoczątkował ponownie dyskusje nad miejscem polityki społecznej w procesie integracji częściowo podsycane ratyfikacją Europejskiej Karty
Społecznej Rady Europy z 1961 roku. Tym niemniej ponownie kwestie socjalne nie znalazły należnego im miejsca - z dwoma wyjątkami. Należały do
nich rozwój dialogu społecznego na poziomie wspólnotowym i harmonizacja
regulacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
Punkt zwrotny stanowiło przyjęcie Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników w 1989 roku, gdy przewodniczącym Komisji Europejskiej
był Jacques Delors. Karta ta postulowała stworzenie minimalnych norm socjalnych dla wszystkich.
Dość kontrowersyjnym w odbiorze momentem w rozwoju europejskiej
polityki społecznej był Szczyt Lizboński z marca 2000 roku podczas którego
ustalono, że należy zmodernizować Europejski Model Społeczny. Podkreślano,
że należy większy nacisk położyć na edukację i szkolenie zawodowe, przystosowywanie umiejętności i uczenie się przez całe życie, reformę systemów zabezpieczenia społecznego oraz promowanie inkluzji społecznej. Cztery nadrzędne
idee miały stać za procesem modernizacji: nacisk na podażową stronę rynku
pracy, równowaga fiskalna zwłaszcza w obszarze emerytur, opłacalność pracy
zarobkowej oraz inkluzja społeczna.
Strategia Lizbońska miała przyczynić się do pobudzania wzrostu gospodarczego, którego dynamika w wielu państwach Europy zauważalnie malała. W założeniach wzrost miała pobudzić większa stabilność cen wpływająca
również na ograniczenia cyklicznych wahań. Z kolei dyscyplina fiskalna przez
8 H. T. Burret, J. Schnellenbach, Implementation of the Fiscal Compact in the Euro Area Member States, Berlin: German Council of Economic Experts, 2014.
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027, (dostęp:
10.06.2020).
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ograniczanie popytu miała się przyczynić do niższych długookresowych stóp
procentowych i w rezultacie do ograniczenia zjawiska wypierania prywatnych
inwestycji.
W Traktacie Nicejskim nowych regulacji w dziedzinie polityki społecznej było względnie niewiele i dotyczyły zachęt do współpracy międzyrządowej,
jak również tworzenia zachęt do walki z dyskryminacją10.
Europejski Model Społeczny jest poruszany również w strategii Unii
Europejskiej „Europa 2020”, gdzie rozumie się go jako: „tworzenie więcej
lepszych jakości miejsc pracy w całej UE”11. Aby osiągnąć ten cel, Europejska
Strategia Zatrudnienia wskazuje na trzy główne cele do 2020 r. Po pierwsze, zatrudnienie 75% osób w wieku 20-64, odsetek wcześnie opuszczających
system edukacji nie powinien przekroczyć 10%, a co najmniej 40% osób
w wieku 30-34 lata powinno mieć wykształcenie wyższe (załącznik nr 1), co
najmniej 20 milionów osób powinno być zagrożone ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Skuteczna integracja migrantów ma kluczowe znaczenie dla przyszłego
dobrostanu, dobrobytu i spójności społeczeństw europejskich. Chociaż główna odpowiedzialność za integrację spoczywa na państwach członkowskich,
UE wspiera władze krajowe i lokalne koordynując politykę, prowadząc wymianę wiedzy i dostarczając zasoby finansowe12.
Problem uchodźctwa międzynarodowego
Sięgając do bardzo odległej historii możemy odnaleźć liczne przykłady
powiązane z potrzebą ochrony międzynarodowej. Już od czasów antycznych
w starożytnych Atenach stosowane było zjawisko ostracyzmu, które polegało
na wygnaniu z kraju osób, które zagrażały demokracji. Głosujący typowali
oskarżonych w tej sprawie wydrapując ich imiona na glinianych naczyniach
zwanych ostrakonami13. Zatem przymusowe opuszczanie miejsca zamieszkania miało miejsce już w dalekiej przeszłości, jednak szczególna uwaga podmiotów polityki międzynarodowej tej kwestii poświęcona została dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Obserwowaliśmy wówczas intensywny wzrost
10 Ibidem.
11 https://www.gov.pl/web/rozwoj/strategia-europa-2020
12 https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes-eu-cities/inclusion-migrants-and-refugees-cities_pl (dostęp: 10.06.
2020).
13 K. Madeja–Bień, M. Gamian–Wilk, Wybrane skutki wykluczenia społecznego, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2017, Tom 20, nr 4(80), s. 45 – 46; http://terazniejszosc.dsw.
edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_3.pdf (dostęp: 01.05.2020).
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współpracy na szczeblu światowym w tym zakresie. W wyniku tych działań
powstały konwencje oraz uchwały o statusie uchodźców służące nam do dnia
dzisiejszego. Najważniejsze z nich to:
− Konwencja dot. statusu uchodźców z 1951 roku;
− Protokół dot. statusu uchodźców z 1967 roku;
− Statut Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do
spraw Uchodźców z 1950 roku14.
W świetle europejskiego kryzysu migracyjnego, w którym zatarła się różnica miedzy poszukującym azylu a migrantem, istotnym wydaje się być zrozumienie terminu jakim jest „uchodźca”. Według Konwencji o statusie uchodźców sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. uchodźca to osoba, która
obawia się powrotu do własnego kraju (bądź też kraju w którym przebywała
jako ostatnim – przypadek bezpaństwowców) z powodu prześladowań na tle
rasowym, politycznym, religijnym, narodowościowym oraz przynależnościowym do określonych grup. W związku z powyższym nie może ona korzystać
z ochrony własnego państwa15. Warto także dodać, iż status uchodźcy czyni osobę ubiegającą się o niego równą względem innych obywateli państwa
przyjmującego, gdyż posiada on takie same prawa i obowiązki z pominięciem
jedynie prawa wyborczego16.
Konwencję dot. statusu uchodźców z 1951 r. stosuje się do wydarzeń,
które miały miejsce przed 1 stycznia 1951 r. w Europie lub gdziekolwiek indziej. Dokument ten powstał jako odpowiedź na problem uchodźctwa po
II wojnie światowej, kiedy to ponad 10 mln ludzi zmuszonych było opuścić
swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania17. Jak się jednak później okazało,
ograniczenie czasowe wprowadzone w konwencji i stosowane do wydarzeń
przed 1 stycznia 1951 roku stało się pewną przeszkodą dla nowych fal uchodźczych. Rozwiązaniem tej sytuacji było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ Protokołu dot. statusu uchodźców z 1967 roku. Dzięki usunięciu ograniczeń czasowych konwencja zyskała uniwersalny i ponadczasowy charakter18.
Konwencja Genewska oraz pozostałe protokoły zostały przyjęte zatem,
aby rozwiązać problem o zbiorowym (publicznym) znaczeniu. Uregulowały

14 B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 5.
15 Konwencja o statusie uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku;
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja_Dotyczaca_Uchodzcow.pdf
(dostęp: 01.05.2020).
16 K. Majdzińska, Polityka…, op. cit., s. 11.
17 B. Wierzbicki, Uchodźcy…, op. cit., s. 28.
18 Ibidem, s. 29.
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one najważniejsze kwestie związane z problemem uchodźctwa. Warto również dodać, iż w ramach artykułu 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
z 1948 roku każdy człowiek ma prawo do azylu oraz korzystania z ochrony
w związku z prześladowaniami w jego kraju pochodzenia19. Wydawać by się
mogło, iż istnieje wiele dokumentów porządkujących kwestie dotyczące azylu,
jednak jak pokazał Europejski kryzys migracyjny 2015 – 2016 wciąż jest wiele
do zrobienia w stale powracającym problemie uchodźctwa.
Zastosowanie ekonomicznych aspektów polityki
społecznej, w tym Europejskiego Modelu
Społecznego na poziomie krajowym oraz
międzynarodowym
Związki między zjawiskiem międzynarodowej migracji a polityką społeczną, w tym ekonomiczną mają charakter szeroki i wielopoziomowy: migracja postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat potrzeb lokalnych
rynków pracy, ale też w kontekście migracji politycznej wymagającej ochrony
międzynarodowej. W Europie zjawisko migracji zarobkowej szczególnie nasiliło się w pierwszych dekadach po II wojnie światowej, kiedy kraje europejskie dostrzegły możliwość stymulowania wzrostu gospodarczego przez przyciąganie dodatkowej siły roboczej. Emigracja zarobkowa dotyczyła wówczas
w szczególności obywateli/obywatelek krajów Europy Południowej. Od lat 70.,
m.in. w związku z kryzysem ekonomicznym, poszczególne kraje europejskie
zaczęły zamykać się na imigrantów zarobkowych i od tego czasu większość ruchu migracyjnego związana była z ochroną międzynarodową. Ostatnia dekada
charakteryzuje się zintensyfikowaniem emigracji z krajów Europy Wschodniej, które stały się członkami Unii Europejskiej (UE), w tym z Polski20.
Jak już zostało wspomniane każdy uchodźca jest migrantem, jednak nie
każdy migrant jest uchodźcą. Z punktu widzenia polityk społecznych koniecznym jest uregulowanie kwestii związanych z szeroko rozumianą migracją.
W wielu państwach europejskich przepisy dotyczące prawa pobytu, zezwoleń
na pracę oraz dostępu do poszczególnych uprawnień znacząco różnią się od
siebie. Jednym z ważniejszych instrumentów polityk społecznych dotyczących
kwestii migracji jest regulacja pojęć nie-obywatel oraz obywatel. Pojęcia te
19 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Artykuł 14, 1948. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 02.05.2020).
20 M. Polakowski, D. Szelewa, Polityka społeczna a problemy migracji, Warszawskie debaty
o polityce społecznej, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2013.
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wiążą się z polityką naturalizacji, może ona być wdrażana w dwojaki sposób.
Pierwsza jej wersja zakłada, iż migrantowi mieszkającemu przez określony czas
w państwie przyjmującym, który jest już z nim w pełni zintegrowany w nagrodę przyznane zostaje obywatelstwo tego kraju. Druga wersja natomiast traktuje o pierwotnym nadaniu obywatelstwa po to, aby przyśpieszyć w ten sposób
proces integracji21. Warto jednak zaznaczyć, iż te działania polityki publicznej
kierowane są nie tylko do samym migrantów, ale także do społeczeństw przyjmujących, gdyż to ich działania są niezwykle ważne w poprawnym przebiegu
procesu integracji.
Aktywności podejmowane przez władze w ramach polityk społecznych,
w tym Europejski Model Społeczny mogą także służyć emigrantom, wówczas
wysiłki te koncentrowane są za granicą, a ich celem może być próba skłonienia
obywateli do powrotu do kraju. Bardzo często na tej płaszczyźnie realizuje się
politykę utrzymania więzi między diasporą oraz mniejszościami narodowymi
a państwem pochodzenia22.
Obecnie tworzenie polityk społecznych, w tym Europejskiego Modelu
Społecznego wymaga zaangażowania coraz większej liczby graczy międzynarodowych. W przeszłości relacje między państwami nie były tak mocno zintensyfikowane jak w chwili obecnej. Wspólne polityki handlowe, swoboda
przepływu kapitału oraz ludzi, otwarte granice – wszystko to przyczyniło się
do poszerzania spectrum działania polityk społecznych. W związku z tym,
bardziej zasadnym we współczesnych czasach wydaje się być używanie pojęcia globalnych polityk publicznych, których działania polegają na współpracy państw oraz organizacji międzynarodowych z aktorami niepaństwowymi
w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zaspokojenia innych potrzeb o charakterze zbiorowym.
W traktatach założycielskich UE polityka migracyjna oraz uchodźcza
nie zostały uwzględnione. Jednak wraz z intensyfikacją zmian społecznych,
gospodarczych oraz demograficznych powoli odnajdowały one należne im
miejsce. Pojawiające się z biegiem czasu działania, takie jak wspólna kontrola
wielkości migracji, wprowadzenie standardów traktowania imigrantów oraz
wspólne ramy polityki azylowej stanowiły elementy polityki unijnej względem
migracji23.

21 M. Pawlak, Polityki publiczne wobec migracji, [w:] red. Kwaśniewski J., Nauki o polityce publicznej: Monografia dyscypliny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa
2018, s. 293 – 294.
22 Ibidem, s. 294 – 295.
23 K. Majdzińska, Polityka…, op. cit., s. 11.
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W listopadzie 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła program pt.
„Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności”, który stanowi podstawę
do współpracy z państwami trzecimi w zakresie migracji. Instrumentem do
wzajemnej współpracy jest możliwość zawierania partnerstw na rzecz mobilności z państwami trzecimi. W ramach partnerstwa ujęte zostały kwestie związane z readmisją, pomocą rozwojową, nielegalną migracją, a także migracją
cyrkulacyjną24.
Jednym z celów unijnych było prowadzenie polityki imigracyjnej, której
główne filary opierać będą się na solidarności państw członkowskich, polityka ta miała być także polityką sprawiedliwą wobec państw trzecich. Kryzys migracyjny przyniósł jednak ogrom trudności, którym sprostać musiała
cała Wspólnota, państwa członkowskie podzieliły się na zwolenników oraz
przeciwników przyjmowanie nielegalnych imigrantów, w związku z czym niemożliwym stało się dalsze używanie terminu europejskiej solidarności. Każde
z państw członkowskich dążyło do realizacji partykularnych interesów oraz
ochrony własnych praw. Teorią stała się wspólna europejska polityka imigracyjna oparta o szereg dyrektyw Parlamentu Europejskiego oraz Rady25.
Europejski kryzys migracyjny 2015 – 2016
oraz działania podejmowane
w celu jego zażegnania
Pierwsze kroki podjęte przez Unie Europejską w celu zażegnania kryzysu
dotyczyły wzmocnienia pozycji na morzu – operacja Posejdon oraz Trition,
walka z przemytnikami ludzi oraz nawoływanie do solidarności państw członkowskich26. Z biegiem czasu okazało się jednak, iż działania te nie przynoszą
zamierzonych efektów. Wówczas, aby odciążyć kraje basenu Morza Śródziemnego najbardziej dotknięte kryzysem, Unia Europejska zaproponowała
stworzenie unijnych ram przesiedleń, których celem było wyznaczenie zasad
dotarcia do Europy w bezpieczny sposób, m.in. w ramach zaplanowanych
przesiedleń. Program ten wdrożony został w lipcu 2015 roku27. Odgórnie
przyjęte zostały kryteria określające regiony oraz kraje trzecie, z których
24 Ibidem, s. 12.
25 Ibidem, s. 13 – 16.
26 Ibidem, s. 19.
27 European Commission, Relocation and resettlement - State of Play, s. 2; https://ec.europa.
eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/relocation_and_resettlement_-_state_of_play_en.pdf
(dostęp: 20.05.2020).
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dokonywane będą przesiedlenia, liczbę osób nimi objętych, jak również ogólne relacje pomiędzy krajami trzecimi a UE oraz ich współpracą w ramach
migracji i azylu28. Przesiedlenia uchodźców dokonywane były również na terenie Europy i okazały się być wielkim wyzwaniem, ponieważ wśród państw
członkowskich istniały znaczne różnice w długości trwania procesu relokacji,
kryteriach wyboru itp. Komisja Europejska apelowała, aby kraje biorące udział
w tym procesie wymieniały się doświadczeniami z mniej obytymi w tej dziedzinie państwami wspólnoty europejskiej29.
Władze europejskie oprócz działań doraźnych podejmowanych na miejscu zdecydowały się także na współprace z państwami tranzytowymi, czego
efektem miało być zatrzymanie migrantów jeszcze przed wkroczeniem na terytorium Europy. W październiku 2016 roku Federica Mogherini, Wysoka
Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyznała, iż widoczne są postępy we współpracy z krajami trzecimi oraz tranzytowymi w ramach partnerstwa wdrożonego w życie w czerwcu 2016 roku.
W obrębie wspólnych działań skupiono się na dążeniu do zredukowania głównych przyczyn migracji w krajach pochodzenia, a także zapewnieniu ochrony
ludziom nielegalnie przemieszczającym się, gdyż często padają oni ofiarami
handlarzy oraz przemytników ludzi.
Pod koniec 2017 roku zakończył się dwuletni program relokacji, który
nie przyniósł jednak zamierzonych efektów. Polska oraz inne kraje regionu
odmówiły udziału w programie relokacji. W orzeczeniu z 2 kwietnia 2020
roku Trybunał stwierdził, że Polska, Czechy oraz Węgry nie zgadzając się na
relokację uchodźców złamały unijne prawo.
Unia Europejska we współpracy z krajami partnerskimi wciąż podejmuje
kroki w celu zwalczania nielegalnych przemytów, a także wdraża procedury
mające na celu usprawnienie powrotów nielegalnych migrantów do krajów
pochodzenia, czy też readmisji, czyli odsyłania uchodźców. Kraje, które uznano za priorytetowe w ramach tej współpracy to: Mali, Etiopia, Niger, Nigeria
oraz Senegal30. Trudno jednak przyznać, iż działania podejmowane przez UE
odniosły zamierzone efekty, kryzys migracyjny wskazał na brak solidarności

28 European Commission, Press Realese Database, Enhancing legal channels: Commission proposes to create common EU Resettlement Framework, Bruksela, 13 lipca 2016. http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-16-2434_en.htm (dostęp: 15.05.2020).
29 Komisja Europejska, Komunikat prasowy, Relokacja i przesiedlenia: paląca potrzeba skutecznych działań ze strony państw członkowskich, Bruksela, 16 marca 2016; http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-16-829_pl.htm (dostęp: 28.05.2020).
30 Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Zarządzanie migracjami – pierwsze efekty;
https://ec.europa.eu/poland/news/161018_migration_pl (dostęp: 25.05.2020).
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państw unijnych, a to przecież ona stanowi jedno z głównych założeń istnienia Unii Europejskiej.
Zakończenie
Unia Europejska rozpoczęła swoją walkę z kryzysem migracyjnym przyjmując imigrantów na teren państw członkowskich, w ten sposób unikając
tragedii tysięcy ludzi pracowała nad dalszym planem działania. Podjęcie
współpracy z państwami trzecimi oraz wysiłki prowadzone w celu zażegnania
napiętej sytuacji wewnątrz państw objętych konfliktami były działaniami skierowanymi na uzyskanie długookresowych efektów. Umowy podpisane przez
Unię Europejską, głównie z Libią oraz Turcją przyniosły wymierne korzyści.
Porozumienia zawarte z tymi krajami były konieczne i stanowią główny czynnik, dzięki któremu udało się ograniczyć falę migracyjną.
Niestety, tak długo jak w krajach, z których pochodzą imigranci nie zapanuje względna stabilizacja, a sytuacja gospodarcza się nie poprawi, obywatele tych państw w dalszym ciągu będą decydować się na migracje, nawet
jeśli wiązać się one będą z narażaniem ich życia. Działając w osamotnieniu
Unia Europejska nie jest w stanie zaprowadzić pokoju w państwach trzecich,
podejmować może jedynie działania ku temu zmierzające, dostarczać pomoc
humanitarną, ale nie ma ona mocy prawnej, aby decydować o sytuacjach wewnętrznych państw trzecich.
W aspekcie europejskiego kryzysu migracyjnego szczególnie widać wdrażanie Europejskiego Modelu Społecznego na poziomie międzynarodowym.
Rozwiązania, które miałyby być stosowane jedynie wewnątrz krajów członkowskich nie przyniosłyby zamierzonych efektów, gdyż właśnie głównym
problemem podczas kryzysu było odwoływanie się państw do krajowych praw
dotyczących migracji i azylu, pomijając unijne dyrektywy oraz rozporządzania.
Za takie właśnie działania związane z nierespektowaniem prawa unijnego ukarana została Polska oraz kraje sąsiednie w 2020 roku.
W związku z globalizacją, europeizacją oraz innymi zjawiskami zbliżającymi do siebie świat, polityki publiczne będą stosowane na jeszcze szerszą
skalę. W chwili obecnej, doświadczając światowej pandemii obecny będzie
jednak zastój polityk społecznych na arenie międzynarodowej. W walce
z koronawirusem uwaga państw skupiona jest na wewnętrznych problemach,
za przykład niech posłużą najświeższe wydarzenia dotyczące zerwania relacji
Stanów Zjednoczonych ze Światową Organizacją Zdrowia. Wypracowanie
jednolitego systemu polityki migracyjnej jest dla UE sytuacją bez precedensu.
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Dotyczyć ona będzie bowiem wymiaru społecznego i kulturowego życia Europejczyków. W krajach UE o stosunkowo jednolitej strukturze etnicznej oraz
nieposiadających wcześniejszych doświadczeń z masowym przyjmowaniem
imigrantów decyzja o przyjęciu uchodźców z krajów muzułmańskich postrzegana jest przez część społeczeństwa jako inwazyjna społecznie, terytorialnie
i kulturowo. Dotyczy ona również obszaru kompetencji, który jest stosunkowo
mało uwspólnotowiony. Choć polityka imigracyjna i azylowa należą do obszaru kompetencji dzielonych pomiędzy państwa członkowskie i UE, mają one
charakter transwersalny łącząc w sobie kilka innych wymiarów sektorowych,
tj. bezpieczeństwo, politykę zagraniczną, politykę społeczną i politykę kulturową, każdy z krajów ma też własny model polityki społecznej oparty na bardzo
różnych systemach redystrybucji dochodu oraz opieki socjalnej. Polityka edukacyjna i kulturowa nadal należą do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Decyzja o przyjęciu uchodźców dotyczy wszystkich tych obszarów,
gdyż w dłuższym okresie może wymusić zmiany w systemie edukacji, polityce
społecznej i kulturowej, polityce bezpieczeństwa i zagranicznej. W związku
z powyższym w przypadku przyjęcia uchodźców argument o solidarności zdaje
się nie wystarczać i do tej pory wywołuje zarówno wśród niektórych państw,
jak i opinii publicznej reakcje emocjonalne i defensywne. Działania UE muszą mieć charakter całościowy i obejmować m.in. wzmocnienie zewnętrznych
granic Unii, skuteczne rozróżnianie między uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi, efektywną politykę repatriacji, walkę z przemytnikami ludzi oraz
reformy polityki azylowej i imigracyjnej.
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THE EUROPEAN SOCIAL MODEL A ECONOMIC ASPECT
OF MIGRATION: CASE STUDY OF THE MIGRATION CRISIS

Summary: More than four years have passed since the peak of the
European migration crisis, also known as the refugee crisis. Taking into
account the various causes and forms of migration, it is difficult to
unequivocally assess it as a desired or undesirable social phenomenon.
On the one hand, it is difficult to imagine Europe without economic
immigrants who have been building its prosperity since the 1950s. On
the other hand, it is difficult to predict the long-term consequences
of a further change in the proportions of indigenous and immigrant
populations, especially from non-European cultures with different religions and values. After 1945, practically all of northern and western
Europe became a destination for labor migrations. A feature of the
1945–1973 migration was the increasing cultural diversity of the newcomers. Since the end of the 1980s, regular labor migration has gradually given way to an uncontrolled influx of illegal immigrants from the
developing countries of South Asia, the Middle East and the Maghreb,
and after the collapse of the Soviet Union and Yugoslavia, economic
immigrants from the former communist bloc. The scale of the migration movement at the end of 2015 meant that the participants of
the 2016 World Economic Forum in Davos recognized it as the biggest problem the world will face in the coming decade, next to global
warming. In witnessing these events, the European Union had to take
decisions aimed at preventing illegal immigration. Since the beginning
of the migration crisis, the difference between a migrant and a refugee
has blurred. In addition to Syrians fleeing the war, Europe had to deal
with economic migrants, mostly from Africa, who aimed to take advantage of the turmoil of asylum seekers fleeing to reach Europe.
The lack of standardized and comprehensive asylum procedures
is a weakness of the EU's migration policy. Another is the insufficient
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protection of the EU's external borders. The current refugee crisis has
dramatically exposed this gap, particularly in Greece, which, as a peripheral state, remains the most vulnerable to an uncontrolled influx of
immigrants, both by land via Turkey and by sea via the Greek islands.
The aging of the population also means the need to increase migration
from non-EU countries as well as increase the flow of people within
the EU. The article will describe the migration crisis, with particular
emphasis on the years 2015-2016, and the actions taken by the European Union to overcome it. The author will present the European Social
Model and the economic aspect of migration.
Keywords: European social model, ESM, migrations, crisis, European
Union.
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Streszczenie: Pandemia koronawirusa z pewnością zmieni dotychczasowy świat, także w obszarze gospodarki. Wprowadzenie obostrzeń
przez rządy państw w celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa,
zmniejszyły aktywność gospodarczą. Spowolnienie, a nawet w niektórych przypadkach zatrzymanie działalności przedsiębiorstw, będzie miało negatywny wpływ na systemy gospodarcze, które można już dostrzec
w wielu branżach, m.in. w turystyce. Można zaobserwować, że banki
centralne, aby łagodzić negatywny efekt koronawirusa wykorzystują
różne narzędzia polityki pieniężnej. Celem opracowania było przedstawienie ich zastosowania oraz ocena w odniesieniu do Narodowego
Banku Polskiego, Systemu Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego
Banku Centralnego. Pomimo różnych decyzji banków centralnych, to
wszystkie analizowane stawiają na przejrzystość komunikacji w ramach
polityki forward guidance, aby kształtować oczekiwania podmiotów gospodarczych i tym samym przyspieszyć transmisję zmian stóp procentowych na rynek.
Słowa kluczowe: koronawirus, bank centralny, polityka pieniężna, kryzys finansowy.
Orcid 0000-0003-4599-4814.

1 Mgr, doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Analiz Gospodarczych
i Finansowych.
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Wstęp
Pandemia koronawirusa spowodowała podjęcie drastycznych kroków
przez rządy państw w celu ograniczenia się rozprzestrzeniania. Rządy ograniczyły przemieszczanie się obywateli tylko do podróży zapewniających podstawowe warunki bytowe, takich jak przemieszczanie się do pracy bądź zrobienie
zakupów. Efekty implementacji tego ograniczenia są widoczne we wszystkich
grupach podmiotów turystycznych – od biur podróży, przez przewoźników
po gastronomię w kurortach turystycznych; części z nich grozi upadłość. Ponadto firmy ograniczyły wydatki i inwestycje, odwołano również wydarzenia
gromadzące dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie zarówno te biznesowe
(konferencje czy targi), jak i prywatne czy kulturalne (koncerty, festiwale, wesela). Zawieszono także rozgrywki lig sportowych lub odbywają się one bez
udziału publiczności.
Przedsiębiorstwa zaprzestają działalności gospodarczej na szeroką skalę.
Część z nich nie wróci do jej prowadzenia, co spowoduje zwalnianie pracowników i przełoży się na wystąpienia wysokiego poziomu bezrobocia. Ponadto,
niestabilność sytuacji gospodarczej spowodowała nasilenie się liczby podejmowanych decyzji w warunkach niepewności. Przyczyniło się to bowiem do
ograniczenia produkcji i zatrudnienia przez przedsiębiorstwa, obawiając się
załamania popytu2. Osoby bezrobotne będą w takim przypadku obciążeniem
dla sektora finansów publicznych, który pośrednio będzie musiał zapewnić im
możliwość bytowania.
W obliczu zintensyfikowanej sytuacji epidemicznej banki centralne podejmują działania, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na przyszłą sytuację gospodarczą. Należy zaznaczyć, że dysponują one
instrumentami polityki pieniężnej i niezależnością w jej prowadzeniu. W perspektywie groźby recesji istotne jest bardziej stanowcze działanie w ramach
polityki monetarnej, ponieważ efekty, na przykład zmiany stóp procentowych
są widoczne w gospodarce dopiero po upływie jakiegoś czasu.
W zestawieniu z widmem przyszłego kryzysu, banki centralne wzmacniają podjęte decyzje poprzez implementację filozofii otwartej komunikacji postępowania i zamierzeń, która pozwala na bardziej efektywne osiągniecie założonych celów, osiągając tym samym transparentność swoich działań. Taka
2 N. Bloom, The Impact of Uncertainty Shocks, “Econometrica” 2009, vol. 77, nr 3,

s. 623-685; N. Bloom, M. Floetotto, N. Jaimovich, Real Uncertain Business Cycles,
Working paper, Stanford University 2009 [za:] G. Bekaert, M. Hoerova, M. L. Duca,
Risk, uncertainty and monetary policy, “Journal of Monetary Economics” 2013, vol.
60, nr. 7, s. 771-788.
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polityka pieniężna pozwala na kształtowanie stabilnych oczekiwań podmiotów
gospodarczych, których efektem są podejmowane przez nie decyzje zgodnie
z założeniami banku centralnego w obrębie kształtowania sytuacji gospodarczej. Wilcox uważa nawet, że od obniżania stóp procentowych zdecydowanie
ważniejsze jest uspokajanie rynku3.
Celem opracowania jest przedstawienie decyzji podjętych przez banki
centralne, aby łagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa oraz wskazanie stosowanych przez nich narzędzi polityki pieniężnej. Część teoretyczna
skupia się na przedstawieniu współczesnej polityki pieniężnej, a także sposobie
jej prowadzenia w obliczu ostatniego kryzysu finansowego. Chociaż przyczyny Wielkiej Recesji lat 2007-2009 mają inne podłoże, niż potencjalny kryzys
gospodarczy wywołany pandemią COVID-19, to w wielu aspektach skutki
będą podobne. W związku z tym odnoszenie się do poprzedniego kryzysu
i czerpanie wiedzy z jego doświadczeń jest uzasadnione.
Część praktyczna dotyczy następujących banków centralnych: System
Rezerwy Federalnej, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski.
Globalizacja i internacjonalizacja spowodowała ujednolicenie w wielu aspektach sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez banki centralne na całym
świecie, aczkolwiek osoby odpowiedzialne za jej prowadzenie podejmują różne
decyzje, aby osłabić negatywny efekt koronawirusa na gospodarkę.
Polityka pieniężna w obliczu widma kryzysu
Instytucje kreujące rynek kapitałowy odpowiadają za dostarczenie płynności dla całego systemu gospodarczego. Ich decyzje zdeterminowane są prowadzoną polityką pieniężną. Banki centralne pełnią funkcję ogniwa scalającego rynek kapitałowy z pozostałymi podmiotami gospodarczymi, przez co ich
decyzje przekładają się na stan krajowych gospodarek4.
Zmiany w instrumentach i celach polityki pieniężnej po 1980 r. są wynikiem chęci jej ustabilizowania, co w dużej mierze było powiązane z koniecznością zmniejszenia stóp procentowych nieoczekiwanymi wstrząsami5. Pod
koniec lat 90. XX wieku znaczną popularność zyskała strategia bezpośredniego
celu inflacyjnego, co przełożyło się na wzrost liczby banków centralnych prowadzących politykę pieniężną w ramach tej strategii. Jasno sprecyzowany cel
3 https://twitter.com/PIIE/status/1239667262312808451
4 O. E. Williamson, The modern corporation: origins, evolution, attributes, “Journal of

economic literature” 1981, vol. 19, nr 4, s. 1537.

5 J. Boivin, M. P. Giannoni, Has monetary policy become less powerful?, “FRB of New

York Staff Report” 2002, nr 144.

189

JAKUB KUBICZEK

ułatwia sprawniejsze podejmowanie decyzji w ramach kształtowania, poprzez
narzędzia polityki monetarnej podaży pieniądza i popytu na niego6.
Obecnie większość banków centralnych prowadzi politykę pieniężną,
sprawując kontrolę nad stopami procentowymi. Jej ustalanie daje bankowi
centralnemu możliwość kształtowania rynkowych stóp procentowych. Natomiast długotrwałe kształtowanie stóp procentowych dokonuje się za pomocą wpływania na oczekiwania rynku dotyczące przyszłej polityki pieniężnej7.
Wśród narzędzi forward guidance można wymienić informowanie opinii
publicznej o swoich długoterminowych celach, perspektywach działalności
w ramach operacji otwartego rynku i docelowego poziomu inflacji oraz powiązanego z nim przyszłego kursu stopy procentowej8.
Taylor zaleca prowadzenie polityki pieniężnej zgodnie z zasadą „przeciwko cyklowi”, która polega na korygowaniu dodatnio i więcej niż w stosunku
do jeden nominalnych stóp procentowych w momencie, gdy inflacja znajduje
się powyżej celu9. Wzrost inflacji powoduje wzrost realnej stopy procentowej,
co zmniejsza popyt i presję inflacyjną, przywracając gospodarkę z powrotem
do docelowej równowagi. Polityka, będąca niezgodna z zasadą „przeciwko
cyklowi”, powoduje obniżenie realnej stopy procentowej, co zwiększa presję
inflacyjną odsuwając gospodarkę od docelowej równowagi10.
Na przestrzeni lat wpływ polityki pieniężnej na gospodarkę uległ znacznym zmianom. Niektórzy uważają, że polityka pieniężna straciła część swojego
wpływu na gospodarkę wskutek dużej liczby innowacji w obszarze ﬁnansów,
powodując zmianę zachowań konsumenckich11. Konsumenci bowiem lepiej
amortyzują wpływ wahań stóp procentowych wobec ich decyzji12. Bezustannie doskonalenie polityki monetarnej w stosunku do decyzji historycznych
wymaga modelu, który byłby użyteczny w różnych systemach politycznych13.
Ponadto, chcąc prowadzić efektywną politykę monetarną, wymagane jest,
6 M. Musielak-Linkowska, Cel inflacyjny w Polsce: założenia i realizacja, CeDeWu
Sp., Warszawa 2007, s. 8.
7 G. A. Kahn, Communicating a policy path the next frontier in central bank transparency, “Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City” 2007, vol. 92, nr
1, s. 25-50.
8 Ibidem.
9 J. Taylor, A historical analysis of monetary policy rules, [w:] red. J. Taylor, Monetary
Policy Rules, University of Chicago Press, Chicago 1999, s. 319-348.
10 J. Bullard, K. Mitra, Learning about monetary policy rules, “Journal of monetary
economics” 2002, vol. 49, nr 6, s. 1105-1129.
11 J. Boivin, M. P. Giannoni, Has monetary policy become more effective?, “The Review of Economics and Statistics” 2006, vol. 88, nr 3, s. 445-462.
12 Ibidem.
13 J. C. Fuhrer, Habit formation in consumption and its implications for monetary-policy models, “American Economic Review” 2000, vol. 90, nr 3, s. 367-390.
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aby bank centralny nie kierował się tylko warunkami gospodarczymi opartymi
o przesłanki historyczne i krótkoterminowymi celami14. Przyjmuje się, że kryterium optymalności decyzji w zakresie polityki pieniężnej powinno opierać
się na zasadzie maksymalizacji dobrobytu społecznego15.
Osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki pieniężnej posiadają
znaczną ilość wszelakich danych ekonomicznych: o wysokiej częstotliwości publikowania i poziomów agregacji, z korektami sezonowymi, innymi korektami
oraz bez nich16. Co więcej, część danych wymaga ich zgromadzenia, co wpływa
na ograniczenia w dostępności do informacji w danym momencie. Przekłada
się to na niemożność podjęcia optymalnych decyzji w ramach prowadzonej
polityki monetarnej w określonym czasie17. Należy zwrócić także uwagę na
dwa rodzaje losowości, które utrudniają podjęcie odpowiedniej decyzji i występują podczas krótkookresowego modelowania procesów ekonomicznych.
Pierwszy z nich wynika z szoków egzogenicznych, które powodują wytrącanie
gospodarki ze stanu równowagi, z kolei drugi wynika z losowości parametrów
oszacowanego modelu ekonomicznego18.
Ponadto podczas swoich decyzji bank centralny powinien nie tylko brać
pod uwagę krajową sytuację gospodarczą, ale winien kierować się sytuacją
światowej gospodarki. Zatem decyzja w odniesieniu do konkretnej gospodarki
krajowej powinna opierać się o aspekt internacjonalizacji, zwłaszcza o wahania
kursów walutowych19. Międzynarodowy przepływ kapitału utrudnia bowiem
bankom centralnym regulowanie płynności krajowego sektora finansowego.
Przed kryzysem finansowym lat 2007-2009 podaż kredytu była tak duża,
że określa się ówczesny świat jako „zalany płynnością”20. Przedkryzysowa polityka pieniężna, pomimo nadpłynności, była postrzegana jako stabilna zarówno
w wyniku reakcji na wstrząsy gospodarcze, jak i społeczne21. Dotychczasowe
instrumenty i realizowana polityka monetarna nie okazywały się wystarczające
14 M. Woodford, Central bank communication and policy effectiveness (No. w11898),

National Bureau of Economic Research, 2005, s. 1-65

15 J. C. Fuhrer, Habit formation in consumption…, op. cit., s. 367-390.
16 B. S. Bernanke, J. Boivin, Monetary policy in a data-rich environment, “Journal of

Monetary Economics” 2003, vol. 50, nr. 3, s. 525-546.

17 A. Orphanides, Monetary policy rules based on real-time data, “American Economic

Review” 2001, vol. 91, nr 4, s. 964-985.

18 M. Górajski, M. Ulrichs, Optymalne wrażliwe na ryzyko strategie polityki pieniężnej

dla Polski, „Bank i Kredyt” 2016, vol. 47, nr 1, 1-32.

19 G. Corsetti, P. Pesenti, International dimensions of optimal monetary policy, “Jour-

nal of Monetary economics” 2005, vol. 52, nr 2, s. 281-305.

20 T. Adrian, H. S. Shin, Money, liquidity, and monetary policy, “American Economic

Review” 2009, vol. 99, nr 2, s. 600-605.

21 J. Boivin, M. P. Giannoni, Has monetary policy become more effective?…, op. cit.,

s. 445-462.
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do bezpośredniego stymulowania gospodarki w obliczu kryzysu finansowego22. W związku z tym postanowiono wzmocnić jej działanie z wykorzystaniem różnych form komunikacji banku centralnego w odniesieniu do kierunku prowadzenia polityki pieniężnej.
Od czasu Wielkiej Recesji (2007-2009) komunikacja stała się aspektem
polityki pieniężnej, na który zaczęto kłaść większy nacisk23. To spowodowało,
że współcześnie proces prowadzenia polityki monetarnej opiera się na sekwencji bieżących i oczekiwanych przyszłych poziomów stopy procentowej, które
będą spójne z osiągnięciem wyznaczonych celów24, ale również jest budowana
i wykorzystywana strategia komunikacyjna banku centralnego, stanowiąca
bodziec wzmacniający ich transmisję na rynek25.
Bardziej szczegółowe, systematyczne i przejrzyste przedstawianie decyzji
banków centralnych dotyczących celów operacyjnych, prognoz i komunikacji przekłada się na korzystniejszy odbiór i poprawienie jakości prowadzenie
polityki pieniężnej26. Zatem banki centralne powinny informować o zasadach
kształtowania swojej polityki, biorąc pod uwagę wybiegające w przyszłość zachowania podmiotów gospodarczych27.
Co więcej, efektywność komunikacji jako narzędzia polityki pieniężnej
wynika z wysokiego poziomu niezależności banku centralnego28. W związku
z tym decyzje banku centralnego muszą charakteryzować się odpornością na
wpływ polityczny rządzących, dążących do spełnienia obietnic wyborczych.
Zarówno banki centralne, jak i naukowcy uważają, że przejrzystość intencji
oraz decyzji banku centralnego (tj. zakresu, w jakim instytucja ujawnia informacje związane z procesem kształtowania polityki) jest kluczem do udanej
polityki pieniężnej29. Blinder uważa, że banki centralne powinny być transparentne w możliwie największym zakresie30. Należy jednak pamiętać, że pełna
W. Przybylska-Kapuścińska, Krytyka celów i instrumentów polityki pieniężnej
współczesnych banków centralnych, [w:] red. W. L. Jaworski, A. Szelągowska, Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 35.
23 M. Kapuściński, Monetary policy and financial asset prices in Poland, „Bank i Kredyt” 2015, vol. 48, nr 3, s. 263-294.
24 G. A. Kahn, Communicating a policy path…, op. cit., s. 25-50.
25 M. Woodford, Central bank communication…, op. cit., s. 1-65.
26 L.E.O. Svensson, Optimal Inflation Targeting: Further Developments of Inflation
Targeting, Presented at the Monetary Policy Under Inflation Targeting Conference,
Banco Central de Chile, 2005 [za:] M. A. Gosselin, Central bank performance under
inflation targeting, Bank of Canada, 2007, s. 1-29.
27 M. Woodford, Central bank communication…, op. cit., s. 1-65.
28 H. Berger, J. De Haan, S. C. Eijffinger, Central bank independence: an update of
theory and evidence, “Journal of Economic surveys” 2001 vol. 15, nr 1, s. 3-40.
29 M. A. Gosselin, Central bank performance…, op. cit., s. 1-29.
30 A. S. Blinder, Central Banking in Theory and Practice, MIT Press, 1998.
22

192

POLITYKA MONETARNA FED, EBC ORAZ NBP ...

przejrzystość może nie być wskazana we wszystkich przypadkach. Przykładowo w sytuacji, gdy występują problemy w sprawności zarządzania systemem
finansowym albo istnieje spór w Radzie Polityki Pieniężnej mniejsza przejrzystość może okazać się bardziej wskazana31.
Decyzje banków centralnych
System Rezerwy Federalnej
Stopa funduszy federalnych jest podstawową stopą procentową w Stanach Zjednoczonych. W przeciwieństwie do stóp procentowych zarówno
w Polsce, jak i innych krajach europejskich docelowa stopa funduszy federalnych może być określona przedziałowo. W jej myśl instytucje wchodzące
w skład prywatnego sektora bankowego pożyczają sobie środki o terminie
overnight.
Stopa procentowa, jaką bank pożyczający płaci bankowi pożyczającemu,
aby pożyczyć środki, jest negocjowana między dwoma bankami, a średnia ważona tej stopy dla wszystkich takich transakcji jest efektywną stopą funduszy
federalnych. System Rezerwy Federalnej wykorzystuje operacje otwartego rynku, aby efektywna stopa funduszy federalnych dążyła do docelowej stopy funduszy federalnych. Należy zauważyć, że stopa funduszy federalnych odgrywa
fundamentalną rolę jako punkt odniesienia na rynkach finansowych.
Bank centralny Stanów Zjednoczonych 15 marca br. ogłosił, że spodziewa się w najbliższym czasie wpływu pandemii na działalność gospodarczą
i przełożenia się na osłabienie perspektyw gospodarczych, a także zwiększenie
się poziomu bezrobocia. W takim stanie rzeczy System Rezerwy Federalnej
jako bank centralny Stanów Zjednoczonych zaangażował się w łagodzenie
potencjalnych skutków w gospodarce, jeszcze przed gwałtownym przyrostem
zachorowań na koronawirusa w Nowym Jorku, którego początek datuje się na
22 marca32. Szybka reakcja na potencjalne spowolnienie gospodarki poprzez
zmniejszenie stopy procentowej, jak wskazuje doświadczenie, skróci okres
przełożenia się ich skutków na gospodarkę. Pomimo podjęcia decyzji o obniżeniu stóp procentowych zadeklarował, że utrzyma je na poziomie niemal zerowym, aby stymulować gospodarkę i tym samym nie doprowadzić do kryzysu.
31 A. Cukierman, The Limits to Central Bank Transparency, Presented at the Annual
AEA Meetings, 2005 [za:] M. A. Gosselin, Central bank performance…, op. cit., s.
1-29.
32 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
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Rysunek 1. Stopa Federal Funds

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.macrotrends.net/2015/fed-funds-rate-historical-chart

Należy zauważyć, że to pierwsza tak dużych rozmiarów redukcja stopy procentowej w ponad 100-letniej historii Fed33. Warto dodać, że nawet
podczas kryzysu finansowego lat 2007-2009 obniżki stóp procentowych nie
były tak gwałtowne (por. rys. 1). System Rezerwy Federalnej po wybuchu
pandemii koronawirusa zdecydował się na podobne działania w obrębie krótkoterminowej stopy procentowej, czego efektem było jej nagłe zredukowanie
do poziomu bliskiego zeru. Na analogicznym poziomie kształtowała się ona
przez okres kilku lat po kryzysie finansowym lat 2007-2009.
Doświadczenia wspomnianego kryzysu spowodowały, że bank centralny Stanów Zjednoczonych zareagował z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
utrzymać funkcjonowanie rynków kredytowych i zapobiegać braku dostępności kredytów. Negatywna, związana z nimi sytuacja sprawiła, że światowa
gospodarka musiała nagle uporać się problemami gospodarczymi w 2008 r.
Obniżone stopy procentowe przekładają się na niższe oprocentowanie depozytów bankowych. Amerykańscy ekonomiści sugerują, aby przenosić swoje
oszczędności z tradycyjnych banków do tych działających w Stanach Zjednoczonych na szeroką skalę online, które dzięki zmniejszonym kosztom działalności mogą oferować wyższe oprocentowanie od swoich klasycznych konkurentów. Wielu analityków z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych
33 https://www.bankrate.com/banking/federal-reserve/interest-rate-decrease
-winners-losers/
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spodziewa się, że bank centralny Stanów Zjednoczonych wykorzysta również
inne instrumenty użyte podczas Wielkiej Recesji. Według Mnuchina istotny
jest dobór odpowiednich narzędzi polityki gospodarczej, aby pandemia koronawirusa nie spowodowała recesji amerykańskiej gospodarki34.
W przeciwieństwie do Polski, rynek giełdowy jest podstawowym źródłem
kapitału amerykańskich przedsiębiorstw. W związku z tym należy również
zaznaczyć, że niższe stopy procentowe są ogólnie korzystne dla rynku akcji,
a obniżka stóp wspiera ich zakup. Co więcej, amerykański rynek giełdowy
może dawać sygnały oczekiwań inwestorów wobec obniżenia/zwiększenia stóp
procentowych poprzez korektę stóp procentowych papierów wartościowych
na kilka tygodni lub miesięcy przed jej faktycznym dokonaniem35.
Należy zauważyć, że podmioty rynkowe bazując na historycznych doświadczeniach, spodziewają się osłabienia gospodarki z powodu pandemii koronawirusa, należy zadać pytanie, kiedy ów spowolnienie faktycznie ma nastąpić. Gdy gospodarka znajduje się w recesji, stopy procentowe instrumentów
finansowych spadają, w wyniku czego występuje realokacja środków finansowych w celu uzyskiwania lepszych wyników finansowych.
Fed zadeklarował również, że wykupi warte 500 miliardów USD skarbowe papiery wartościowe oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką
o wartości 200 miliardów USD36. Celem takiego działania jest łagodzenie
negatywnego oddziaływania na rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych,
który utrudnia bankom i inwestorom sprzedaż papierów wartościowych. Te
działania miały również na celu utrzymanie płynności banków, aby mogły
udzielać kredytów.
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny jest odpowiedzialny za politykę pieniężną
w 19 europejskich krajach, których walutą jest euro. Jego decyzje w ramach
kształtowania polityki pieniężnej w strefie euro muszą dążyć do utrzymywania płynności sektora finansowego i zapewniać odpowiednie warunki finansowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Należy zauważyć, że jest
to niezwykle trudne, ponieważ systemy gospodarcze w każdym państwie mają
inną specyfikę. W związku z tym istotne jest dopełnienie polityki pieniężnej
34 https://www.cnbc.com/2020/03/15/treasury-secretary-mnuchin-does-not-expect
-recession-from-the-coronavirus.html
35 https://www.bankrate.com/banking/federal-reserve/interest
-rate-decrease-winners-losers/
36 https://time.com/5803563/federal-reserve-interest-rate-cut-zero/
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EBC poprzez prowadzenie polityki fiskalnej w ramach kształtowania polityki
gospodarczej przez rządy państw.
Prezes EBC Christine Lagarde37 zadeklarowała, że Europejski Bank Centralny dokona wszelkich niezbędnych czynności, by wspomóc strefę euro oraz
wykorzysta wszystkie narzędzia. Jednakże Europejski Bank Centralny nie
obniżył stóp procentowych w przeciwieństwie do oczekiwań rynku. Decyzja
EBC nie dziwi, ponieważ stopy procentowe i tak są poniżej zera – główna
stopa procentowa utrzymuje się na poziomie -0,5% (zob. rys. 2). Europejski
Bank Centralny ogłosił, że będzie aktywnie walczył z wpływem koronawirusa
na rynek w inny sposób.
Rysunek 2. Stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EBC

Jednym z działań było ogłoszenie o przeznaczeniu środków na wspieranie
pożyczek bankowych i rozszerzeniu swojego programu skupu aktywów o wartości 120 miliardów euro38. Rada Prezesów EBC ogłosiła dodatkowo program
zakupów w sytuacji pandemicznej w wysokości 750 miliardów euro do końca
roku39. Ponadto EBC kupi więcej aktywów, koncentrując się na obligacjach

37 https://twitter.com/lagarde/status/1240414918966480896
38 https://www.cnbc.com/2020/03/12/european-central-bank-stimulus-pa

cage-amid-coronavirus.html

39 C. Lagarde, 19.03.2020, Our response to the coronavirus emergency
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sektora prywatnego, zapewniając jeszcze więcej płynności na korzystniejszych
warunkach do systemu bankowego40.
Lagarde zaznacza, że w przeciwieństwie do lat 2008–2009 szok, z którym
ludzkość obecnie musi się mierzyć, jest powszechny zarówno we wszystkich
krajach, jak i we wszystkich grupach społecznych41. Podkreśla zalety działań
innych niż dalsze obniżanie stóp procentowych – egzogeniczny charakter
szoku działa na wybrane gospodarki, w których pojawił się problem, a nie
na całą strefę euro. Co więcej, dzięki programowi EBC może interweniować
w kształt krzywej dochodowości poprzez stabilizację cen pożyczania pieniądza.
Jednak najważniejszą cechą jest elastyczność momentu interwencji, zwiększając ją zgodnie z rosnącą liczbą zachorowań. Ponadto Europejski Bank Centralny zobowiązał się również do monitorowania rozwoju epidemii w strefie euro
i będzie dążyć do stabilizacji gospodarczej.
Narodowy Bank Polski
Sytuacja gospodarcza spowodowana przez koronawirusa sprawiła, że
działania podejmowane przez Narodowy Bank Polski mają na celu redukcję
negatywnych konsekwencji gospodarczych w związku z ograniczeniami w ramach walki z pandemią wprowadzonymi przez rząd. Złagodzenie warunków
finansowych w gospodarce krajowej ma sprzyjać utrzymaniu stabilności
finansowej gospodarki makroekonomicznej i finansowej.
Pogorszenie nastrojów gospodarczych spowodowało ograniczenie zakupów towarów nieżywnościowych i usług, a także zakłócenia globalnych sieci, podaży oraz inwestycji. W obawie przed przyszłym brakiem możliwości
wypłaty depozytów, ilość wybieranej gotówki przez klientów banków wzrosła42. Narodowy Bank Polski, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się
konsumenckie zachowania rynkowe w dobie pandemii, prowadzi codzienny
monitoring operacji pobierania waluty polskiej przez depozytariuszy banków
komercyjnych i dostarcza zapasy gotówki zgodnie z zapotrzebowaniem43.
Narodowy Bank Polski na bieżąco kontroluje sytuację firm, które ankietuje w ramach tzw. „szybkiego monitoringu” oraz ma możliwość przeprowadzania tzw. „szybkich sond”. Badania wykazały, że płynność finansowa
40 https://www.cnbc.com/2020/03/12/european-central-bank-stimulus-package
-amid-coronavirus.html
41 C. Lagarde, 19.03.2020, Our response to the coronavirus emergency
42 Komunikat Narodowego Banku Polskiego – NBP zasila na bieżąco banki w gotówkę, 18.03.2020
43 Ibidem.
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podmiotów gospodarczych była w marcu stabilna, jednakże prognozy wskazują na możliwe jej pogorszenie44. Podstawowym zagrożeniem identyfikowanym przez przedsiębiorców jest powstanie zatorów płatniczych.
Ponadto, według polskiego banku centralnego niezbędne są pilne działania zmniejszające obciążenia przedsiębiorstw, co powinno ograniczyć straty
i zmniejszyć ryzyko upadłości firm45. Narodowy Bank Polski rekomenduje
zmianę polityki gospodarczej rządu; wśród działań proponuje czasowe wprowadzenie metody kasowej rozliczania podatków dla wszystkich firm oraz zawieszenie płatności podatków oraz składek na ZUS i PPK, a także rozłożenie
ich na nieoprocentowane raty płatne po okresie karencji – na wyraźny i umotywowany wniosek przedsiębiorcy46.
Sam Narodowy Bank Polski przedsięwziął działania w ramach zmian
w dotychczasowej polityce pieniężnej. Chociaż Rada Polityki Pieniężnej na
posiedzeniu, które odbyło się 3-4 marca 2020, podjęła decyzję o utrzymaniu
stóp procentowych na niezmienionym poziomie47, to zaledwie 2 tygodnie
później (17 marca) RPP podjęła decyzję o ich obniżeniu, aby je ponownie
obniżyć 8 kwietnia o 0,5 pkt. proc48,49.
17 marca RPP podjęła także decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, a także decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5% do poziomu
stopy referencyjnej NBP (ówcześnie 1%)50. Warto zauważyć, że 8 kwietnia
oprocentowanie środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej
powróciło do poziomu 0,5%51 (zob. rys. 3).

44 Komunikat Zarządu NBP z dnia 16 marca 2020 r.
45 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020 r.,

Narodowy Bank Polski.

46 Ibidem.
47 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 marca 2020 r.,

Narodowy Bank Polski.

48 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020 r.,

Narodowy Bank Polski.

49 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 kwietnia 2020 r.,

Narodowy Bank Polski.

50 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020 r.,

Narodowy Bank Polski.

51 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 kwietnia 2020 r.,

Narodowy Bank Polski.
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Rysunek 3. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Narodowy Bank Polski oświadczył, że oprócz operacji podstawowych będzie prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. Jednocześnie w ramach operacji otwartego rynku bank centralny Polski skupował skarbowe papiery wartościowe oraz dłużne papiery wartościowe
gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponadto Narodowy Bank Polski będzie
także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów
udzielanych przedsiębiorcom przez banki komercyjne52.
Zakończenie
Koronawirus spowodował ekstremalny szok gospodarczy, który wymaga ambitnej, skoordynowanej i pilnej reakcji politycznej w obrębie gospodarki i społeczeństwa zarówno w celu ograniczania jego rozprzestrzeniania, jak
i wsparcia zagrożonych upadłością przedsiębiorstw oraz bezrobociem obywateli.
Banki centralne, obniżając stopy procentowe, mają nadzieję, że wpłynie
to na poprawę kondycji finansowej kredytobiorców – zarówno przedsiębiorstw,
jak i gospodarstw domowych. Co więcej, niższe stopy procentowe sprawiają,
że koszty długu publicznego są mniejsze. Podobnie jak podczas kryzysu finansowego z lat 2007-2009 władze państwowe przeznaczają znaczące środki
pieniężne powodujące wzrost wydatków publicznych. Duża liczba wydatków
może skutkować deficytem budżetowym i zwiększeniem długu publicznego.

52 Ibidem.
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W obliczu niepewności wobec dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej
w związku z pandemią koronawirusa, banki centralne muszą prowadzić elastyczną politykę pieniężną, która zapewni stabilność finansów prywatnych
oraz publicznych. Reakcja na bieżące i prognozowane wstrząsy nie jest efektem
zmian związanych z dotychczasową polityką pieniężną, ale także sposobem jej
prowadzenia. Głównie wykorzystywanym narzędziem są stopy procentowe,
które stanowią jedno z najskuteczniejszych instrumentów polityki pieniężnej.
Ekspansywna polityka monetarna wdrożona w odpowiednim momencie,
może skutecznie wspomóc realizację celów banku centralnego w obliczu kryzysu, jednakże obniżenie stóp procentowych do poziomu bliskiego zeru musi
być powiązane z luzowaniem ilościowym. Ponadto obserwacja przyjętych
strategii banków centralnych w obliczu pandemii COVID-19 i podejmowanych przez nie decyzji pozwala stwierdzić, że komunikacja odgrywa istotną
rolę we współczesnej polityce pieniężnej.
Pomimo różnych decyzji banków centralnych, wszystkie stawiają na
przejrzystość komunikacji stosując różnorodne kanały informacyjne, jak m.in.
social media, strony internetowe, a także wywiady dla prasy. Transparentność
komunikatów i zamierzeń banków centralnych skutecznie wspiera pozostałe
narzędzia polityki pieniężnej. Kształtowanie w odpowiedni sposób oczekiwań
podmiotów gospodarczych co do przyszłych decyzji, przyspiesza transmisję
zmian stóp procentowych na rynek.
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FED, ECB AND NBP MONETARY POLICY
IN THE FACE OF THE CORONAVIURS
(SARS-CoV-2) OUTBREAK

Summary: A coronavirus pandemic will definitely change the current
world, including in the field of economy. The implementation of restrictions by governments to limit the spread of the virus has reduced
economic activity. The slowdown, and even in some cases the retention
of enterprises activity, will have a negative impact on economic systems,
which can already be seen in many industries e.g. in tourism. It can
be observed that central banks use various monetary policy tools to
mitigate the negative coronavirus effect. The purpose of the study was
to present their application and assessment in relation to the National
Bank of Poland, the Federal Reserve System and the European Central
Bank. Despite various central bank decisions, all the analyzed ones use
the communication transparency as part of the forward guidance policy
to shape the expectations of business entities and thus accelerate the
transmission of interest rate changes to the market.
Keywords: coronavirus, central bank, monetary policy, financial crisis.
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REALIZACJA FUNKCJI
ORGANIZOWANIA W BIBLIOTEKACH
WYBRANYCH UCZELNI
WOJSKOWYCH W POLSCE
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Streszczenie: W artykule zaprezentowano fragment wyników badań
nad realizacją funkcji zarządzania w wybranych bibliotekach uczelni
wojskowych w Polsce dotyczący funkcji organizowania. W organizacji, takiej jak biblioteka naukowa uczelni wojskowej organizowanie
jest drugą, po planowaniu, najważniejszą funkcją zarządzania. Analiza
czynników infrastruktury informacyjnej pozwoliła na ocenę realizacji
poszczególnych funkcji zarządzania w analizowanych bibliotekach wojskowych. Celem artykułu jest ocena realizacji funkcji organizowania
w bibliotece uczelni wojskowej – bardzo istotnej z punktu widzenia
zarządzania zasobami informacyjnymi. Z oceny realizacji funkcji organizowania wynikają znaczące implikacje mogące przyczynić się do optymalizacji zarządzania całą infrastrukturą informacyjną we współczesnej
bibliotece uczelni wojskowej.
Słowa kluczowe: zarządzanie, funkcja organizowania, infrastruktura
informacyjna, biblioteka uczelni wojskowej.
ORCID: 0000-0003-0187-5645.

1 Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wydział Zarządzania, Zakład
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Wstęp
Celem artykułu jest ocena realizacji funkcji organizowania, niezwykle
istotnej z punktu widzenia zarządzania zasobami informacyjnymi w analizowanych bibliotekach uczelni wojskowych. Wnioski z analizy procesu realizacji omawianej funkcji wskazują implikacje, które mogą się przyczynić do
optymalizacji zarządzania całą infrastrukturą informacyjną we współczesnej
bibliotece uczelni wojskowej. Zarządzanie infrastrukturą informacyjną posiada zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania nowoczesnych centrów informacyjnych, takich jak biblioteki szkół wyższych. Można pokusić się o stwierdzenie, że zasoby informacyjne stały się najważniejszym, obok ludzkich, zasobem
tego typu organizacji (choć najprawdopodobniej wszystkich innych także).
Rynek usług bibliotecznych rozwija się dynamicznie i, aby sprostać wciąż rosnącym jego wymaganiom należy je rozwijać i unowocześniać. Kluczowym
staje tu właśnie sprawne zarządzanie infrastrukturą informacyjną, bez którego
funkcjonowanie współczesnych bibliotek byłoby dziś niemożliwe. Nabiera to
szczególnego znaczenia w bibliotekach uczelni wojskowych, które funkcjonując w strukturze sił zbrojnych są elementem systemu bezpieczeństwa – tam
są bowiem gromadzone i porządkowane informacje kluczowe dla tego systemu. W dobie zagrożeń o charakterze hybrydowym zaobserwować można
coraz bardziej dynamicznie rozszerzający się i ewoluujący zakres świadczonych
przez nie usług. Dążąc do jak najsprawniejszego funkcjonowania nowoczesnych centrów informacyjnych, jakimi są biblioteki wojskowe, niezbędna
jest optymalizacja ich zasobów informacyjnych. Z pomocą przychodzi teoria zarządzania, która wskazuje na konieczność koordynacji funkcji zarządzania. W zarządzaniu infrastrukturą informacyjną kluczowa jest identyfikacja
czynników wpływających na jej funkcjonowanie i rozwój. W projekcie naukowo-badawczym, realizowanym przez zespół naukowców na Wydziale Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu,
pt. „Zarządzanie infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej”,
a którego członkiem ma zaszczyt być autorka niniejszego artykułu, dokonano
szczegółowej analizy czynników funkcjonalności infrastruktury informacyjnej, porównując dane z wybranych bibliotek naukowych uczelni wojskowych.
W efekcie określono wpływ infrastruktury informacyjnej na funkcjonalność
tych organizacji oraz zbadano realizację funkcji zarządzania. Zwieńczeniem
było wskazanie kierunków działań w celu optymalizacji zarządzania infrastrukturą informacyjną w wybranych bibliotekach uczelni wojskowych,
czego zwieńczeniem było powstanie modelu zarządzania infrastrukturą
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informacyjną w bibliotekach wybranych uczelni wojskowych w Polsce. Szczegółową metodykę badań autorka niniejszego artykułu zaprezentowała w artykule pt. „Methodology of the research project on management of information infrastructure in the contemporary military university library”2. Wyniki badań nad
wpływem infrastruktury informacyjnej na kluczowe wskaźniki działalności
bibliotek uniwersyteckich autorka opublikowała w artykule pt. „The Implications of Information Technology Infrastructure for Key Performance Indicators of
University Libraries – results of the preliminary analysis”3, zaś wyniki wstępnych
badań nad infrastrukturą informacyjną wybranych bibliotek wojskowych opublikowała w artykule pt. „Wpływ infrastruktury informacyjnej na funkcjonalność
wybranych bibliotek wojskowych”4. W pracy zastosowane zostały następujące
metody badawcze: metoda pogłębionych studiów literatury przedmiotu i danych źródłowych, metoda studium przypadku, metoda analizy porównawczej
i wskaźnikowej, metody statystyczne: metoda taksonomii w typie grupowania
(oparta na badaniu odległości od wzorca), a także metoda średniej arytmetycznej i metoda średniej ważonej. Metody statystyczne (taksonomii, średniej
arytmetycznej i średniej ważonej) miały charakter ilościowy, zaś metoda pogłębionych studiów literatury przedmiotu i danych źródłowych oraz metoda
analizy porównawczej – jakościowy. Techniki badawcze zastosowane w pracy
to statystyczna obróbka danych przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego
oraz logiczne wnioskowanie.
Organizowanie jako funkcja zarządzania
Najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu funkcje zarządzania
to planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Jednakże powszechnie uznaje się, iż pierwszą klasyfikację ich sformułował Henri Fayol
w swojej książce z 1909 r. L’exposee des principles generaux d’administration,
wyróżniając pięć podstawowych funkcji zarządzania – tj. planowanie (ściśle
powiązane z przewidywaniem), organizowanie (tj. wszelkie czynności administracyjne), koordynowanie (zasobów i działań), przewodzenie (rozkazywanie,
2 A. Kuźnik, Methodology of the research project on management of information infrastructure in
the contemporary military university library [w:] red. S. Stanek, M. Popławski, Decisions in Situations of Endangerment. Multidiscipinarity of The Decision Making Process, part II, Wyd. AWL
we Wrocławiu, Wrocław 2019
3 A. Kuźnik, M. Popławski, S. Stanek, The Implications of Information Technology In-

frastructure for Key Performance Indicators of University Libraries – results of the preliminary analysis, “International Journal of Synergy and Research” 2017, vol. 6, s. 77-89

4 A. Kuźnik, Wpływ infrastruktury informacyjnej na funkcjonalność wybranych bibliotek wojskowych, AUNC Zarządzanie.
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wydawanie poleceń, doprowadzanie do wykonania planu) oraz kontrolowanie
(wykonania planu). Wraz z rozwojem nauk o zarządzaniu lista tych funkcji
ulegała ciągłej ewolucji5. Ricky W. Griffin twierdzi, że zarządzanie obejmuje
cztery podstawowe jego funkcje: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie oraz kontrolowanie. Planowanie oznacza wytyczanie
celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie
decyzji, które jest według niego częścią procesu planowania, obejmuje wybór
trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając
wskazówek do przyszłych działań6.
Skuteczność i sprawność funkcjonowania organizacji, także biblioteki
naukowej, a także zaspokajanie przez nią potrzeb społecznych, uzależnione
jest od prawidłowej koordynacji procesu planowania, organizowania oraz
motywowania i kontroli. W niniejszym artykule analizie poddano realizację
funkcji organizowania.
Drugą, obok planowania funkcją zarządzania jest organizowanie, które
polega na opracowaniu odpowiedniej konfiguracji zasobów, która umożliwi
sprawną realizację zaplanowanych działań. Organizowanie obejmuje m.in.7:
− organizację przestrzenną – np. optymalne umieszczenie maszyn
i urządzeń w hali produkcyjnej,
− podział pracy – podział zadań w sposób, który zapewni pełne wykorzystanie pracowników bez przestojów, ale i bez przeciążeń,
− opracowanie struktury organizacyjnej – struktura organizacyjna wiąże poszczególne stanowiska pracy w komórki organizacyjne (np. działy, referaty, wydziały, piony), umożliwia wyróżnienie stanowisk kierowniczych,
− delegowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności – kierownicy mogą przekazywać podwładnym część swoich uprawnień i odpowiedzialności, jeśli pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje,
− opracowanie procesów – proces to ciąg zadań realizowanych w określonej kolejności i prowadzący do osiągnięcia sformułowanych celów. Porządkowanie zadań w procesy sprzyja podnoszeniu sprawności realizacji zadań,
− koordynowanie działań w czasie i przestrzeni,

5 Encyklopedia Zarządzania. Wszystko o zarządzaniu, https://mfiles.pl/pl/index.php/Funkcje_zarz%C4%85dzania (dostęp: 25.10.2019).
6 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 13.
7 Ibidem.
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− budowa zespołów – wiele organizacji docenia współcześnie pracę zespołową w miejsce indywidualnego realizowania zadań przez pracowników,
− zapewnienie informacji – sprawny system komunikacji i przekazu informacji jest istotny dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Przy konstruowaniu organizacji menedżerowie mogą wykorzystać sześć
podstawowych działań konstrukcyjnych: projektowanie stanowisk pracy,
grupowanie stanowisk pracy, ustalanie hierarchicznej zależności (stosunków
służbowej podległości) pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, rozdzielanie uprawnień decyzyjnych pomiędzy poszczególne stanowiska, koordynację
czynności pomiędzy stanowiskami oraz zróżnicowanie stanowisk pracy8.
Znaczenie funkcji organizowania
w zarządzaniu biblioteką
Pierwszym etapem realizacji funkcji organizowania w bibliotece jest organizacja przestrzenna – np. właściwe rozmieszczenie poszczególnych działów
biblioteki, następnie umieszczenie niezbędnego sprzętu w działach (np. wyposażenie-meble, lady, regały biblioteczne, witryny, sprzęt komputerowy, skanery, drukarki). Kolejny etap to podział pracy, gdzie należy podzielić zadania
w poszczególnych działach biblioteki, który to etap zapewni pełne wykorzystanie pracowników. Następnie należy opracować strukturę organizacyjną biblioteki. Struktura organizacyjna wiąże poszczególne stanowiska pracy w komórki
organizacyjne (np. działy bądź oddziały: oddział gromadzenia i opracowania
zbiorów, oddział udostępniania, ośrodek informacji naukowej, sekcja techniczno–informatyczna itp.), co umożliwia wyróżnienie stanowisk kierowniczych. W kolejnym etapie dochodzi do delegowania uprawnień decyzyjnych
i odpowiedzialności, co oznacza, że kierownicy poszczególnych działów biblioteki przekazują podwładnym część swoich uprawnień i odpowiedzialności
w przypadku, gdy pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje. Następnie kierownicy zajmują się opracowaniem procesów. Bardzo ważne jest tu,
by porządkować zadania przydzielone poszczególnym działom w bibliotece
w procesy, gdyż sprzyja to podnoszeniu sprawności ich realizacji. W dalszej
kolejności należy skoordynować działania w czasie i przestrzeni. W organizowaniu pracy w bibliotece wojskowej istotne jest budowanie zespołów (chodzi
tutaj o pracę zespołową pracowników). Ostatnim etapem w realizacji funkcji

8 R.W. Griffin, op. cit., s.185.
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organizowania jest zapewnienie informacji pracownikom, gdyż płynny przekaz informacji jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania
biblioteki.
Realizacja funkcji organizowania
w wybranych bibliotekach uczelni wojskowych
W analizowanych bibliotekach wskazać można działania podejmowane w obszarze infrastruktury informacyjnej, które miały wpływ na realizację
w nich funkcji organizowania. Podobnie jak w przypadku funkcji planowania,
część z nich została zrealizowana prawidłowo, w części zaś dostrzec można
niedociągnięcia bądź błędy i tak:
1) W Bibliotece Akademii Sztuki Wojennej o prawidłowej realizacji
funkcji organizowania świadczy liczba użytkowników przypadająca na pracownika biblioteki. W bibliotece tej liczba użytkowników przypadająca na
pracownika biblioteki jest adekwatna do ilości użytkowników – pracownicy
biblioteki nie są obciążeni bardzo dużą ilość czytelników, dzięki odpowiedniej organizacji pracy. Nieprawidłowo organizowany jest zaś proces pozyskiwania zbiorów w formie książek, na co wskazuje ujemny przyrost zbiorów.
W tej sytuacji można stwierdzić, że biblioteka nie wzbogaca się o nowe zbiory,
co może mieć negatywny wpływ na zwiększenie zainteresowania jej usługami,
a więc jej funkcjonalność. Także duża liczba użytkowników przypadająca na
miejsce do pracy w bibliotece wskazuje na niewłaściwą organizację podczas
urządzania jej pomieszczeń.
2) W Bibliotece Wojskowej Akademii Technicznej o prawidłowej realizacji funkcji organizowania świadczy liczba godzin (w tygodniu), w których
dostępne są usługi biblioteczne. Im dłużej biblioteka jest dostępna dla użytkowników, tym większa jej dostępność, a zatem wyższa jej funkcjonalność,
a w bibliotece WAT liczba tych godzin jest najwyższa. Z kolei nieprawidłowo
organizuje się proces szkoleń, na co wskazuje najniższa liczba godzin szkoleń i zajęć dydaktycznych dla użytkowników w przeliczeniu na pracownika
biblioteki. W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do zmniejszenia
zainteresowania usługami świadczonymi przez bibliotekę.
3) W Bibliotece Akademii Wojsk Lądowych o prawidłowej realizacji
funkcji organizowania świadczy liczba książek drukowanych w wolnym dostępie jako procent ogólnej liczby książek w zbiorach. Dzięki wolnemu dostępowi użytkownicy mają bezpośredni dostęp do półek, gdzie mogą „samodzielnie”
przejrzeć dany egzemplarz przed jego wypożyczeniem, co z pewnością ułatwia
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im korzystanie z usług biblioteki. Dla wolnego dostępu zorganizowano odpowiednio dużą powierzchnię, co pozytywnie wpłynęło na funkcjonalność biblioteki. Właściwie zorganizowano także kwestię szkoleń dla użytkowników,
o czym świadczy największa liczba godzin szkoleń i zajęć dydaktycznych dla
użytkowników w przeliczeniu na pracownika biblioteki. Również organizacja
zasobów ludzkich, a dokładnie proces rekrutacji jest realizowany właściwie,
o czym świadczy ilość pracowników z wyższym wykształceniem bibliotekarskim jako procent pracowników działalności podstawowej. Podczas organizacji pracy zwracano szczególną uwagę na dobór pracowników, a im wyższa
liczba pracowników z wyższym wykształceniem bibliotekarskim, tym większa
funkcjonalność biblioteki. O nieprawidłowej realizacji funkcji organizowania
świadczy zaś czas przysposobienia książki. Im dłuższy czas przysposobienia
książki, tym gorzej dla użytkowników, gdyż długa „droga” książki z działu gromadzenia i opracowania do działu udostępniania wskazuje na nieprawidłową
organizację pracy w odpowiedzialnych za to zadanie działach.
4) W Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej o prawidłowej realizacji funkcji organizowania świadczy liczba studentów przypadająca na miejsce do pracy w bibliotece. W AMW jest ona najniższa, co może pozytywnie
wpłynąć na jakość świadczonych usług, a wskazuje na odpowiednią organizację pomieszczeń przeznaczonych dla czytelników. Odpowiednio zorganizowane zostały także usługi sieciowe i/lub interaktywne, co w bezpośredni
sposób wpływa na jakość świadczonych usług, a zatem na funkcjonalność tej
biblioteki. Tego rodzaju usługi są rozwijane i szeroko dostępne w bibliotece AMW. Jednakże niska liczba pracowników z wyższym wykształceniem bibliotekarskim jako procent pracowników działalności podstawowej, świadczy
o nieprawidłowej realizacji tej funkcji, gdyż im wyższa liczba pracowników
z wyższym wykształceniem bibliotekarskim, tym większa funkcjonalność danej
biblioteki. W sytuacji AWL doszło najprawdopodobniej do błędu podczas
organizacji pracy w bibliotece, a konkretnie w procesie doboru pracowników.
Funkcja organizowania w modelu zarządzania
infrastrukturą informacyjną biblioteki uczelni
wojskowej
Powszechnie za model przyjmuje się możliwie przybliżone zobrazowanie
najważniejszych cech oryginału. Podstawowym celem modelowania w nauce
jest uproszczenie złożonej rzeczywistości tak, aby pozwalała się poddać procesowi badawczemu. Dzięki modelowaniu można zbadać jakiś wybrany aspekt
211

ANITA KUŹNIK

zagadnienia pomijając inne – np. zasoby informacyjne w zasobach ogólnych
danej jednostki organizacyjnej, nie badając kwestii całości zasobów we wszystkich porównywalnych organizacjach. W projekcie naukowo-badawczym pt.
„Zarządzanie infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej” realizowanym na Wydziale Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen.
T. Kościuszki we Wrocławiu, za model przyjęto układ elementów izomorficzny w stosunku do danego układu oryginalnego, ale prostszy i łatwiej dostępny
badaniom. T. Gospodarek wyróżnia trzy typy modeli: modele semantyczne, analogiczne i mieszanej interoperacyjności. Model procesu zarządzania
infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej zaliczyć można
właśnie do modeli mieszanej interoperacyjności w podtypie modeli danych.
Obiekty traktowane jako modele to obiekty fizyczne, obiekty fikcyjne, opisy,
zależności, konstrukcje logiczne oraz wszelkie możliwe ich kombinacje. Konstruowany przez autorkę model ma charakter abstrakcyjny, gdyż jego fizyczny
kształt w postaci schematu obrazującego układ czynników determinujących
poszczególne funkcje zarządzania jest tworem fikcyjnym. Można pokusić się
o stwierdzenie, że projektowany model jest w typie czwartego – interaktywnego podejścia do ideału (obok reagowania, bezczynności i działania na rzecz
przyszłości), o którym piszą w swym dziele pt. „Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji” Russel L. Ackoff, Jason Magidson i Herbert
J. Addison, gdyż planowanie odbywa się tu na rzecz miejsca, gdzie autorka
chciałaby, aby biblioteka znajdowała się obecnie9.
W poniższej tabeli przedstawiono realizację funkcji organizowania
w procesie zarządzania infrastrukturą informacyjną w świetle badań własnych.
Prócz czynników, które poddane zostały szczegółowej analizie, autorka dodała
jeszcze inne, równie istotne, które wskazała na podstawie obserwacji i wywiadu bezpośredniego oraz własnego doświadczenia, zdobytego podczas wieloletniej pracy w Bibliotece Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki,
gdzie pełniła różne funkcje (w tym także menedżerskie).

9 R. L. Ackoff, J. Magidson, H. J. Addison, Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji, Wharton School Publishing, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, WSPiZ im.
L. Koźmińskiego, Warszawa 2007, s. 3.
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Tabela 1. Proces zarządzania infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej
I. PLANOWANIE
A. Planowanie wydatków na drukowane książki polskie i zagraniczne jako procent wydatków na zbiory biblioteczne.
B. Planowanie budżetu biblioteki w celu odpowiedniego przyrostu zbiorów
(w formie książki).
C. Planowanie budżetu biblioteki tak, aby wydatki w przeliczeniu na użytkownika w PLN były odpowiednie.
D. Planowanie budżetu biblioteki tak, aby wydatki na zasoby elektroniczne
w przeliczeniu na użytkownika w PLN były odpowiednie.
E. Planowanie odpowiednich wydatków na książki drukowane w przeliczeniu na
studenta w PLN.
F. Planowanie w budżecie biblioteki odpowiedniego kosztu skorzystania ze zbiorów.
G. Planowanie odpowiedniej liczby książek drukowanych przypadająca na studenta.
H. Planowanie prac nad książkami drukowanymi opracowywanymi komputerowo w relacji do ogólnej liczby książek drukowanych (w %).
I. Planowanie zakupu książek drukowanych z uwzględnieniem liczby użytkowników.
J. Planowanie odpowiedniej liczby godzin szkoleń i zajęć dydaktycznych dla
użytkowników w relacji do ilości pracowników biblioteki.
K. Planowanie odpowiedniej ilości miejsc do pracy w bibliotece w relacji do
liczby studentów.
II. ORGANIZOWANIE
A. Zatrudnianie adekwatnej do liczby użytkowników ilości pracowników biblioteki.
B. Organizowanie odpowiedniej do liczby użytkowników ilości miejsce do pracy
w bibliotece.
C. Organizowanie godzin pracy (w tygodniu), w których dostępne są usługi
biblioteczne.
D. Organizacja odpowiedniej liczby godzin szkoleń i zajęć dydaktycznych dla
użytkowników w przeliczeniu na pracownika biblioteki.
E. Organizowanie wolnego dostępu do książek z uwzględnieniem ogólnej liczby
książek w zbiorach.
F. Zatrudnianie jak największej ilości pracowników z wyższym wykształceniem
bibliotekarskim w relacji do pracowników działalności podstawowej.
G. Organizowanie możliwie najkrótszego czasu przysposobienia książki.
H. Organizowanie odpowiedniej ilości miejsce do pracy w bibliotece w relacji do
liczby studentów.
I. Tworzenie dostępu do usług sieciowych i/lub interaktywnych.
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III. MOTYWOWANIE
A. Umożliwianie i zachęcanie pracowników biblioteki do publikowanie swoich
prac z uwzględnieniem liczby pracowników działalności podstawowej.
B. Umożliwianie udziału w szkoleniach zawodowych z uwzględnieniem liczby
pracowników biblioteki.
C. Umożliwienie i zachęcenie do czynnego udziału w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych o tematyce bibliotecznej, a także w innych
wydarzeniach o charakterze naukowym.
D. Umożliwienie udziału w kursach językowych.
IV. KONTROLOWANIE
A. Kontrola liczby nieelektronicznych zbiorów bibliotecznych przypadająca na
użytkownika.
B. Kontrola liczby książek drukowanych przypadająca na użytkownika.
C. Kontrola liczby wypożyczeń przypadająca na aktywnie wypożyczającego użytkownika.
D. Kontrola liczby użytkowników przypadająca na pracownika biblioteki.
E. Kontrola przyrostu zbiorów (w formie książki oraz pozostałych zbiorów
nieelektronicznych).
F. Kontrola liczby pobranych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i pełnotekstowych baz danych.
G. Kontrola kosztu skorzystania ze zbiorów.
H. Kontrola liczby książek drukowanych przypadająca na studenta.
I. Kontrola procesu opracowywania komputerowego książek drukowanych z
uwzględnieniem odsetka ogólnej liczby książek drukowanych.
J. Kontrola zakupu książek drukowanych w relacji do ilości i potrzeb użytkowników.
K. Kontrola liczby publikacji pracowników biblioteki w relacji liczby pracowników działalności podstawowej.
Źródło: Opracowanie własne.

Na poniższym schemacie przedstawiono miejsce funkcji organizowania w modelu zarzadzania infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni
wojskowej.
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Rysunek 1. Sprzężenie funkcji zarządzania w bibliotekach uczelni wojskowych w świetle wyników badań własnych

Źródło: Opracowanie własne.

Implikacje wynikające z opracowanego modelu
Jak wskazano w przedstawionym na rysunku 1 modelu między funkcjami
planowania, organizowania, motywowania i kontroli zachodzą znaczące interakcje, które należy wziąć pod uwagę chcąc podjąć próbę zoptymalizowania całego procesu zarządzania infrastrukturą informacyjną w bibliotece wojskowej.
Badania wykazały, że funkcja planowania i kontrolowania są w bibliotece
uczelni wojskowych szczególnie mocno sprzężone, co implikuje następujące
wnioski do działań mogących przyczynić się do optymalizacji zarządzania jej
infrastrukturą informacyjną:
− I A – IV B, IV A: Planowanie wydatków na drukowane książki polskie
i zagraniczne, w szczególności jako procent wydatków na zbiory biblioteczne powinno być realizowane z wykorzystaniem danych pochodzących z kontroli liczby książek drukowanych przypadających na użytkownika oraz liczby
nieelektronicznych zbiorów bibliotecznych przypadająca na użytkownika.
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− IB – IV E: Planowanie budżetu biblioteki w celu odpowiedniego
przyrostu zbiorów (w formie książki) powinno być dokonywane przy wykorzystaniu danych z kontroli przyrostu zbiorów (w formie książki oraz pozostałych zbiorów nieelektronicznych).
− IC – IV J: Planowanie budżetu biblioteki z uwzględnieniem wydatków w przeliczeniu na użytkownika w PLN powinno być dokonywane przy
wykorzystaniu danych z kontroli zakupu książek drukowanych w relacji do
ilości i potrzeb użytkowników.
− I D – IV F: Planowanie budżetu biblioteki z uwzględnieniem wydatków na zasoby elektroniczne w przeliczeniu na użytkownika w PLN powinno
być dokonywane przy wykorzystaniu danych z kontroli liczby pobranych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i pełnotekstowych
baz danych.
− I F – IV E, IV G: Planowanie w budżecie biblioteki odpowiedniego
kosztu skorzystania ze zbiorów powinno być dokonywane przy wykorzystaniu
danych z kontroli przyrostu zbiorów (w formie książek oraz pozostałych zbiorów nieelektronicznych) oraz kosztu skorzystania ze zbiorów.
− I G – IV H: Planowanie odpowiedniej liczby książek drukowanych
z uwzględnieniem liczby studentów powinno być dokonywane przy wykorzystaniu danych z kontroli liczby książek drukowanych przypadających na
studenta.
− I H – IV I: Planowanie prac nad książkami drukowanymi opracowywanymi komputerowo w relacji do ogólnej liczby książek drukowanych
(w %) powinno być dokonywane przy wykorzystaniu danych z kontroli procesu opracowywania komputerowego książek drukowanych z uwzględnieniem odsetka ogólnej liczby książek drukowanych.
− I I – IV I: Planowanie zakupu książek drukowanych z uwzględnieniem liczby użytkowników powinno być dokonywane przy wykorzystaniu
danych z kontroli procesu opracowywania komputerowego książek drukowanych z uwzględnieniem odsetka ogólnej liczby książek drukowanych.
− I I – IV B: Tworzenie dostępu do usług sieciowych i/lub interaktywnych powinno być dokonywane przy wykorzystaniu danych z kontroli liczby
książek drukowanych przypadająca na użytkownika.
Ponadto w badanych bibliotekach widoczne znaczące sprzężenie z funkcją organizowania wykazują funkcje kontrolowania, planowania i motywowania, co również implikuje wnioski do działań mogących przyczynić się do
optymalizacji zarządzania jej infrastrukturą informacyjną:

216

REALIZACJA FUNKCJI ORGANIZOWANIA W BIBLIOTEKACH

− IIA – IV D: Zatrudnianie adekwatnej do liczby użytkowników ilości
pracowników biblioteki powinno być dokonywane przy wykorzystaniu danych uzyskanych z kontroli liczby użytkowników przypadającej na pracownika biblioteki.
− II D – I J: Organizacja odpowiedniej liczby godzin szkoleń i zajęć
dydaktycznych dla użytkowników w przeliczeniu na pracownika biblioteki
powinno być poprzedzone ich zaplanowaniem przy wykorzystaniu danych
z kontroli.
− II B – II H: Organizowanie odpowiedniej w stosunku do liczby użytkowników ilości miejsc do pracy w bibliotece powinno być poprzedzone planowaniem z uwzględnieniem liczby studentów.
− IIF – III C, IV K: Zatrudnienia w bibliotece powinno być warunkowane posiadaniem wyższego wykształcenia bibliotekarskiego, zaś pracownicy
powinni mieć możliwość i być zachęcani do czynnego udziału w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych o tematyce bibliotecznej, a także
w innych wydarzeniach o charakterze naukowym. Zarówno kandydaci, jak
i już zatrudnieni pracownicy powinni być kontrolowani w kwestii liczby publikacji w relacji do liczby pracowników działalności podstawowej.
− II G – IV I: Organizowanie możliwie najkrótszego czasu przysposobienia książki powinno być poprzedzone kontrolą procesu opracowywania
komputerowego książek drukowanych z uwzględnieniem odsetka ogólnej liczby książek drukowanych.
Badania wykazały również, że w pewnym stopniu funkcje kontrolowania
i organizowania są w bibliotece uczelni wojskowej sprzężone z motywowaniem, co także implikuje pewne wnioski do działań mogących przyczynić się
do optymalizacji zarządzania jej infrastrukturą informacyjną:
− III A – IV K: Umożliwianie i zachęcanie pracowników biblioteki do
publikowanie swoich prac z uwzględnieniem liczby pracowników działalności
podstawowej powinno być poprzedzone kontrolą liczby publikacji pracowników biblioteki w relacji do liczby pracowników działalności podstawowej.
− III B – II C: Umożliwianie pracownikom biblioteki udziału w szkoleniach zawodowych w relacji do liczby pracowników biblioteki powinno
uwzględniać organizację godzin ich pracy (w tygodniu), w których dostępne są
usługi biblioteczne.
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Podsumowanie
Zarządzanie infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej
posiada kluczowe znaczenie dla funkcjonowania tego rodzaju organizacji jako
nowoczesnych centrów informacyjnych. Proponowany model procesu zarządzania infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej pozwolił
na wyszczególnienie najważniejszych elementów w każdej z funkcji zarządzania, które mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania bibliotek. Pomiędzy omówionymi funkcjami zarządzania zachodzą interakcje,
które autorka wzięła pod uwagę przy próbie zoptymalizowania całego procesu zarządzania infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej. W badaniach autorka wykazała, że w bibliotekach uczelni wojskowych
szczególnie sprzężone ze sobą funkcja planowania i kontrolowania, widoczne
sprzężenie wykazuje funkcja organizowania z funkcjami kontrolowania, planowania i motywowania, a także w pewnym stopniu funkcje kontrolowania
i organizowania są sprzężone z motywowaniem. Powstały teoretyczny model zarządzania infrastrukturą informacyjną biblioteki uczelni wojskowej jest
przyczynkiem do dalszych badań, które będą w przyszłości rozwijane. Może
zostać wykorzystany jako element systemu wspierania decyzji w zarządzaniu
zasobami współczesnych centrów informacyjnych. Z powyższych rozważań
wynikają pewne zalecenia dla władz poszczególnych bibliotek uczelni wojskowych. W Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej należy kontynuować
organizację polityki kadrowej utrzymując liczbę zatrudnionych pracowników
na dotychczasowym, adekwatnym w stosunku do ilości użytkowników poziomie. Z drugiej strony zaleca się zwiększenie ilości miejsc do pracy w bibliotece dla klientów stacjonarnych poprzez pozyskanie dodatkowej przestrzeni
użytkowej oraz zwiększenie dynamiki przyrostu zbiorów w formie książek
poprzez inwestycje w nowe pozycje. W Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego należy kontynuować działania podejmowane w zakresie organizacji dostępności usług bibliotecznych.
Z drugiej strony dyrekcja biblioteki WAT powinna lepiej zadbać o szkolenia
i zajęcia dydaktyczne dla klientów swoich usług (użytkowników), co wiąże się
z koniecznością reorganizacji czasu pracy biblioteki. W Bibliotece Akademii
Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki należy kontynuować działania podejmowane w zakresie organizowania szkoleń i zajęć dydaktycznych
– zarówno dla pracowników, jak i dla użytkowników biblioteki. Jednakże należałoby podjąć działania, które zwiększyłyby dynamikę przyrostu zbiorów (pozostałe zbiory nieelektroniczne), a przede wszystkim w kwestii zmniejszenia
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czasu tzw. przysposobienia książki, co wiąże się z koniecznością reorganizacji
pracy Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. W Bibliotece Głównej
Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego należy kontynuować
działania podejmowane w zakresie organizacji przestrzeni bibliotecznej przeznaczonej jako miejsca do pracy, inwestycji w zbiory (w formie książek), komputerowego opracowywania książek drukowanych, a także świadczenia usług
sieciowych i/lub interaktywnych. Natomiast w kwestii zasobów ludzkich zdecydowanie należałoby zadbać lepiej o proces rekrutacji pracowników, tak aby
większa ich część posiadała wyższe wykształcenie bibliotekarskie. Wiąże się to
bezpośrednio z koniecznością reorganizacji procesu rekrutacji.
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IMPLEMENTATION
OF THE ORGANIZATION FUNCTION IN LIBRARIES
OF SELECTED MILITARY UNIVERSITIES IN POLAND
IN THE LIGHT OF OWN RESEARCH

Summary: The paper presents a fragment of research results on the
implementation of management functions in selected libraries of
military universities in Poland regarding the function of organizing.
In an organization like the military university's scientific library,
organizing is the second most important management function after
planning. The analysis of information infrastructure factors allowed
the assessment of the implementation of individual management
functions in the analyzed military libraries. The aim of the article is
to evaluate the implementation of the organization function in the
library of a military university – very important from the point of
view of information resource management. The assessment of the
implementation of the organizing function results in significant
implications that may contribute to the optimization of management
of the entire information infrastructure of the modern military
university library.
Keywords: management, organizing
infrastructure, military university library
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PRZEDSIĘBIORSTWA
MIĘDZYNARODOWE
A REALIZACJA CELÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Streszczenie: Podstawowym celem rozdziału jest ocena roli przedsiębiorstw międzynarodowych w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W początkowych rozważaniach omówiono wybrane zagadnienia
teoretyczne związane ze zrównoważonym rozwojem i przedsiębiorstwami międzynarodowymi. W dalszej części opracowania przedstawiono
liderów zrównoważonego rozwoju oraz wskazano przykłady dobrych
praktyk polskich przedsiębiorstw działających na międzynarodowych
rynkach. Realizacja celu badawczego wymagała zastosowania metody
retrospektywnego i krytycznego przeglądu wyselekcjonowanej literatury przedmiotu oraz analizy dokumentów źródłowych. Przedsiębiorstwa międzynarodowe, dysponując większymi kapitałami, są w stanie
skuteczniej realizować cele zrównoważonego rozwoju. Polskie przedsiębiorstwa działające na międzynarodowych rynkach realizują zadania
w trzech kluczowych wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Ich cele, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności,
są zbliżone.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, przedsiębiorstwa międzynarodowe.

1 Dr, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
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Wstęp
Zrównoważony rozwój oznacza podejmowanie działań zorientowanych
na realizację celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Efektywność wdrażania koncepcji wymaga zaangażowania możliwie największej
liczby podmiotów gospodarczych, instytucji oraz obywateli. Przedsiębiorstwa
podejmujące działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych substancji,
ilości generowanych odpadów, czy też rozwoju pracowników i lokalnych społeczności przyczyniają się do podtrzymania ciągłości procesów ekologicznych
i gospodarczych. Proekologiczne nastawienie wymaga ponoszenia określonych nakładów finansowych. Przedsiębiorstwa międzynarodowe ze względu
na posiadane zasoby oraz możliwości finansowe powinny być prekursorem
w implementacji idei zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest
zaprezentowanie roli przedsiębiorstw międzynarodowych w realizacji celów
zrównoważonego rozwoju. Początkowe rozważania poświęcono omówieniu
wybranych zagadnień teoretycznych, w dalszej części opracowania zaprezentowano światowych i polskich liderów zrównoważonego rozwoju, opisano wybrane dobre praktyki polskich przedsiębiorstw oraz podjęto nad nimi
dyskusję.
Zrównoważony rozwój- istota, cele
Zrównoważony rozwój obejmuje realizację triady celów ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych2. Jest to holistyczne podejście, u którego podstaw leży dobro obecnego i przyszłych pokoleń. Ze względu na szeroki zakres
badawczy oraz wielość zadań i celów termin ten jest w różnorodny sposób
definiowany3. U podstaw zrównoważonego rozwoju leży chęć poprawy jakości i poziomu życia obywateli w warunkach globalizacji, wzrostu konkurencyjności rynkowej, zmian klimatu, ograniczoności zasobów naturalnych oraz
gwałtownego rozwoju przemysłu4.
Zrównoważony rozwój jest nie tyko koncepcją teoretyczną, ale również swego rodzaju sposobem postrzegania świata, człowieka i otaczającej go
2 A. Misztal, Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw - ewaluacja, „Handel Wewnętrzny”
2018, nr 2(373), s. 28-29.
3 J. Blewitt, Understanding sustainable development, Earthscan, London 2008; W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2010.
4 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
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rzeczywistości. Celem nadrzędnym jest długotrwały i stabilny rozwój ludzkości
oparty na zachowaniu odpowiednich relacji pomiędzy kapitałem ekonomicznym, społecznym a środowiskowym5. Kwestią fundamentalną jest tu podejmowanie działań polegających na racjonalnym wykorzystaniu zasobów, przestrzeganiu norm i zasad ochrony przyrody, stosowaniu nowoczesnych technik
wytwarzania produktów, edukacji na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy6.
Zrównoważony rozwój postrzegany jest przez pryzmat samopodtrzymywania się, trwałości, a także równoważenia. Podstawą jest tu podejmowanie
działań ukierunkowanych na realizację triady celów ekonomicznych (takich
jak choćby maksymalizacja zysku, wartości przedsiębiorstwa), społecznych
(poprawa warunków i jakości pracy, wsparcie dla lokalnych społeczności)
i środowiskowych (zmniejszenie emisji szkodliwych substancji). Należy podkreślić, że ideę tę można odnieść do zagadnień makroekonomicznych (globalnych, krajowych) i mikroekonomicznych (przedsiębiorstw, organizacji
i instytucji). Kluczem jest tu zaangażowanie ze strony wszystkich aktorów życia społeczno-gospodarczego7. Ze względu na pogłębiające się procesy globalizacji ważne znaczenie mają działania podejmowane przez przedsiębiorstwa
międzynarodowe, których rola we współczesnej gospodarce jest fundamentalna. Mogą i powinny być one swoistym katalizatorem zmian w podejściu do
procesów gospodarowania, którego podstawą powinno być dbanie o środowisko naturalne.
Wyniki badań wskazują, że coraz to większa liczba podmiotów gospodarczych realizuje cele zrównoważonego rozwoju określone w dokumencie
„Transforming Our World: The 2030 Agenda for Global Action”. Wskazano
w nim siedemnaście celów realizowanych od 2016 r., które dotyczą zmian klimatu, ochrony zasobów oraz ekosystemów, edukacji i zdrowia, sprawiedliwości społecznej, bezpieczeństwa, równości płci, ubóstwa i głodu, godnej pracy,
innowacyjności, konsumpcji i produkcji8.

5 B. Piontek, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie systematyczne), „Problemy Ekorozwoju” 2010, nr 2.
6 P. Vare, W. Scott, Learning for a change exploring the relationship between education and
sustainable development, “Journal of Education for Sustainable Development” 2007, nr 1,
s. 191-198;.
7 M. Kowalska, A. Misztal, Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2019.
8 http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/cele-zrownowazonego-rozwoju-2030-podstawowe-informacje.pdf, (dostęp: 25.04.2020).

223

ANNA MISZTAL

Przedsiębiorstwa międzynarodowe
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Procesy globalizacji, rozwój technologii, wzrost poziomu konkurencyjności oraz konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego powodują, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest jednym
z czynników decydujących o sukcesie współczesnego przedsiębiorstwa9. Należy podkreślić, że podejmowanie działań ekologicznych i społecznych wymaga
poniesienia określonych nakładów finansowych, stąd też zrównoważony rozwój jest domeną dużych przedsiębiorstw dysponujących określonymi zasobami majątkowymi i dostępem do odpowiednich źródeł finansowania10.
Realizacja zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga podejmowania działań w skali globalnej przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.
W literaturze przedmiotu termin ten bardzo często utożsamiany jest z takimi
pojęciami, jak korporacje międzynarodowe, firmy międzynarodowe, wielonarodowe, zagraniczne, supranarodowe, transnarodowe, globalne11. Uwzględniając stopień internacjonalizacji podmiotów gospodarczych, wówczas
mianem przedsiębiorstwa międzynarodowego można określić podmioty zlokalizowane zasadniczo w jednym kraju, których kluczowe zasoby i dochody
generowane są w większości w innych państwach. Zasadniczo główny ośrodek
decyzyjny znajduje się w kraju, natomiast sama produkcja realizowana jest
poza jego granicami12.
Wśród polskich badaczy dominuje przekonanie, że cechą wyróżniającą przedsiębiorstwa międzynarodowe na tle innych podmiotów gospodarczych jest prowadzenie działalności gospodarczej w co najmniej dwóch krajach. Przedsiębiorstwo międzynarodowe to „podmiot gospodarczy, którego
poszczególne części składowe (struktury organizacyjne) zlokalizowane są
w więcej niż jednym państwie […] jest więc jednolitą strukturą ekonomiczno-technologiczną, ale jednocześnie jest także podmiotem działającym między państwami, co przejawia się w tym, że centrum oraz jednostki zależne
(filie i oddziały zagraniczne) podporządkowane są prawu różnych państw i ich
9 J. Burchell, The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group,
London and New York 2008.
10 T. Trojanowski, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie” 2015, z.77.
11 A. Rubner,, The might of the multinationals: the rise and fall of the corporate legend, Praeger,
New York 1990, s. 11-12; M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE,
Warszawa 2007, s. 21-22.
12 M. Nowakowski (red.), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Key
Text, Warszawa 1997.

224

PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWE ...

zwierzchności suwerennej13”. Jest to także podmiot, który jest zaangażowany
w dokonywanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zasadą jest, że kwestie własności oraz kontroli przekraczają granice państwowe14.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe są aktywnym uczestnikiem procesu
globalizacji, mają wpływ na kształt i kierunki rozwoju społecznego, kreują
współczesny świat. Są one z jednej strony beneficjentami przemian, z drugiej
zaś spoczywa na nich duża odpowiedzialność za rozwój obecnego i przyszłych
pokoleń15. Przedsiębiorstwa międzynarodowe spełniają szereg różnych funkcji,
które można podzielić na ekonomiczne (rozwój regionów, państw, instytucji międzynarodowych oraz całej gospodarki światowej), społeczne (związane
z likwidacją ubóstwa, poprawą zdrowia, integracją społeczności), polityczne
(umacnianie pozycji poszczególnych krajowych gospodarek, stabilizacja i rozwój środowiska międzynarodowego).
Przedsiębiorstwa międzynarodowe są ważnym ogniwem w realizacji idei
zrównoważonego rozwoju. Ich zaangażowanie może wynikać ze wzrostu świadomości ekologicznej i wrażliwości społecznej zarządzających bądź też być wynikiem rosnącej presji i coraz bardziej restrykcyjnych zaleceń i norm prawnych
w zakresie ochrony przyrody. Na uwagę zasługuje również fakt, że ze względu
na wyczerpywalność zasobów, ekonomiczne koszty braku podejmowania działań im przeciwdziałających mogą być zbyt wysokie16.
Rośnie liczba przedsiębiorstw, które wpisują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w biznesową działalność, tworzą modele i strategie ekologiczne, wprowadzają zarządzanie środowiskowe. Pozwala to na uniknięcie
płacenia kar i podatków od zanieczyszczeń, ograniczenie ryzyka biznesowego,
a także na budowanie marki przyjaznej środowisku naturalnemu. Zachowanie
status quo pomiędzy chęcią maksymalizacji zysku w krótkim okresie a działaniami prospołecznymi i proekologicznymi jest wyzwaniem, którego podjęcie
może przyczynić się do wzrostu przychodów. Należy jednakże podkreślić, że
niestety nadal większość firm koncentruje się na wynikach bieżących okresów,

13 A. Jarczewska-Romaniuk, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 11.
14 M. Casson, Economics of International Business, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton
2000.
15 J.W. Wiktor (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 11.
16 C. Weidinger, Business Success through Sustainability, „Sustainable Entrepreneurship, 2014,
s. 287-301; A. Misztal, Podatki środowiskowe a zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw
transportowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2020, nr 1, s. 32-40.
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co niestety nie pozwala im spojrzeć na długofalowe skutki i efekty prowadzonej działalności17.
Światowi i polscy
liderzy zrównoważonego rozwoju
Zdecydowana większość światowych korporacji podkreśla swoje zaangażowanie w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Duże podmioty gospodarcze podejmują określone działania ekologiczne i społeczne, choć
należy odnotować, że faktyczny stopień ich realizacji oraz osiągane efekty są
zróżnicowane.
Duże podmioty gospodarcze o międzynarodowym zasięgu decydują
się na uczestnictwo w paktach i porozumieniach na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Przykładem jest inicjatywa Narodów Zjednoczonych United Nations Global Compact przedstawiona w 1999 r. W jej ramach sformułowano dziesięć zasad prowadzenia odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu,
które dotyczą takich kluczowych obszarów, jak: prawa człowieka, warunki
pracy, przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałanie
korupcji18.
Na ocenę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw pozwala ranking
stu przedsiębiorstw sporządzany przez firmę Corporate Knights. Na czołowych pozycjach znalazły się organizacje, które podejmują działania na rzecz
zmniejszenia zużycia i produkcji paliw, zwiększania ilości produktów ekologicznych, ochrony i bezpieczeństwa pracowników oraz równouprawnienia
płci na kluczowych stanowiskach (tabela 1).

17 J. Mao, Ch. Li, Y. Pei, L. Xu, Circular Economy and Sustainable Development Enterprises,
Springer 2016.
18 https://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/, (dostęp: 25.04.2020).
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Tabela 1. Światowi liderzy zrównoważonego rozwoju wg Corporate Knights

Kraj
pochodzenia

Rodzaj
działalności

Punkty
(najwyższa
możliwa
liczba
100%)

Lata

Nr.
w rankingu

Nazwa
przedsiębiorstwa

1

Biogen Idec

USA

biotechnologia

73,5%

2015

2

Allergan

USA

farmaceutyki

72,8%

3

Adidas

Niemcy

tekstylia, odzież,
towary luksusowe

72,6%

1

BMW

Niemcy

samochody

80,1%

2

Dassault
Systemes

Francja

oprogramowanie

75,7%

3

Outotec

Finlandia

inżynieria budowlana

74,4%

1

Siemens AG

niemcy

konglomeraty
przemysłowe

73,1%

2

Storebrand ASA

Norwegia

ubezpieczenia

71,83%

3

Cisco Systems
Inc

USA

sprzęt do komunikacji

71,5%

1

Dassault Systemes

Francja

oprogramowanie

86,1%

2

Neste

Finlandia

ropa, gaz, paliwa
eksploatacyjne

85,2%

3

Valeo

Francja

komponenty
samochodowe

83,6%

2016

2017

2018

Źródło: https://www.corporateknights.com/reports/2019-global-100/2019-global-10
0-results-15481153/.

Przykładem promocji polskich liderów zrównoważonego rozwoju jest
konkurs „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, którego organizatorami są
PwC oraz magazyn Forbes we współpracy z UN Global Compact. W IV edycji konkursu zwycięzcami zostały spółki dużych koncernów: Cemex Polska
(ekologiczne gospodarowanie odpadów), Philips (system zarządzania składem
chemicznym produktów), Ecophon Saint-Gobain (program ochrony środowiska Ecophon).
Innym przykładem konkursu są „Listki CSR Polityki” prowadzone we
współpracy z firmą Deloitte. Laureatami Złotych Listków, przyznawanych za
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realizację wytycznych zawartych w normie ISO 26000, w edycji z 2019 r.
były takie podmioty jak: Adamed Pharma, ArcelorMittal Poland SA, Cemex
Polska Sp. Z o.o., Grupa Azoty Puławy SA, Grupa Raben, ING Bank Śląski,
Orange Polska SA, Polpharma SA, PKN Orlen SA.
Dobre praktyki polskich przedsiębiorstw
działających na rynkach międzynarodowychdyskusja
Narzędziem pozwalającym na ocenę społecznej odpowiedzialności spółek
akcyjnych w Polsce jest indeks WIG-ESG (ang. ESG – environment, society,
governance) obejmujący spółki z indeksu WIG20 i mWIG40 (wprowadzony
13 sierpnia 2019, zastąpił Respect Index), które realizują działania odpowiedzialnie społeczne. Największy udział w indeksie mają PKO BP (10%), PZU
(10%), PKN Orlen (8,5526%), Pekao (5,7308%), CD Projekt (5,7166%),
LPP (4,9952%), Santander Bank Polska (4,8296%), KGHM (4,0658%),
Cyfrowy Polsat (3,8815%), PGNiG (2,8879%).
Podmioty te są liderami zrównoważonego rozwoju w Polsce. Analizując strategie i modele zrównoważonego rozwoju tych spółek można dostrzec
szereg punktów wspólnych. Realizują one działania ukierunkowane na poprawę wyników ekonomicznych, przy jednoczesnym podejmowaniu działań na
rzecz pracowników i lokalnych społeczności (programy wsparcia pracowników, edukacja, szkolenia, zdrowie, bezpieczeństwo) oraz środowiska naturalnego (zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, ograniczenie wytwarzania
odpadów, recykling, systemy zarządzania środowiskowego, ekoinnowacje,
stosowane są techniki odpowiedzialnej produkcji, materiały przyjazne środowisku naturalnemu). Realizowane działania są pozytywne, ważne i należy je
odnotować. Z drugiej jednak strony konieczna jest dyskusja na temat faktycznej skali oraz przyczyn podejmowanych przez organizacje działań społecznych
i ekologicznych.
Zrównoważony rozwój stanowi ważny element budowania wizerunku
i marki przedsiębiorstwa jako podmiotu dobrze zarządzanego, świadomego,
nowoczesnego, ukierunkowanego na realizację długofalowych, strategicznych celów. Stanowi to duże znaczenie z punktu widzenia marketingowego.
Przedsiębiorstwa chętnie podają do wiadomości publicznej raporty na temat
zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazują na zrealizowane inicjatywy i podjęte działania. Brakuje natomiast pełnej
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informacji na temat całkowitej wartości podejmowanych działań ekologicznych i społecznych oraz udziału tych wydatków w osiąganych wynikach
finansowych.
Rysunek

1.

Przyczyny

i

cele

zrównoważonego

rozwoju

przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne.

Wydaje się, że po mimo wzrostu świadomości ekologicznej i społecznej
kluczowe działania zarządzających podmiotami gospodarczymi koncentrują się
nadal wokół kwestii finansowych, w tym maksymalizacji zysku, wzrostu ceny
akcji czy też wartości przedsiębiorstwa, wchodzenia na nowe rynki zbytu. Ekologiczne postawy są rzecz jasna akcentowane, ale stanowią one jedynie tło dla
podejmowanej aktywności gospodarczej. Bieżące wyniki finansowe stanowią
nadal podstawę oceny kadry zarządzającej, są one ważne dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, stanowią podstawę dla wyceny przedsiębiorstwa19.
Na uwagę zasługuje fakt, że wymienione polskie przedsiębiorstwa działające na międzynarodowych rynkach są podmiotami zarówno prywatnymi, jak
i spółkami skarbu państwa. W przypadku pierwszej grupy dla realizacji zadań
19 A. Misztal, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a stopień rozwoju społeczno-gospodarczego,
„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2019, nr 174, s. 33-45.
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zrównoważonego rozwoju kluczowe znaczenie mają zarówno wyniki finansowe, jak i świadomość ekologiczna i prospołeczne nastawienie ich właścicieli.
W przypadku spółek skarbu państwa dochodzi również czynnik polityczny,
w tym nastawienie ekip rządzących do ochrony środowiska naturalnego.
Czynnikiem powodującym zainteresowanie się sprawami ekologicznymi są
również przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody. Im bardziej restrykcyjne przepisy tym większa chęć uniknięcia kar i wysokich kosztów związanych
z ich nieprzestrzeganiem20.
Jak wskazują prowadzone badania coraz liczniejsza grupa podmiotów
podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego po to, aby
w sposób jak najbardziej adekwatny sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Należy jednakże podkreślić, że w przypadku gospodarek rosnących,
w tym Polski, zdecydowana większość klientów podejmując decyzję o kupnie
towaru od przedsiębiorstwa koncentruje swoją uwagę na cenie, a nie na odpowiedzialności społeczno-ekologicznej podmiotu gospodarczego.
Wydaje się, że faktyczna realizacja celów zrównoważonego rozwoju
w przypadku polskich przedsiębiorstw jest stosunkowo niewielka. Większość
podmiotów podejmuje działania po to, aby ograniczyć wydatki związane z koniecznością wypłaty ewentualnych kar finansowych lub też zdobyć nowe rynki zbytu. Na inwestycje ekologiczne wpływ mają tu przepisy prawne, względy
marketingowe.
Badania poświęcone zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstw
wskazują, że dla działań ukierunkowanych na realizację celów środowiskowych wpływ mają takie czynniki, jak bezpieczeństwo finansowe, standing
finansowy, stabilizacja makroekonomiczna oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz jego perspektywę w przyszłości. Ważne są również
finansowe programy wsparcia dla realizacji działań wspierających zrównoważony rozwój.
Zakończenie
Zrównoważony rozwój jest holistycznym podejściem, którego filarami
są rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Realizowany jest on przez
państwa, instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze. Przedsiębiorstwa
implementujące ideę zrównoważonego rozwoju podejmują działania na rzecz
20 A. Misztal, M. Kowalska, Determinants of sustainable development of industrial enterprises in Poland in the period from 2010 to 2019- statistical evaluation, “Prace Naukowe UE we
Wrocławiu Ekonomia i Finanse” 2020, nr.1.
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wsparcia pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego. Niesie to za sobą konieczność poniesienia określonych nakładów finansowych.
Z tego też względu przedsiębiorstwa międzynarodowe, mające łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, zajmują uprzywilejowaną pozycję.
Zadania określone w strategiach zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw działających na światowych rynkach są zbliżone. Kluczowe cele oscylują wokół wsparcia pracowników, ich rozwoju oraz ograniczenia negatywnego
wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Kluczowe jest tu
podjęcie decyzji o rezygnacji z bieżących zysków na rzecz inwestycji ekologicznych i społecznych, które mogą stanowić źródło budowania przewagi konkurencyjnej w długim okresie czasu.
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INTERNATIONAL ENTERPRISES
AND THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OBJECTIVES
Summary: The main aim of the chapter is to assess the role of
international enterprises in achieving the goals of sustainable
development. Initial considerations discussed selected theoretical
issues related to sustainable development and international enterprises.
The rest of the study presents sustainable development leaders and
shows examples of good practices of Polish enterprises operating on
international markets. Realization of the research goal required the use
of a retrospective and critical review method of selected literature on
the subject
Keywords: sustainable development, international enterprise.
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ZMIANY
W PODATKACH DOCHODOWYCH
A BUDŻETY SAMORZĄDÓW

Streszczenie: Cel: Przedstawienie, w jaki sposób zmiany w podatkach
dochodowych: od osób fizycznych i osób prawnych z lat 2018 i 2019
będą wpływać na budżety samorządowe.
Metodologia badania: Wskazano miejsce podatków w budżecie
państwa i samorządów. Omówiono zakres zmian w podatkach dochodowych. Przeprowadzono analizę dochodów budżetu z tytułu podatków dochodowych na tle pozostałych podatków w latach 20015–2018.
Wynik: Przeprowadzona analiza pokazuje, że rola podatków dochodowych w dochodach budżetów samorządowych jest duża. Wprowadzone zmiany w obu podatkach na korzyść obywateli lub przedsiębiorstw będzie powodował to, że samorządy stracą duże środki, które
są niezbędne do ich bieżącego funkcjonowania. Głównym skutkiem
zmian w podatkach dochodowych będzie radykalne zmniejszenie
poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych, co również wpłynie na
zahamowanie rozwoju Polski.
Słowa kluczowe: podatki dochodowe, budżet, samorząd, zmiany.
ORCID: 0000-0002-8848-8260.

Wstęp
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) już od wielu lat prowadzą swoją gospodarkę finansową w warunkach ograniczonych środków finansowych.
1 dr, Katedra Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Wygenerowane w JST dochody uzupełniane są transferami z budżetu państwa w formie dotacji i subwencji. Jednakże środki te są niewystarczające
w stosunku do szerokiego zakresu realizowanych zadań. Lata 2019-2020 będą
pierwszym okresem, w którym samorządy w pełni odczują zmiany w podatku
dochodowym od osób fizycznych2 i podatku dochodowym od osób prawnych3, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę w latach 2018 i 2019
r. Zgodnie z zamiarem ustawodawcy podatnicy odczują ulgę z tytułu obniżenia należności podatkowych, samorządy zaś odczują to w swoich budżetach
w formie obniżenia ich dochodów.
Z zapisów Konstytucji RP4 wynika, że samorządy powinny mieć zapewniony udział w dochodach publicznych odpowiednio do przekazanych im zadań. Co więcej, jeżeli ich dochody własne są niewystarczające do ich realizacji,
to obowiązkiem państwa jest ich uzupełnienie. Dochodami uzupełniającymi
JST w Polsce są wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (w podatku PIT i CIT) oraz transfery wewnątrzsektorowe, mające postać subwencji ogólnej oraz dotacji celowej. Dochody te niestety
nie mają w budżetach polskich JST charakteru uzupełniającego, lecz często
stanowią podstawę ich funkcjonowania.
W polskim systemie podatkowym zagwarantowano samorządom udział
w podatkach państwowych. Jego istota sprowadza się do czerpania przez JST
części dochodów przyznanych innym podmiotom. System udziału w podatkach sprowadza się do tego, że poszczególne szczeble samorządu terytorialnego mają ustalone procentowo udziały w podatkach centralnych – podatku
dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
Podział tych środków dokonywany jest w oparciu o ustawę z 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przedstawia go
tabela 1.

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2019
poz. 1387).
3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. 2019
poz. 865).
4 Konstytucja RP, art. 167 ust. 1.
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Tabela 1. Udział jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Udział

Podatek dochodowy
od osób fizycznych

od osób prawnych

Gmina

39,34% z art. 89

6,71%

Powiat

10,25%

1,40%

Województwo

1,60%

14,75%

Art. 89 mówi o pomniejszeniu udziału o liczbę punktów procentowych odpowiadających
iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego dla całego kraju jako
iloraz liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego i liczby mieszkańców
przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 do domów pomocy społecznej, według stanu na
dzień 31 grudnia 2003 roku. Wskaźnik aktualizowany jest co roku.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 4, 5, 6 oraz 89 ustawy z 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 23).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, w jaki sposób zmiany
w podatkach dochodowych: od osób fizycznych i osób prawnych z lat 2018
i 2019 będą wpływać na budżety samorządowe. Należy tu podkreślić,
że wpływy z tych podatków, mimo wielu wad są znaczącym źródłem dochodów samorządowych. Zmiany w podatkach dochodowych są korzystne
z punktu widzenia podatnika, ale znacząco wpłyną na obniżenie środków, którymi gospodarują samorządy.
Przeprowadzona analiza dotycząca zmian w przepisach związana jest między innymi z kwestią wzrostu zadłużenia samorządu. Zmniejszenie dochodów
bez rekompensaty finansowej dla samorządów może odbić się niekorzystnie
na ich finansach. Zwykle zaciąganie długu związane jest z realizacją wydatków
majątkowych. W większości na tę kategorię wydatków składają się różnego
rodzaju inwestycje, w tym współfinansowane ze środków unijnych. Z tego
powodu bardzo duże znaczenie dla kształtowania się polityki zadłużenia mają
kolejne okresy kwalifikowalności wydatków współfinansowanych ze środków
UE. W 2018 r. planowana jest kontynuacja wzrostu wydatków majątkowych,
towarzyszyć jej będzie dynamiczny wzrost zadłużenia. W 2018 r., w porównaniu do 2017 r., w strukturze wykonanych wydatków ogółem zmniejszył
się udział wydatków bieżących z 84,7% do 79,6%, natomiast zwiększył się
udział wydatków majątkowych z 15,3% do 20,4%. W 2018 r. zadłużenie
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w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego wzrosło
o 30,5% w porównaniu do roku 2017 r.5. Wyraźnie rosnący trend zadłużenia
wskazuje jednak, że w przyszłości wraz z dalszym wydatkowaniem środków
unijnych, poziom zadłużenia w wielu jednostkach może osiągnąć poziom zagrażający utrzymaniu stabilności finansowej6.
Nowe regulacje w podatku dochodowym
od osób prawnych i podatku dochodowym
od osób fizycznych
Zmiany w podatkach dochodowych procedowane w 2018 pierwotnie
zostały zawarte w jednym projekcie. W trakcie dalszych prac rozdzielono je na
dwie odrębne ustawy - tzw. „uszczelniającą” i „upraszczającą” podatki. Mowa
tutaj oczywiście o:
− ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw7 tzw.
ustawa uszczelniająca,
− ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw8 tzw. ustawa upraszczająca.
Powyższe nowelizacje przyniosły kilkadziesiąt ważnych zmian w obu podatkach dochodowych, w większości weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Od
początku 2019 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
zostały znowelizowane aż siedmiokrotnie. Na tym jednak nie koniec. Ustawodawca przewiduje kolejne regulacje w zakresie rozwiązań dotyczących tego
podatku. Część nowych regulacji weszła lub wejdzie w życie w 2020.
Ustawia z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zawiera pakiet następujących zmian9:

5 Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019, s.
25-31, www.mf.gov.pl (dostęp: 8.09.2019).
6 J. Rogalska, Kształtowanie stawek podatkowych na przykładzie gmin powiatu kieleckiego [w:]
red. A. Borcuch, Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych, Wydawnictwo AT,
Kielce 2019, s. 187-188.
7 Dz.U. poz. 2193.
8 Dz.U. poz. 2159.
9 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2860.
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− częściową implementację dyrektywy Rady 2016/1164 z dnia 12 lipca
2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom
unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
rynku wewnętrznego - dyrektywa ATAD,
− wprowadzenie obowiązkowego ujawniania informacji o schematach
podatkowych (MDR),
− zmiany w zakresie podatku u źródła w ramach obu ustaw o podatkach
dochodowych,
− wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji
euroobligacji,
− wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania
przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności,
− wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na
System Ochrony Instytucjonalnej (IPS),
− uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami
wirtualnymi,
− preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa
własności intelektualnej (IP BOX, Innovation Box),
− wprowadzenie rozwiązań upraszczających i uszczelniających przepisy
o cenach transferowych, w tym dostosowanie instrumentów w zakresie cen
transferowych do najnowszych standardów OECD,
− wprowadzeniu w katalogu zwolnień od podatku od osób prawnych
zwolnienia w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od należności
wypłacanych przez Narodowy Bank Polski w związku z zadaniem ustawowym,
w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi,
− poszerzenie zakresu zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych
zamkniętych).
Kolejnym dokumentem zawierającym zmiany w omawianych podatkach
jest ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzanych bądź modyfikowanych
niniejszą ustawą przepisów prawa jest szeroko rozumiane uproszczenie prawa
podatkowego w zakresie podatków dochodowych. Zakres zmian obejmuje10:

10 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2854.
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− wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%,
− wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego
(NID),
− uchylenie przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego
opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego,
− wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w drodze spadku,
− złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, wydłużenie możliwości skorzystania z 2 do 3 lat,
− wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.
W roku 2019 ustawodawca wprowadził trzy duże zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzone one zostały w dwóch ustawach:
− ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych11 i obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r
− ustawie z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw12 i obowiązują od 1 października 2019 r.
Wdrożone w tych dokumentach zmiany dotyczą:
− zwolnienia z opodatkowania osób do ukończenia 26 roku życia;
− obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie
kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;
− obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%.
W niniejszym opracowaniu obszar zmian w podatkach dochodowych:
od osób fizycznych i osób prawnych został przedstawiony bardzo pobieżnie.
Z uwagi na ramy opracowania wskazano jedynie rodzaje zmian bez omówienia ich szczegółowych aspektów. Dogłębna analiza wdrożonych przepisów nie
jest możliwa w tak krótkim artykule.

11 Dz.U. z 2019 r. poz. 1394
12 Dz.U. z 2019 r. poz. 1835
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Warto tu jednak zaznaczyć, że wskazany zakres zmian prowadzi do stwierdzenia ich wpływu na funkcjonowanie samorządu terytorialnego poprzez oddziaływanie na ich finanse13.
Miejsce podatków dochodowych w budżetach
samorządów
W skład dochodów własnych przesądzających o ekonomicznej samodzielności samorządu wchodzą wpływy z udziałów w podatkach dochodowych: od
osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Udział we wpływach z danego źródła dochodów oznacza, że korzystają z niego społeczności różnego szczebla; w omawianej sytuacji społeczności lokalne korzystają z części wpływów
uzyskiwanych ze źródeł stanowiących dochód państwa14.
Charakteryzując podatki dochodowe należy zauważyć, że są to wpływy
bieżące, podatkowe, nieodpłatne, obowiązkowe, scentralizowane w sferze dochodowej, lecz zdecentralizowane w wydatkowej.
Z perspektywy dochodów własnych udziały w podatkach dochodowych
nie mają cech podatków lokalnych, jednakże z punktu widzenia prawnego do
nich należą. Zakładając przynależność udziałów w obu podatkach dochodowych do dochodów własnych, ich klasyfikacja przedstawia się następująco15:
− dochody podatkowe tylko na poziomie gmin:
• podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportowych,
• pozostałe podatki: rolny, leśny, od spadków i darowizn, od czynności
cywilnoprawnych, opłacany w formie karty podatkowej,
− udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych i prawnych,
− dochody pochodzące z opłat,
− dochody pochodzące z majątku: najmu, dzierżawy, leasingu, odsetki
od środków finansowych,
− inne dochody: kary, grzywny, odsetki, spadki, darowizny i inne.
Oznacza to, że wpływy z podatków dochodowych jednoznacznie należy zaliczyć do dochodów własnych, mimo że z racji konstrukcji zbliżone są
13 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2860, Uzasadnienie do
rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2854, Uzasadnienie do rządowego projektu
ustawy, Druk Sejmowy nr 3714, Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy
nr 3551.
14 A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu gmin, Wolters Kluwer, Warszawa
2006, s. 15.
15 A. Sekuła, Analiza dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w gminach województwa pomorskiego [w:] red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Finanse
publiczne, Prace Naukowe nr 346, UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238.
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bardziej do subwencji ogólnej. Natomiast główną cechą, która decyduje
o postrzeganiu wpływów z tego podatku jako zewnętrznego dochodu zasilającego budżet, jest brak możliwości stosowania przez samorząd ulg, zwolnień,
umorzeń czy odroczeń.
Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w powszechnej opinii
uważane są za obarczone wieloma wadami, ale również jako znaczące źródło
dochodów. Przeprowadzona analiza struktury budżetów JST została przeprowadzona na podstawie danych za okres 4 lat.
W tabeli 2 zaprezentowano strukturę dochodów JST w latach 20152018. Dochody własne w samorządzie stanowiły prawie 50% dochodów ogółem. W strukturze dochodów zauważalny jest jednak ich spadek w badanym
okresie (z 51,77% do 49,13%) na rzecz powiększonych wpływów z dotacji –
środków będących pod ścisłym nadzorem dawcy tych środków. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem stanowi ok. 20%
i tutaj można zaobserwować trend rosnący w odniesieniu do innych dochodów samorządowych. W dochodach własnych udział podatku dochodowego
od osób fizycznych stanowił w 2018 r. ponad 40% dochodów. Czyli wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią bardzo ważną wielkość
w budżecie samorządów. Nieco inaczej wygląda to w odniesieniu do podatku
dochodowego od osób prawnych. Jego udział w dochodach ogółem stanowił
niecałe 4% (również trend rosnący), zaś w dochodach własnych to ok. 7-8%.
Wzrost udziału spowodowany jest powiększoną wielkością wpływów z obu
podatków do budżetu państwa, które związane są z dobra koniunkturą oraz
zwiększeniem zarobków podatników (wzrost płacy minimalnej, wzrost płacy
średniej, zmniejszenie liczby bezrobotnych) czy zysków osób prawnych.
Dalsza część analizy została poprowadzona w rozbiciu na poszczególne
typy samorządu: gminy, powiaty i województwa.
W tabeli 3 zaprezentowana została struktura dochodów gmin. W budżetach gminnych główne źródło dochodów stanowią dochody własne. Należy
tu jednak zauważyć znaczne zmniejszenie ich udziału w strukturze dochodów
(z 49,5% w 2015 do 43% w 2018 r.) na rzecz gwałtownego wzrostu poziomu
dotacji (z 21% do 33%).
W odniesieniu do dochodów ogółem udział podatku dochodowego od
osób fizycznych stanowi znaczną wielkość – aż 17%. Natomiast w odniesieniu
do dochodów własnych udział ten kształtował się na poziomie prawie 40%
z tendencją rosnącą. Jest to bardzo duży udział biorąc pod uwagę mnogość źródeł dochodów zaliczanych do własnych na poziomie gminnym (art. 4 ustawy
o dochodach JST), szczególnie w odniesieniu do innych typów samorządów.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST z 2015, 2016, 2017 i 2018 r.
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Tabela 2. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015-2018 (w mln zł)
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49,55

%

%

0,76

-

-

1,72

36,60

26 310,0 25,90

30 321,5 29,85

16 455,0 16,20

774,9

44 956,3 44,25

101 587,9

mln zł

2016

2017
%

0,77

-

-

1,78

38,00

27 006,7 24,30

36 116,4 32,49

18 256,3 16,42

854,5

48 037,6 43,21

111 160,9

mln zł

Dochody gmin
2018
%

0,79

-

-

1,83

39,52

28 290,3 23,36

40 525,4 33,47

20 662,3 17,06

959,3

52 281,5 43,17

121 097,3

mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST z 2015, 2016, 2017 i 2018 r.

-

25 452,8

Subwencja ogólna

Udział CIT w dochodach
własnych

18 690,6

Dotacje ogółem
-

15 116,5

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

Udział PIT w dochodach
własnych

750,9

43 359,7

Dochody własne, z tego:

Podatek dochodowy od osób
prawnych

87 503,1

mln zł

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

Tabela 3. Struktura dochodów gmin w latach 2015-2018 (w mln zł)
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Należy tu również podkreślić, że to właśnie gminy otrzymują najwięcej ze
środków zgromadzonych z tego podatku (39,34% z zastrzeżeniem art. 89).
W odróżnieniu od PIT, CIT w budżetach samorządów ma marginalną rolę.
Jego udział w dochodach ogółem nie przekracza 1%, zaś w dochodach własnych 2%. Wiąże się to ze sposobem rozdziału środków uzyskanych z tego
podatku16.
Budżety powiatów i województw w odniesieniu do struktury dochodów
własnych złożone są tylko z udziałów w podatkach dochodowych, nielicznych opłatach oraz dochodach z majątku (art. 5 i 6 ustawy o dochodach JST).
W budżetach powiatów udział wpływów z podatku dochodowego od osób
fizycznych jest znacznie niższy niż w gminach i stanowi tylko niewiele ponad
10% wpływów. Udział w CIT, podobnie jak w odniesieniu do gmin stanowi
marginalną rolę. Strukturę dochodów przedstawia tabela 4.
Zgodnie z powyższą tabelą można zauważyć, że udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem w badanym okresie kształtował
się na poziomie od 17,5% do 20%. Oznacza to, że powiat w 1/5 swoje zadania
wykonuje z wpływów z podatku PIT. Można tu zaobserwować równie duży
udział dotacji (z tendencją rosnącą) i subwencji (z tendencja malejącą). Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do dochodów własnych,
gdzie wpływy z tego podatku zapewniają od 52% do 55% dochodów.
Ostatnim typem samorządu jest województwo, które podobnie jak powiat ma znacznie ograniczone możliwości w generowaniu dochodów własnych.
W odniesieniu do województwa można zaobserwować odwrócenie sytuacji,
która występuje w pozostałych typach samorządów – mniejszy udział z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Oczywiście wynika to z zapisów art. 6
ustawy o dochodach JST (szerzej w tabeli 1). Strukturę dochodów przedstawia
tabela 5.
W budżetach województw udział podatku dochodowego od osób fizycznych kształtował się na poziomie od 7% do 9,5% w badanym okresie. W odniesieniu do dochodów własnych wielkość ta mieści się w przedziale 17-18%.
Natomiast podstawowym źródłem dochodów jest tutaj podatek dochodowy
od osób prawnych – w dochodach ogółem stanowi on obecnie ok. 36% i prawie 70% w odniesieniu do dochodów własnych.

16 Szerzej: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 23), art. 10.
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2015

1,99

52,30

42,47

24,06

17,51

0,67

33,47

%

%

0,67

-

-

10 217,0

1,91

53,03

42,71

5 266,2 22,01

4 474,7 18,71

160,8

8 438,8 35,28

23 922,1

mln zł

2016
%

0,70

-

-

1,97

54,55

10 241,3 40,36

6 063,0 23,90

4 946,7 19,50

178,2

9 068,2 35,74

25 372,6

mln zł

2017

Dochody powiatów
2018
%

0,72

-

-

2,00

55,72

10 531,8 37,68

7 389,3 26,44

5 587,4 19,99

200,1

10 026,7 35,88

27 948,0

mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST z 2015, 2016, 2017 i 2018
r.

-

10 044,9

Subwencja ogólna

Udział CIT w dochodach
własnych

5 689,5

Dotacje ogółem
-

4 140,4

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

Udział PIT w dochodach
własnych

157,7

7 917,0

Dochody własne, z tego:

Podatek dochodowy od osób
prawnych

23 651,5

mln zł

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

Tabela 4. Struktura dochodów powiatów w latach 2015-2018 (w mln zł)
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47,02
11,56

1 226,8
8 112,8
1 994,6
-

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

Dotacje ogółem

Subwencja ogólna

Udział PIT w dochodach
własnych

Udział CIT w dochodach
własnych

%

9,66

-

-

66,66

18,30

1 954,9 14,38

4 467,1 32,85

1 313,5

4 783,9 35,18

7 176,4 52,77

13 598,5

mln zł

2016
%

9,77

-

-

69,48

18,63

2 118,4 14,30

4 927,5 33,25

1 448,0

5 400,7 36,44

7 772,8 52,45

14 818,8

mln zł

2017

Dochody województw
%

9,53

-

-

69,40

18,02

2 174,3 12,75

5 866,0 34,40

1 624,6

6 255,2 36,68

9 013,2 52,85

17 053,5

mln zł

2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST z 2015, 2016, 2017 i
2018 r.

63,79

17,17

7,11

26,42

4 559,3

Podatek dochodowy od osób
prawnych

41,42

%

7 147,1

17 254,6

mln zł

2015

Dochody własne, z tego:

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

Tabela 5. Struktura dochodów województw w latach 2015-2018 (w mln zł)
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Ocena skutków wprowadzenia nowych regulacji
na budżety samorządów
Wytworzony w ostatnim okresie przez rząd RP obraz finansów samorządów wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Prawdą jest, że wszystkie
JST zwiększają swoje dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT korzystając
z koniunktury gospodarczej i uszczelniania systemu podatkowego. Jednakże
w tym samym okresie nastąpił jeszcze szybszy wzrost wydatków bieżących,
spowodowany czynnikami niezależnymi od decyzji samorządu (koszty pracy,
ceny usług i materiałów, ceny energii, płace itp.).
Jak wskazano w poprzednim podrozdziale podatek dochodowy od osób
fizycznych jest bardzo ważnym źródłem dochodów samorządów na poziomie
gmin i powiatów oraz podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie
województw samorządowych.
Wprowadzone zmiany w obu podatkach na korzyść obywateli lub przedsiębiorstw będzie powodował to, że samorządy stracą duże środki, które są
niezbędne do ich bieżącego funkcjonowania. Szacunki podawane przez ustawodawcę w uzasadnieniach wprowadzanych w ustawach zmian są zaniżone,
gdyż oparto je na dochodach podatników w 2017 r. i nie uwzględniono ich
znaczącego wzrostu w następnych latach17.
Dołączone do projektów ustaw oceny skutków regulacji szacują dla 2020
r. dla dochodów JST następujące ubytki:
− zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych osób do
ukończenia 26 lat – 1,138 mld zł,
− podniesienie pracowniczych ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu – 1,7 mld zł
− obniżenie stawki w pierwszym przedziale z 18% na 17% – 3,12 mld
zł.
− ustawa upraszczająca (zawiera zmianę stawki CIT dla małego podatnika do 9%) – 129 mln zł.
Natomiast pakiet zmian mający na celu uszczelnienie systemu da samorządom w 2020 r. kwotę w wysokości 345 mln zł.

17 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2860, Uzasadnienie do
rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2854, Uzasadnienie do rządowego projektu
ustawy, Druk Sejmowy nr 3714, Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy
nr 3551.
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W tabeli 6 przedstawiono wpływ zmian w podatku dochodowym od osób
fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na budżety jednostek
samorządu terytorialnego.
Tabela 6. Zmiany w podatkach dochodowych i ich wpływ na budżety samorządów
w mln zł
Skutki dla kolejnych lat od dnia wejścia w życie zmian
(w mln zł)
Zmiany
w dochodach
z tytułu

2019

2020

2021

2022

PIT Do 26

- 474

- 1138

- 1138

- 1138 - 1138 - 1138

- 1138

PIT Koszty

- 441

- 1700

- 1700

- 1700 - 1700 - 1700

- 1700

PIT Stawka

- 900

- 3112

- 3112

- 3112 - 3112 - 3112

- 3112

Ustawa
uszczelniająca

0,00

345,4

350,0

Ustawa
upraszczająca

-96

-129,0

-113,0

369,0

2023

390,6

2024

2025

403,4

418,2

-116,0 -120,0 -123,0

-127

Źródło: Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2860,
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 2854, Uzasadnienie
do rządowego projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 3714, Uzasadnienie do rządowego
projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 3551.

W kwotach bezwzględnych plan na 2020 r. przewiduje nieznaczny wzrost
dochodów samorządów z podatków dochodowych, co jest efektem koniunktury gospodarczej i uszczelniania systemu podatkowego. W latach kolejnych
bardzo możliwe jest drastyczne obniżenie dochodów z uwagi na Covid-19.
Ponadto w przyjętych projektach nie ma żadnego odniesienia do rekompensaty ubytków w dochodach JST, jest za to informacja o wzroście wpływów
z podatków dochodowych w ostatnich latach i teza, że „prowadzone przez
resort działania w sposób trwały wpłyną na zwiększenie dochodów, w tym
dochodów JST z tytułu podatków dochodowych”. Można tu zatem postawić
pytanie, czy jesteśmy już na tyle bogatym krajem, żeby sobie pozwolić na taki
spadek wpływów budżetowych przy niewielkich różnicach jednostkowych18?
Przewodniczący Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz szacuje,
18 https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/obnizka-pit-skromne-korzysci-podatnikow-duze-koszty-dla-budzetu-i-samorzadow,129062.html, (dostęp: 20.03.2020).
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że jedna trzecia gmin może mieć problem z uchwaleniem budżetów, a inwestycje będzie musiała ograniczyć zdecydowana większość. Podkreśla przy
tym, że samorządy realizują zadania na rzecz mieszkańców, a odbieranie im
pieniędzy uderzy bezpośrednio w jakość życia w gminach, miastach, powiatach i województwach19. Co więcej należy zauważyć, że w ostatnich latach
rosną koszty wykonywania zadań własnych samorządów, zwłaszcza z zakresu
lokalnych usług publicznych. Jest to spowodowane m.in. wzrostem cen usług
budowlanych, drogowych i niektórych materiałów.
Należy tu również zauważyć, że prezentowana w Uzasadnieniach teza
o trwałym zwiększeniu dochodów JST z podatków dochodowych jest błędna.
Wystarczy dokonać analizy dostępnych danych o finansach samorządowych
oraz analizy podobnej sytuacji, która miała miejsce w latach 2007-2010. Także wówczas uzasadnienie projektów zmian ustawowych zapowiadało, że JST
nie odczują ubytku w dochodach. Jednak w następnych latach okazało się, że
ubytki są znaczne i powodują trwałe zmniejszenie dochodów JST20.
Oznacza to, że głównym skutkiem zmian w podatkach dochodowych
będzie radykalne zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych,
co również wpłynie na zahamowanie rozwoju Polski. W roku 2019 utrzymanie wysokiego poziomu wydatków majątkowych było możliwe tylko dzięki
dotacjom UE i nowym kredytom. Nadwyżka operacyjna netto21, wyniosła w
roku 2019 tylko 5,2 mld zł, podczas gdy wydatki inwestycyjne nieznacznie
przekroczyły 50 mld zł (w roku 2018 wyniosły 52 mld zł, ale wówczas nadwyżka operacyjna netto wynosiła jeszcze 14 mld zł)22.
Oznacza to mianowicie, że rok 2020 będzie ostatnim rokiem dużych inwestycji w samorządach. Dodatkowo nastąpi bardzo duży wzrost zadłużenia:
na koniec roku JST planują dług na poziomie 97,5 mld zł, czyli o 20 mld zł
więcej niż w III kwartale 2019 r. (77,3 mld zł). Mimo tego samorządy będą
chciały dokończyć wcześniej zaplanowane inwestycje z wykorzystaniem środków z unijnego budżetu. Jednakże tak bardzo obniżona nadwyżka operacyjna
netto zmusza samorządy, o ile jeszcze posiadają zdolność kredytową, do wzięcia kolejnych kredytów.
Należy sądzić, że wydatki majątkowe spadną w roku 2021 do ok. 2530 mld zł. Będzie to spowodowane zakończeniem programów unijnych
19 https://businessinsider.com.pl/finanse/zmiany-w-podatkach-odbija-sie-na-samorzadach/
fr1wzbg, (dostęp: 20.03.2020).
20 https://businessinsider.com.pl/finanse/zmiany-w-podatkach-odbija-sie-na-samorzadach/
fr1wzbg, (dostęp: 20.03.2020).
21 czyli własne środki na inwestycje.
22 Sprawozdania z wykonania budżetów JST.
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z perspektywy 2013-2020, a jednocześnie wzrosną spłaty i obsługa zadłużenia.
Na sam koniec można również zaznaczyć, że spadek inwestycji samorządowych będzie oznaczał obniżenie wpływów do budżetu państwa z podatku
VAT od tych inwestycji. Wpływ na tempo rozwoju kraju będzie więc podwójnie negatywny.
Podsumowanie
Skutki zmian w podatkach dochodowych należy rozpatrywać z punktu
widzenia ustawodawcy i samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniem ustawodawcy zmiany te będą:
1. Instrumentem stymulującym dla małych i średnich przedsiębiorców
oraz małych podatników. Zmniejszenie obciążenia podatkowego pozwoli na
odzyskanie części środków przeznaczonych na opodatkowanie, które to środki
będą mogły zostać wykorzystane na inne cele.
2. Zmniejszy obciążenia fiskalne wszystkich podatników rozliczających
się według skali podatkowej. Analogicznie, podwyższenie kosztów pracowniczych pozostawi tej grupie podatników więcej środków do dyspozycji.
3. Będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na finanse osób młodych, a także będzie wpływać pośrednio na ich rodziny, w tym na osoby niepełnosprawne oraz starsze pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
z osobami młodymi.
4. Wprowadzone przepisy wpłyną na zmniejszenie dochodów budżetu
państwa i dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Skutki, które zmiany te przyniosą dla samorządów, to między innymi:
1. Problemy z uchwaleniem budżetów.
2. Radykalne zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych,
co również wpłynie na zahamowanie rozwoju Polski.
3. Rok 2020 będzie ostatnim rokiem dużych inwestycji w samorządach,
co więcej nastąpi bardzo duży wzrost zadłużenia.
4. Spadek inwestycji samorządowych będzie oznaczał także obniżenie
wpływów do budżetu państwa z podatku VAT od tych inwestycji.
Należy tu także zaznaczyć, że w roku 2021 możliwe jest pewne tąpnięcie,
jeżeli chodzi o wpływy budżetowe z uwagi na panującą obecnie pandemię Covid-19. Szacuje się, że w zależności od typu JST spadek dochodów własnych
wyniesie od 15% do 25% w stosunku do kwot przewidzianych w budżecie,
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przy czym im silniejszy samorząd, tym niższy wpływ kryzysu na jego budżet23.
Powodem tego jest między innymi to, że przedsiębiorcy masowo zamykają
i zawieszają działalność gospodarczą, rozpoczęły się zwolnienia pracowników –
najszybciej bez pracy i dochodów zostały osoby pracujące w oparciu o umowy
cywilnoprawne, w których nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Pracownicy
etatowi, którzy otrzymali wypowiedzenia, jeszcze przez okres od miesiąca do
trzech będą otrzymywali wynagrodzenie, a co za tym idzie – samorządy otrzymają wpływy z tytułu podatków. W przypadku podatku CIT też należy spodziewać się dochodów zdecydowanie niższych niż zakładano. W bardzo wielu
firmach zyski będą zdecydowanie niższe niż w czasach przed epidemią. Wiele
podmiotów zbankrutuje lub zostanie zamkniętych. Najsilniej odczują to duże
miasta, zwłaszcza wojewódzkie, w których wpływy z tytułu tego podatku stanowią istotny element budżetu.
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CHANGES IN INCOME TAXES
AND BUDGETS OF LOCAL GOVERNMENTS

Summary: Purpose: Presentation of how changes in income taxes
from 2018 and 2019 will affect local government budgets.
Design/methodology/approach: The place of taxes in the state and local government budget was indicated. The scope of changes in income
taxes was discussed. The analysis of budget revenues from income taxes
was carried out in comparison with other taxes in the years 200152018.
Findings: The analysis shows that the role of income taxes in local
government budgets is large. The changes made to both taxes in favour
of citizens or businesses will result in the loss of large resources that are
necessary for their day-to-day operation. The main effect of the changes in income taxes will be a radical reduction in the level of local and
regional investments, which will also hamper Poland’s development.
Keywords: income taxes, budget, local government, changes.
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
MIEJSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
CIEPŁOWNICZYCH

Streszczenie: Celem rozdziału jest ocena efektywności miejskich przedsiębiorstw ciepłowniczych na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach, Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oraz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Oceny dokonano na podstawie ich struktury kapitałowo-majątkowej oraz wskaźników: rentowności, płynności, zadłużenia,
unieruchomienia i produktywności majątku. Wybrane wskaźniki porównano ze średnimi krajowymi branży ciepłowniczej. Mimo znacznych różnic, miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze są rentowne i nie
mają problemów z płynnością finansową. Z uwagi na specyfikę branży, znaczna część ich aktywów unieruchomiona jest w majątku trwałym, zwłaszcza w rzeczowych środkach trwałych. Aktywa obrotowe to
w większości należności krótkoterminowe, wynikające z dostaw produktów i usług oraz inwestycje krótkoterminowe, zabezpieczające płynność finansową spółek.
Słowa kluczowe: efektywność, rentowność, przedsiębiorstwo, ciepłownictwo, gmina.
Orcid: 0000-0003-3684-0354.

1 Dr, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa samorządowe to jednostki organizacyjne, powołane
przez rady gmin, powiatów lub sejmiki województw samorządowych, do
świadczenia powszechnie dostępnych usług na rzecz społeczności lokalnych.
Podmioty te są odrębne w stosunku do tworzących je organów pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym. Posiadają własną strukturę
organizacyjną, kierownictwo, majątek oraz osobowość prawną. W obrocie
gospodarczym traktowane są jak podmioty prywatne, działające w oparciu
o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, jednak różni je od nich główny cel
prowadzenia działalności. Istotą funkcjonowania przedsiębiorstw samorządowych nie jest bowiem wynik finansowy, a zaspokojenie potrzeb ludności
w zakresie świadczonych usług, gdyż działają one w interesie publicznym. Generowanie zysku nie jest wykluczone, a wręcz wskazane z uwagi na własność
samorządową, jednak staje się on celem drugorzędnym.
Jednym z wielu zadań publicznych, za których organizację odpowiedzialne są gminy, jest zaopatrzenie ludności w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz2. W praktyce, zaopatrzeniem w ciepło zajmują się przedsiębiorstwa ciepłownicze, których działalność może objąć także wytwarzanie ciepła, zwykle
w postaci gorącej wody lub pary wodnej, przetwarzanie oraz przesyłanie go
przewodami sieci ciepłowniczej do odbiorców3. Ciepłownictwo różni się od
innych gałęzi energetyki – elektroenergetyki oraz gazownictwa – tym, że ma
całkowicie lokalny charakter, a z uwagi na efektywność przesyłu oraz koszty budowy systemu przewidziane jest raczej dla dużych gmin miejskich oraz
większych miejsko-wiejskich o zwartej zabudowie4. Ciepłownicze przedsiębiorstwa samorządowe różnią się między sobą wielkością i potencjałem finansowym, a także poziomem nowoczesności i rozwoju. Im większa gmina, tym
większy zasięg funkcjonowania, obszar, który należy uzbroić w sieć przesyłową, ale także większe możliwości inwestycyjne dzięki budżetowi gminy oraz
przychodom z działalności.
Celem niniejszego rozdziału jest ocena efektywności funkcjonowania
miejskich przedsiębiorstw ciepłowniczych na przykładzie wybranych spółek.
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (tj. Dz. U. 2019, poz. 506, ze zm.),
art. 7. ust. 1.
3 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2019, poz. 755, ze
zm.), art. 3. pkt 12.
4 Szerzej: A. Ginsbert-Gebert, Polityka komunalna, PWE, Warszawa 1984, s. 172; M. Stachowicz, Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego, UJK, Kielce
2012, s. 60.
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Intencją autora był dobór takich jednostek, które realizują usługi na podobną skalę (wskazaniem byłaby liczba mieszkańców danego miasta), co okazało
się wyzwaniem5. Ostatecznie do analizy wybrano cztery podmioty: Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach, Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oraz Energetykę Cieplną Opolszczyzny
S.A. Pierwsze trzy – to spółki jednoosobowe, których jedynymi udziałowcami
są gminy miejskie. Ostatnia ze spółek – ECO S.A. – posiada bardziej zróżnicowaną strukturę własnościową: 53,26% akcji należy do Miasta Opole, 46,69%
– do firmy E.ON. edis energia Sp. z o.o., pozostałe 0,05% posiadają inni akcjonariusze. Omawiane przedsiębiorstwa, z uwagi na charakter usług ciepłowniczych oraz rozbudowaną, niepodzielną infrastrukturę sieciową, są naturalnymi
monopolistami na obszarach swoich działalności.
Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa
Efektywność najczęściej rozumiana jest jako stosunek efektu do nakładu
i opiera się na zasadzie racjonalnego gospodarowania, zgodnie z którą należy
dokonać takiego wyboru, aby przy danym nakładzie środków osiągnąć największy efekt lub aby osiągnąć dany efekt przy użyciu najmniejszego nakładu6.
Efektywność jest jedną z podstawowych kategorii oceny dokonanych działań
i wiąże się z optymalizacją alokacji zasobów. Może być także rozumiana jako
skuteczność, która w prakseologii definiowana jest jako pozytywnie oceniona
zgodność wyniku z celem7.
Efektywność ekonomiczna to sposób pomiaru skuteczności danej działalności gospodarczej, wyrażony relacją wartości uzyskanych efektów i nakładów poniesionych do ich uzyskania8. Najbardziej przekonującym dowodem
efektywnego wykorzystania majątku przedsiębiorstwa jest wygenerowany
zysk, ważne jest jednak także odniesienie go do wielkości majątku, za pomocą
którego dany zysk osiągnięto. Inną metodą pomiaru efektywności jest ocena

5 Mimo istnienia w Polsce niemal 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych,
część z nich jest własnością prywatną, część nie udostępnia na swoich stronach sprawozdań finansowych, a kolejna część łączy te dwie cechy, co wykluczyło je z kręgu zainteresowania autora.
6 S. Krajewski, R. Milewski, Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii [w:] Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 17.
7 B. Ziębicki, Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 17-22.
8 W. Bachor, Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 139.
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produktywności majątku, gdzie brany jest pod uwagę nie wynik finansowy,
a przychód ze sprzedaży lub wartość produkcji9.
Efektywność przedsiębiorstw komunalnych jest pojęciem trudnym do
zdefiniowania. Podmioty te są bardzo kapitałochłonne i mają mniejsze, w stosunku do innych przedsiębiorstw, możliwości technologiczne. Konieczność
utrzymania urządzeń w najwyższej i stałej sprawności, a także stałość zatrudnienia, co ma zagwarantować ciągłość dostaw usług, powodują niższe wskaźniki wydajności10. Specyfika spółek komunalnych wymaga zatem, by analiza
ich efektywności oparta była na zróżnicowanych wskaźnikach.
Ocena efektywności wybranych miejskich spółek ciepłowniczych dokonana została na podstawie danych dotyczących ich struktury kapitałowo-majątkowej, a także wskaźników rentowności, płynności finansowej, zadłużenia,
unieruchomienia oraz produktywności majątku. Wybrane wskaźniki porównano ze średnimi krajowymi branży ciepłowniczej.
Sytuacja majątkowo-finansowa badanych spółek
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kielcach jest
największym i najbardziej nowoczesnym dostawcą ciepła w województwie
świętokrzyskim. Oprócz energii cieplnej oferuje także ciepłą wodę użytkową
i ciepło techniczne. Zadaniem MPEC jest produkcja, przesył i dystrybucja
energii oraz zarządzanie miejskim systemem ciepłowniczym, z którego ciepło
czerpie ok. 140 tys. osób (72% mieszkańców miasta). Spółka produkuje część
energii cieplnej w kotłowni lokalnej, pozostałą kupuje od Elektrociepłowni
Kielce S.A., będącej własnością PGE S.A.11.
Wartość majątku MPEC sp. z o.o. w Kielcach wynosiła na koniec 2018
r. ok. 92,2 mln zł, z czego ponad 67% stanowił majątek trwały, przede
wszystkim rzeczowy, w postaci budynków, budowli i urządzeń technicznych. Majątek obrotowy Spółki wynosił 30,1 mln zł, a składały się na niego głównie należności oraz inwestycje krótkoterminowe. Spółka finansowała
swoją działalność przede wszystkim kapitałem własnym (w 67%). Zaledwie
3% majątku znajdowało pokrycie w zobowiązaniach długoterminowych.

9 Z. Podgórski, Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa [w:] Grzenkowicz N.,
Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 55.
10 W. Bachor, Efektywność majątku trwałego…, op. cit., s. 139.
11 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach, www.mpec.kielce.pl
(dostęp: 30.04.2020).
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Przychody ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 94,7 mln zł, co pozwoliło wygenerować zysk na poziomie 1,7 mln zł12 (tabela 1).
Tabela 1. Wybrane wartości ekonomiczne badanych spółek w 2016 i 2018 r., w mln
zł

Wyszczególnienie

MPEC
Kielce

PEC Gliwice1)

MPEC Olsztyn

ECO Opole

2016

2018

2017

2019

2016

2018

2016

2018

Majątek trwały,
w tym:

61,9

62,1

147,6

160,1

109,9

154,5

351,7

361,1

- środki trwałe

59,6

59,2

135,5

143,8

105,8

147,8

200,4

202,2

28,4

30,1

25,7

25,2

31,9

50,3

73,4

68,6

Majątek obrotowy,
w tym:
- zapasy

2,6

1,5

3,6

2,4

6,1

9,0

15,9

24,4

- należn. krótkoterm.

17,0

17,8

3,7

2,9

17,6

29,3

36,9

43,5

- środki pieniężne

8,8

10,7

17,7

19,3

6,6

10,3

17,8

0,4

Kapitał własny

62,4

62,2

127,3

150,0

72,8

75,4

278,6

292,0

Kapitał obcy, w tym:

28,0

30,0

46,3

35,3

69,0

129,4

146,5

137,7

- zobow. długoterm.

0,8

3,1

13,4

0,0

13,1

30,9

54,8

46,6

- zobow. krótkoterm.

17,6

17,3

20,4

16,3

21,3

45,2

46,6

50,9

- długot. roz.
międzyokr.

3,1

2,8

9,0

10,4

23,2

39,4

21,8

24,1

Suma bilansowa

90,3

92,2

173,3

185,3

141,9

204,8

425,1

429,7

Przychody
ze sprzedaży

98,7

94,7

110,3

116,3

108,1

114,0

234,4

243,4

Zysk netto

2,0

1,7

6,3

0,0

4,8

3,0

38,2

37,2

W PEC w Gliwicach rok obrotowy trwa od 1.07 do 30.0613, dlatego dane dotyczą
stanu na 30.06.
Dane pozostałych spółek dotyczą stanu na 31.12.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych spółek.
1)

12 Sprawozdania Zarządu MPEC sp. z o.o. za lata 2016-2018, www.mpec.kielce.pl/bip/ (dostęp: 30.04.2020).
13 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach: pec.gliwice.pl/bip/umowa-spolki (dostęp: 30.04.2020).
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach zajmuje
się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego
ogrzewania i ciepłej wody na terenie miasta Gliwice. Produkcja odbywa się
w Ciepłowni Gliwice oraz w dwóch lokalnych kotłowniach, skąd ciepło trafia
do odbiorców instytucjonalnych i podmiotów gospodarczych, a także ponad
47 tys. mieszkań na terenie miasta14, z których mniej więcej 25% korzysta
również z ciepła do podgrzania wody użytkowej. Dodatkowo Miasto Gliwice
planuje do 2021 r. przyłączyć do sieci ciepłowniczej 1320 lokali komunalnych
w budynkach będących własnością gminy, wraz z ich termomodernizacją15.
W połowie 2019 r. majątek PEC Sp. z o.o. w Gliwicach miał wartość ponad 185 mln zł, z czego aż 86,4% stanowił majątek trwały. Wśród badanych
spółek jest to najwyższy udział majątku trwałego w aktywach ogółem. Na
majątek obrotowy, stanowiący pozostałe 13,6% majątku, składały się przede
wszystkim środki pieniężne (19,3 mln zł z 25,2 mln zł aktywów obrotowych).
Wśród badanych przedsiębiorstw, PEC jest najbardziej samodzielny finansowo – ponad 80% jego majątku pokryte jest kapitałami własnymi. Jako jedyne
nie posiada także żadnych zobowiązań długoterminowych. Zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wynik finansowy PEC Gliwice rosły w latach 20162018. W 2019 r., mimo kolejnego wzrostu przychodów, zysk netto znacząco
spadł i wyniósł zaledwie 14 tys. zł16.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich odbiorców, wytwarzając je
w Ciepłowni Kortowo. Pozostała część energii cieplnej do końca 2020 r. dostarczana będzie przez Fabrykę Opon Michelin, później jej klientów przejmie
nowa Ciepłownia Kortowo BIO na biomasę, która rozpoczęła działalność
w połowie 2019 r.17.
MPEC sp. z o.o. w Olsztynie, co do wielkości oraz wyników finansowych, jest zbliżone do PEC Sp. z o.o. w Gliwicach. Jego majątek na koniec
2018 r. miał wartość 204,8 mln zł, z czego 75% stanowił majątek trwały.
Ponad połowę majątku obrotowego, o wartości 50 mln zł, stanowiły należności krótkoterminowe (60%). Jako jedyne z analizowanych spółek, MPEC

14 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach: pec.gliwice.pl (dostęp:
30.04.2020).
15 Miejskie ciepło. Dlaczego warto?, „Miejski Serwis Informacyjny Gliwice” 2018, nr 48/2018
(928).
16 Dane finansowe za lata obrotowe 2016-2017 i 2018-2019, www.pec.gliwice.pl/bip, (dostęp: 30.04.2020).
17 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie: www.mpec.olsztyn.
pl (dostęp: 30.04.2020).
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z Olsztyna finansuje majątek w większości kapitałem obcym, tylko 37%
aktywów znajduje pokrycie w kapitale własnym. Przychody ze sprzedaży
w 2018 r. wyniosły 114 mln zł, co pozwoliło na wygenerowanie zysku w wysokości 3 mln zł18.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. to Grupa Kapitałowa ECO S.A.,
na którą składa się dziewięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: ECO,
ECO Malbork, ECO Kutno, ECO Jelenia Góra, ECO Tarnobrzeg, ECO
Ciepło lokalne I, ECO Kogeneracja, ECO Logistyka oraz ECO Serwis. Najmniej udziałów ECO S.A. posiada w spółce ECO Kutno – 85% (pozostałe
15% posiada miasto Kutno), w pozostałych jest to 99% lub 100%19.
ECO S.A. jest największą z czterech analizowanych w tej pracy spółek.
Majątek przedsiębiorstwa na koniec 2018 r. wyniósł niemal 430 mln zł i był
ponad 4 razy większy niż majątek kieleckiego MPEC oraz ponad dwa razy
większy od majątku spółek: PEC z Gliwic i MPEC z Olsztyna. 84% aktywów ogółem stanowił majątek trwały. Na aktywa obrotowe składają się przede
wszystkim należności krótkoterminowe i zapasy – odpowiednio: 10% i 6%
majątku ogółem. 68% aktywów sfinansowane było kapitałem własnym spółki.
W przeciwieństwie do pozostałych podmiotów, ECO S.A. na koniec 2018 r.
dysponowało niewielką kwotą środków pieniężnych – 400 tys. zł, które stanowiły zaledwie 0,1% majątku ogółem (pozostałe spółki utrzymywały w tym
czasie w formie środków pieniężnych kolejno ok. 12%, 10% i 5% majątku).
Z uwagi na skalę działalności spółki ECO, także jej przychody ze sprzedaży były ponad dwukrotnie większe od pozostałych analizowanych spółek. Na
koniec 2018 r. ECO S.A. osiągnęło przychód w wysokości 243,4 mln zł, co
pozwoliło wygenerować zysk netto na poziomie 37,2 mln zł. Podkreślić należy,
że wynik finansowy przekraczający 30 mln zł spółka ECO osiąga od 2015 r.,
zaś połowa zysków ECO S.A. to dywidendy od spółek zależnych20.
Analiza wskaźnikowa badanych spółek
W celu przeprowadzenia analizy efektywności badanych spółek, posłużono się wybranymi, powszechnie stosowanymi wskaźnikami, których formuły
są następujące:

18 Sprawozdania Zarządu z działalności MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie za lata obrotowe 20162018, www.bip.mpec.olsztyn.pl, (dostęp: 30.04.2020).
19 Grupa kapitałowa ECO S.A.: www.ecosa.pl/grupa-eco, (dostęp: 30.04.2020).
20 Bilanse i rachunki zysków i strat ECO S.A. w latach 2011-2018, bip.ecosa.pl, (dostęp:
30.04.2020).
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1. UMt (udział majątku trwałego w majątku ogółem) – aktywa trwałe
do aktywów ogółem.
2. PFA (wskaźnik produktywności/obrotowości majątku trwałego) –
sprzedaż do średniej wartości aktywów trwałych.
3. Mt/Mo (wskaźnik unieruchomienia majątku) – aktywa trwałe do aktywów obrotowych.
4. DR (wskaźnik zadłużenia ogółem) – suma zobowiązań do aktywów
ogółem.
5. CR (wskaźnik płynności bieżącej) – aktywa obrotowe do zobowiązań
krótkoterminowych.
6. QR (wskaźnik płynności szybki) – aktywa obrotowe pomniejszone
o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych.
7. CCR (wskaźnik płynności gotówkowej) – środki pieniężne do zobowiązań krótkoterminowych.
8. ROA (wskaźnik rentowności majątku) – zysk netto x 100 do aktywów.
9. ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego) – zysk netto x 100
do kapitału własnego.
10. ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży) – zysk netto x 100 do przychodów ze sprzedaży.
Produktywność majątku trwałego informuje o kwocie przychodów generowanych przez każdą złotówkę posiadanego majątku trwałego. Wzrost
wartości wskaźnika jest zjawiskiem pozytywnym i oznacza poprawę wykorzystania majątku trwałego, nie świadczy jednak o wzroście rentowności, bo nie
uwzględnia kosztów działalności. Wskaźnik unieruchomienia majątku wskazuje stopień elastyczności przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do zmian
na rynku. Jeśli w przedsiębiorstwie dominuje majątek trwały, może okazać się
to przeszkodą w dokonywaniu zmian restrukturyzacyjnych. Z drugiej strony, może to świadczyć o postępie technicznym i mechanizacji produkcji21.
Dlatego na ten wskaźnik należy patrzeć przez pryzmat branży oraz specyfiki
prowadzonej działalności. Wskaźnik zadłużenia ogółem pokazuje stopień uzależnienia firmy od finansowania zewnętrznego. Im wyższa wartość wskaźnika,
tym niższy poziom samofinansowania, a wyższe obciążenie zobowiązaniami
i wzrost ryzyka utraty płynności oraz wypłacalności. Przyjmuje się, że wskaźnik ten nie powinien być wyższy niż 0,57-0,67. W interpretacji wskaźników
płynności finansowej ogólnie przyjęte normy wskazują: przedział 1,5-2,0 dla
CR, wartość bliską 1,0 dla QR oraz wartość bliską 0,2 dla CCR. Podkreślić
21 W. Bachor, Efektywność majątku trwałego…, op. cit., s. 85.
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należy, że różnią się one w zależności od branży, strategii firmy i zmieniają
w czasie. Wskaźniki rentowności nie posiadają ustalonych norm, z założenia
powinny być jak najwyższe i niemalejące, dlatego analiza wymaga porównywania ich wartości w dłuższym okresie. Warto takie wskaźniki porównać także
z innymi przedsiębiorstwami danej branży lub ze średnią krajową w badanej
dziedzinie. Wartości wymienionych wyżej wskaźników w analizowanych spółkach, w roku 2016 i 2018, przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wybrane wskaźniki badanych spółek w roku 2016 i 2018

Wskaźnik

MPEC Kielce

PEC Gliwice

MPEC
Olsztyn

ECO Opole

2016

2018

2017

2019

2016

2018

2016

2018

UMt [%]

68,5

67,4

85,2

86,4

77,4

75,4

82,7

84,0

PFA

1,6

1,5

0,8

0,8

1,0

0,8

0,7

0,7

Mt/Mo

2,2

2,1

5,7

6,4

3,5

3,1

4,8

5,3

DR [%]

20,4

22,1

19,5

8,8

24,2

37,2

23,9

22,6

CR

1,6

1,7

1,3

1,6

1,5

1,1

1,6

1,4

QR

1,5

1,7

1,1

1,4

1,2

0,9

1,2

0,9

CCR

0,5

0,6

0,9

1,2

0,3

0,2

0,4

0,0

ROA

2,2

1,8

3,6

0,0

3,4

1,5

9,0

8,7

ROE

3,2

2,7

4,9

0,0

6,6

4,0

13,7

12,7

ROS

2,0

1,8

5,7

0,0

4,4

2,6

16,3

15,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych spółek.

Udział majątku trwałego w aktywach ogółem badanych spółek wynosił
w 2018 r. od 67,4% w kieleckim MPEC do 86,4% w gliwickim PEC. Te
stosunkowo duże różnice widać także we wskaźniku unieruchomienia majątku – w MPEC Kielce majątek trwały dwukrotnie przewyższa wartość majątku
obrotowego, zaś w ECO Opole – ponad pięciokrotnie, a w PEC Gliwice aż
sześciokrotnie. Tak wysoki poziom majątku trwałego przekłada się automatycznie na wskaźnik jego produktywności. W kieleckim MPEC wskaźnik ten
wynosił w 2018 r. 1,5, co oznacza, że każda złotówka zaangażowanego w Spółce majątku trwałego dała 1,5 zł przychodu ze sprzedaży. W pozostałych spółkach wskaźnik ten był o połowę mniejszy. Warto tutaj podkreślić, że wskaźnik
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produktywności majątku trwałego dla branży ciepłowniczej wyniósł w 2018 r.
0,64, zatem wszystkie badane Spółki znalazły się powyżej średniej22.
Porównując poziom zadłużenia analizowanych spółek należy stwierdzić, że w dwóch z nich – MPEC Kielce oraz ECO Opole – był on podobny
i w 2018 r. stanowił ok. 22%, zaś w MPEC Olsztyn był najwyższy i wynosił
37%. Wyjątkiem jest tutaj PEC Gliwice, które zaledwie w 9% finansowało
aktywa kapitałem obcym – z jednej strony jest to sytuacja pozytywna, bo nie
obciąża spółki kosztami finansowania tego kapitału, jednak z drugiej strony
powoduje to mniejsze możliwości inwestycyjne. Odnosząc wyniki badanych
spółek do średnich danych branżowych oraz norm przyjętych w teorii analizy
ekonomicznej należy stwierdzić, że bardzo ostrożnie korzystają one z możliwości, jakie daje kapitał zewnętrzny. Średni poziom zadłużenia w polskiej
branży ciepłowniczej w 2018 r. wynosił 40%, zaś normy mówią o poziomie
57-67%23.
Jeśli chodzi o płynność finansową badanych spółek, jednoznaczna ocena
jest bardzo trudna. Dobrą płynnością finansową charakteryzują się MPEC
Kielce oraz PEC Gliwice. W obu spółkach w 2018 r. wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej znajdowały się powyżej lub w granicach normy i wynosiły
1,4-1,7. Podobne wartości obu wskaźników wynikały ze specyfiki analizowanych przedsiębiorstw, które nie gromadzą zapasów. Spółki te nie miałyby problemów ze spłatą zobowiązań bieżących z należności i inwestycji krótkoterminowych. Wskaźniki płynności gotówkowej są zdecydowanie podwyższone
w stosunku do normy, a ich wartości świadczą o tym, że firmy te byłyby
w stanie spłacić natychmiast – gotówką – ponad połowę (MPEC Kielce) lub
wszystkie zobowiązania bieżące (PEC Gliwice). Utrzymywanie tak dużej części majątku w postaci środków pieniężnych świadczy o jego niewłaściwym wykorzystaniu i zbyt ostrożnej polityce majątkowo-kapitałowej. MPEC Olsztyn
oraz ECO Opole również w zasadzie nie powinny mieć problemów ze spłatą
zobowiązań krótkoterminowych, ponieważ ich wartość jest niższa niż wartość
majątku obrotowego, jednak biorąc pod uwagę trwałość zapasów, konieczność
szybkiej spłaty zobowiązań byłaby możliwa tylko w 90%. Niepokojąco niską
wartość wskaźnika płynności gotówkowej (0,007) odnotowało w 2018 r. ECO
Opole, co było wynikiem spadku ilości środków pieniężnych w ciągu roku
z 5,7 mln zł do 355 tys. zł, przy niezmienionej zasadniczo wartości zobowiązań

22 Energetyka cieplna w liczbach 2018, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2019, s. 19,
ure.gov.pl (dostęp: 27.04.2020)
23 Ibidem.
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krótkoterminowych. Bieżąca płynność badanych spółek, mimo odchyleń
od normy, i tak była wyższa niż średnia płynność przedsiębiorstw branży
ciepłowniczej24.
Warto w tym miejscu wspomnieć o zobowiązaniach pozabilansowych
(warunkowych), które nie są wykazywane w bilansie, ale mogą mieć istotny
wpływ na rzeczywistą sytuację finansową spółek. Są to zobowiązania, których
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Należą do nich:
udzielone gwarancje i poręczenia, nieuznane reklamacje oraz odszkodowania
umowne25. Wystąpienie ww. zdarzeń może znacząco zakłócić płynność finansową spółki, bo – mimo że w momencie powstania nie wiążą się z faktycznym przepływem pieniądza – stwarzają ryzyko wystąpienia takiego przepływu
w przyszłości.
W analizowanym okresie wszystkie badane spółki były rentowne, ale
w różnym stopniu i z wyraźną tendencją malejącą. Zdecydowanie najwyższą
zyskownością cechuje się ECO Opole, na którego wynik finansowy pracuje
także kilka spółek podległych. Rentowność aktywów oznacza, że każda złotówka zaangażowanego w firmę majątku dawała właścicielom ECO prawie
9 groszy zysku netto, zaś w MPEC w Kielcach i Olsztynie – ok. 2 groszy. Kapitał własny, w wymienionych wcześniej trzech spółkach, wykazał się rentownością na poziomie od 3 do 13 groszy, zaś każda złotówka przychodu ze sprzedaży
pozwoliła na wygenerowanie od 2-3 groszy (w MPEC w Kielcach i Olsztynie)
do 15 groszy zysku netto w ECO w Opolu. PEC w Gliwicach, mimo stosunkowo dobrych wyników w latach 2016-2018, na koniec roku obrotowego
2018-2019 wygenerowało zaledwie 14 tys. zł zysku netto, co spowodowało, że
wszystkie wskaźniki rentowności są bliskie zeru.
Malejąca rentowność badanych spółek wpisuje się w trend całej branży
ciepłowniczej w Polsce. W 2016 r. średni wskaźnik rentowności sprzedaży dla
ciepłownictwa wynosił 9,68, rok później 6,71, zaś w 2018 r. już tylko 1,88.
W 2018 r. sprzedaż ciepła spadła o 5,6%, a co za tym idzie spadły także przychody – o 3%. Inne niekorzystne zmiany dla przedsiębiorstw ciepłowniczych
w tym samym roku to m.in. wzrost cen paliw oraz uprawnień do emisji CO226.
Zdaniem ekspertów z Forum Energii obecnie ok. 80% przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce (odpowiedzialnych za produkcję 38% ciepła systemowego, a zatem chodzi o małe i średnie podmioty) zaliczane jest do kategorii
24 Ibidem.
25 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019, poz. 351, ze

zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 28.

26 Ibidem, s. 17.
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nieefektywnych. Duże przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mają problemów
z rentownością, bo – w odpowiednim momencie – sprywatyzowane i dokapitalizowane otrzymały właściwy impuls do rozwoju27.
Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury majątkowo-finansowej
badanych przedsiębiorstw, a także analizy płynności i rentowności, wyciągnąć
można następujące wnioski:
1. Badane spółki cechuje znacząca przewaga wartości majątku trwałego
nad obrotowym. W PEC w Gliwicach oraz ECO w Opolu majątek trwały stanowi ok. 85% majątku ogółem, a w dwóch pozostałych – 67-75%.
W przypadku miejskich spółek ciepłowniczych nie jest to sytuacja nadzwyczajna. Wysoka wartość rzeczowych aktywów trwałych wynika z kapitałochłonności infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług,
w której skład wchodzą budynki i budowle oraz sieci przesyłowe.
2. Wysoka wartość majątku trwałego powoduje niską jego produktywność. Jedynie w kieleckim MPEC roczne przychody spółki są wyższe niż jej
majątek trwały.
3. Badane przedsiębiorstwa ciepłownicze, mimo działalności produkcyjno-usługowej, nie gromadzą zapasów – stanowią one od 1,3% (w PEC
Gliwice) do 5,7% (w ECO Opole) aktywów ogółem.
4. Niski udział zapasów w aktywach powoduje, że w badanych spółkach wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności są na zbliżonym poziomie. Spółki
charakteryzuje raczej nadpłynność gotówkowa, choć ECO Opole jest w tej
kwestii wyjątkiem.
5. Badane przedsiębiorstwa finansują majątek przede wszystkim kapitałami własnymi, poziom ich zadłużenia wynosi od 9% do 37%.
6. Wszystkie badane spółki w latach 2015-2018 odnotowały wzrost
przychodów ze sprzedaży i były rentowne, jednak z tendencją malejącą, jeśli
chodzi o zyski.
Kwestia efektywności i rentowności miejskich przedsiębiorstw ciepłowniczych jest jednym z ważniejszych i aktualnych problemów z zakresu gospodarki miejskiej, jak i bezpieczeństwa energetycznego. Nieefektywne gospodarowanie powierzonym im majątkiem samorządowym miałoby negatywny
wpływ nie tylko na rentowność samych spółek, ale także na budżety miast
27 Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019 r., Forum Energii 2019, www.forum-energii.eu (dostęp: 28.04.2020).
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oraz jakość i ceny świadczonych usług komunalnych. Wystarczy wspomnieć,
że wysoki poziom rentowności Spółki ECO z Opola generuje wpływy do kasy
Miasta w wysokości kilkunastu milionów rocznie z tytułu dywidendy. Efektywność spółek komunalnych leży zatem w interesie wspólnoty samorządowej.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wybrane
spółki miejskie działające w branży ciepłowniczej znajdują się w dobrej kondycji finansowej i są rentowne. Przeważający udział majątku trwałego w aktywach ogółem i niska jego produktywność są charakterystyczne dla branży
i nie są niepokojące. Analizowane spółki cechuje nadpłynność finansowa, co
gwarantuje bieżącą wypłacalność, a poziom ich zadłużenia jest zadowalający.
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ECONOMIC EFFECTIVENESS
OF URBAN HEATING COMPANIES

Summary: The aim of the chapter is to evaluate the effectiveness of
urban district heating companies on the example of the four municipal
thermal energy companies in Kielce, Gliwice Olsztyn and Opole. Evaluation was made on the basis of their capital and assets structure and
selected indicators: profitability, liquidity, debt, immobilization and
productivity of assets. Selected indicators were compared with the national averages of the district heating industry. Despite significant differences, all investigated companies are profitable and have no liquidity
problems. Due to the specific character of the industry, a significant
part of their assets are immobilized in fixed assets. Current assets are
mostly short-term receivables arising from the supply of products and
services and short-term investments, which secure companies liquidity.
Key words: thermal energy companies, effectiveness, profitability, liquidity.
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FREEGANIZM W POLSCE
NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH

Streszczenie: Zrównoważona konsumpcja przede wszystkim skupia się
na ograniczaniu marnotrawstwa. Freeganizm jako odpowiedź na pogłębiający się problem marnowania produktów spożywczych ma co raz
liczniejsze grono zwolenników tego stylu życia wśród Polaków. Praktykowanie freeganizmu wymaga dużej świadomości proekologicznej. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nastawienia do problemu marnowania żywności i akceptacji freeganizmu dwóch grup respondentów:
praktykujących freeganizm i tych niepraktykujących freeganizmu. Autor przeprowadził własne badania ankietowe wśród 510 respondentów.
Ze względu na cel publikacji ankieta została skonstruowana z myślą
o dwóch grupach respondentów.
Słowa kluczowe: freeganizm, konsument, trendy konsumpcyjne,
zrównoważona konsumpcja.

Wstęp
Nieumiarkowany konsumpcjonizm i nadprodukcja żywności oraz innych przedmiotów mających służyć człowiekowi przyczyniła się do narodzin
freeganizmu. Posługując się raportem przygotowanym na zlecenie Federacji
Polskich Banków Żywności z 2018 roku przez Instytutu Kantar Millward
Brown w Polsce, do wyrzucania żywności przyznaje się 42% społeczeństwa.
Według raportu Polacy najczęściej wyrzucają takie produkty spożywcze jak

1 Mgr, Doktorant Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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pieczywo (49%), owoce (46%), wędliny (45%), warzywa (37%)2. Te dane
odnoszą się do indywidualnych konsumentów i ich gospodarstw domowych,
czyli ostatniego etapu łańcucha żywnościowego. Analizować należy również
kwestię marnowania jedzenia na etapach produkcji pierwotnej, przetwórstwa
oraz dystrybucji. Sklepy jako dystrybutorzy w istotnej mierze przyczyniają się
do znacznego poziomu marnowania produktów spożywczych - poprzez np.
złe oszacowanie zapotrzebowania konsumentów na dane produkty. Dotychczas w literaturze polskiej pojawiło się kilka publikacji naukowych poświęconych freeganizmowi. Autor niniejsze publikacji podjął próbę zbadania: podejścia społeczeństwa polskiego do kwestii marnowania produktów spożywczych,
nastawienia względem istoty freeganizmu, a także poznania opinii samych
freegan, na ile w Polsce mogą oni realizować skutecznie idee freeganizmu.
Publikacja ma na celu zwrócić uwagę konsumentów na problem marnowania produktów spożywczych oraz propagować styl życia oparty o freeganizm.
W części poznawczej przybliżono istotę freeganizmu oraz treść ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W części badawczej dokonano analizy badań ilościowych przeprowadzonych na potrzeby tej
publikacji.
Freeganizm
Słowo freeganizm to połączenie angielskich słów free w tłumaczeniu polskim oznaczające wolny, darmowy oraz słowa weganism, które definiujemy
jako po pierwsze: etyczny odnoszący się do eliminacji cierpienia wszystkich
czujących istot oraz drugie zawężone znaczenia weganizmu do diety polegającej na eliminacji spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego3. „Choć
etymologicznie i ideologicznie pojęcie freeganizmu związane jest z wegetarianizmem czy weganizmem, to nie wszyscy freeganie unikają produktów
odzwierzęcych, w tym np. mięsa”4. Freeganizm jest to styl życia i wyrażanie
pewnej niezgody względem nadmiernej konsumpcji (w dużej mierze ideologiczne działanie polegające na walce z systemem konsumpcyjnym). Nadkonsumpcja z kolei związana jest z nadmierną konsumpcją, która nie jest uzasadniona względami biologicznymi ani społeczno-kulturowymi5. Odpowiedzią
2 Raport Federacji Polskich Banków- Nie marnuj jedzenia 2018, www.bankizywnosci.pl,
(dostęp: 5.07.2020).
3 Co to jest weganizm?, www.weganizm.com, (dostęp: 5.07.2020).
4 Freeganizm-czym jest, historia., www.odzywianie.info.pl, (dostęp: 5.07.2020).
5 Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2002, s. 142.
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na nadkonsumpcje są ruchy antykonsumpcjonistyczne, do których zalicza się
freeganizm. Celem tego ruchu jest stworzenie społeczności, którą cechuje wolność, współpraca i hojność6. Ruch ten reprezentuje konsumpcje zrównoważoną, która wyzbywa się negatywnego wpływu na środowisko naturalne, nie
stwarza dla tego środowiska zagrożeń oraz nie tworzy bodźców do intensywnego eksplorowania zasobów ziemi, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb
konsumentów w stopniu wystarczającym7. Głównym postulatem freeganizmu
jest możliwie maksymalne ograniczanie marnowania jedzenia. Postulat ten
jest realizowany przede wszystkim poprzez skipowanie (pochodzi od słowa
skip - rodzaj kontenera na śmieci), rozumiane jako zorganizowane przez grupy
freegan przeważnie nocne przeszukiwania kontenerów zarówno małych, jak
i dużych sklepów, hipermarketów, osiedlowych śmietników, bazarów i targów
itp. w celu ratowania produktów spożywczych nadających się do konsumpcji. Należy jednak zaznaczyć, że w świetle prawa polskiego, można wybierać
i selekcjonować odpadki będące w publicznie dostępnym koszu. Prawo ogranicza korzystanie z koszy/kontenerów śmieciowych na terenach prywatnych
i skipowanie może być traktowane w świetle prawa jako nieuzasadnione wtargnięcie na teren prywatny. Jak wynika z licznych relacji i wywiadów najczęściej
freeganie pozyskują podczas skipów produkty, które estetycznie, jakościowo
nie spełniają norm narzucanych przez danych sprzedawców dla produktów
kierowanych na półki sklepowe. Do produktów tych zaliczyć można te, które
mają częściowo uszkodzone opakowania, są to również mocno dojrzałe owoce
i warzywa, produkty z bliskim terminem przydatności do spożycia, konserwy
i puszki po terminie przydatności, wysuszone pieczywo oraz opakowane produkty, których część zawartości uległo uszkodzeniu bądź zgniciu. Freeganie
pewnych produktów po upływie terminu ważności unikają w trosce o własne
zdrowie, takich jak: surowe mięso, wędliny, ryby i owoce morza; gotowe, zapakowane sałatki; maliny; truskawki; miękkie sery; kiełki; mleko i jajka8. Freeganie podczas skipów przestrzegają następujących zasad: nie zostawiaj bałaganu;
nie bierz więcej niż potrzebujesz; kto pierwszy ten lepszy, ale zawsze należy się
dzielić z innymi9. Częścią skipowania jest selekcja ogromnych ilości zdobytych

6 A. Kołodziejczyk, Freeganizm – kontrowersyjny sposób na życie, www.zywienie.abczdrowie.
pl, (dostęp: 5.07.2020).
7 W. Łuczka, Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju, „Handel Wewnętrzny”
2016, 6(365), s.137.
8 H. Baster, Do śmietników na ratunek żywności. Poznajcie ruch freegan!, www. zmienimyswiat.
pl, (dostęp: 6.07.2020)
9 A. Rostek, T. Zalega, Freeganizm − trend czy styl życia?, „Handel Wewnętrzny” 2015, 5(358),
s.272.
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produktów, jak wynika z wypowiedzi freegan dwie osoby podczas jednej nocy
mogą zapełnić nawet cały samochód jedzenia, a grupa 6 osób podczas jednego skipu pod trzy poznańskie dyskonty jest w stanie uzbierać 30 skrzynek
jedzenia10. Tak ogromne ilości wymagają selekcji wstępnej - bezpośredniej
na miejscu przy kontenerach oraz następnie końcowej (ten etap freeganie nazywają obrabianiem), która jest znacznie czasochłonna i wymaga większego
poziomu weryfikacji zdatności do spożycia w celu eliminacji zagrożenia dla
potencjalnych jego konsumentów11. Kolejnym etapem jest dzielenie się pozyskanymi i starannie wyselekcjonowanymi produktami. Możliwości rozdania
tych produktów freeganie mają kilka, od jadłodzielni, zwanych również publicznymi lodówkami (punkty z szafkami i lodówkami, gdzie freeganie oddają
własne zdobyte produkty, dokonują wymiany, odbierają inne potrzebne im
produkty itp12), często beneficjentami są również znajomi, rodzinny freegan,
osoby bezdomne oraz inne organizacje. Jadłodzielnie nie są skomplikowanym
przedsięwzięciem. Polegają na zapewnieniu miejsca z dostępem do prądu dla
lodówek, zapewnieniu kilku półek na produkty, które nie wymagają zmrożenia. W inicjatywy te muszą się również zaangażować ratownicy-wolontariusze, osoby te odbierają żywność od różnych sklepów itp., a następnie
dostarczają ją do jadłodzielni. Miejsca te działają na podstawie zgody lokalnego sanepidu13. Inicjatywy jadłodzielni i dzielenia się jedzeniem najczęściej
promowane są w mediach społecznych, w grupach, takich jak na przykład:
Foodsharing Polska, Foodsharing Warszawa, Freeganizm Polska, Dzielimy
się jedzeniem! Foodsharing Wrocław, Paśnik Śląski - dzielimy się jedzeniem.
Grupy te inspirują do świadomego korzystania z żywności oraz dzielenia się
nią. Głównymi zasadami freeganizmu jest hojność, współpraca, dzielenie
się z innymi osobami, wymiana zamiast kupna, troska o drugiego człowieka
i planetę, szacunek dla jedzenia i pracy innych osób.

10 A. Bezduszna, Freeganie ratują jedzenie, które wyrzucają dyskonty. Jak tłumaczą marnowanie jedzenia sklepy i markety?, www.plus.gloswielkopolski.pl, (dostęp: 5.07.2020).
11 A. Bezduszna, Freeganizm w Polsce. Kiedy jedni marnują, inni skipują, czyli jedzą to, co
inni wyrzucą. Wszystko po to, by nie marnować żywności, www.plus.gloswielkopolski.pl, (dostęp:
5.07.2020)
12 O. Kromer, Tuńczyk, barszcz i faworki. W publicznych lodówkach można nieźle się wyżywić, www. warszawa.
wyborcza.pl, (dostęp: 6.07.2020).
13 Foodsharing w Polsce. Rośnie apetyt na jadłodzielnie, www. ulicaekologiczna.pl, (dostęp:
6.07.2020).
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Rysunek 1. Główne zasady freeganizmu

Źródło: Opracowanie własne.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
Od dnia osiemnastego września 2019 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Ustawa reguluje następujące kwestie14:
− Obowiązkowego zawieranie umów pomiędzy sprzedawcami żywności a organizacjami pozarządowymi w kwestii nieodpłatnego przekazywania
żywności nadającej się do spożycia. Przedstawia regulacje odnośnie treści postanowień takiej umowy, tj. czasu i miejsca przekazywania żywności, podziału
kosztów odbioru i dystrybucji, kwestii rezygnacji lub odmowy odbioru żywności przez organizację pozarządową, okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron.
− Zobowiązuje sprzedawców żywności do aktywizacji w zakresie kampanii edukacyjno- informacyjnych przeprowadzanych wspólnie z współpracującą
organizacją pozarządową. Kampanie maja poruszać tematykę powstrzymujące
zjawisko marnowania żywności oraz promować racjonalne gospodarowanie
żywnością.
− Wprowadzenia opłaty naliczanej z tytułu ilości marnowanej żywności.
Opłata ta jest wprost proporcjonalna do ilości marnowanej żywności (wynosi
0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności). Ustawodawca zezwala na pomniejszenie
opłaty o koszty obowiązkowych kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz
o koszty wykonywanej umowy z organizacją pozarządową. Kwoty opłaty mają
zasilać konta współpracujących ze sprzedawcami organizacji pozarządowych
14 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, http://isap.sejm.
gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001680/U/D20191680Lj.pdf, (dostęp: 7.07.2020).
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lub w szczególnym przypadku braku takiej współpracy, środki trafiają na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
terenie województwa.
− Alokacji środków pochodzących z opłat na konkretne zadania organizacji pozarządowych, zgodne z działalnością społeczną, wspierającą oraz charytatywną zwłaszcza w zakresie przekazywania żywności.
− Sprawozdawstwo organizacji pozarządowych względem współpracujących sprzedawców żywności odnośnie wykorzystania środków pochodzących z opłat oraz sprawozdawstwo względem Głównego Inspektora Ochrony Środowisk dotyczące sposobu zagospodarowania żywności otrzymanej od
sprzedawców.
− Sprawozdawstwo sprzedawców żywności względem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnośnie ilości marnowanej żywności oraz wysokości opłaty naliczanej z tego tytułu.
− Wysokości grzywny za nieskładanie sprawozdań.
− Wysokości kar pieniężnych za niezawieranie umów z organizacjami
pozarządowymi (5000zł).
− Wysokości kar pieniężnych za uchylanie się od płacenia opłat z tytułu
ilości marnowanej żywności (od 500 zł do 10 000 złotych).
Badania własne - założenia metodologiczne
Badania zrealizowane zostały na przełomie czerwca i lipca 2020 roku.
Przeprowadzono je za pomocą techniki anonimowej ankiety internetowej zrealizowanej na portalu eBadania.pl. Ze względu na cel publikacji ankieta została skonstruowana z myślą o dwóch grupach respondentów. Grupę badawczą
stanowili zarówno freeganie, jak i osoby, które nie praktykują freeganizmu.
Autor publikacji, w celu dotarcia do respondentów reprezentujących grupę
freegan, zamieścił informację o ankiecie na stronach i grupach w mediach
społecznościowych, takich jak m.in.: Freeganizm Polska, Kupuj Odpowiedzialnie, Freeganizm - czyli kuchnia prawie za darmo, Zero Waste Bez Spiny,
Foodsharing Polska. Pierwsze pytanie w ankiecie miało charakter kontrolny
i dokonywało selekcji na respondentów będących freeganami i nie freeganami.
Udział w ankiecie wzięło łącznie 510 respondentów. Z czego 458 osób to grupa reprezentująca osoby niebędące freeganami i 52 freegan. Ankieta składała
się łącznie z 41 pytań, z czego osoby niepraktykujące freeganizmu odpowiadały na 19 pytań. 15 pytań stanowiły pytania jednokrotnego wyboru, w tym
4 odnosiły się do metryczki oraz 4 pytania wielokrotnego wyboru. Freeganie
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opowiedzieli łącznie na 24 pytania, w tym 18 jednokrotnego wyboru (z czego
4 pytania odnosiły się również do metryczki) oraz 6 pytań z możliwością wielokrotnego wyboru. Obie grupy miały dwa pytania wspólne, pierwsze odnośnie
praktykowania freeganizmu i drugie będące jednocześnie ostatnim - badające
ilość wegan bądź wegetarian w grupie 510 respondentów.
Udział w ankiecie wzięło łącznie 458 respondentów niepraktykujących
freeganizmu. Wśród nich przeważającą grupę tworzyły kobiety, których było
240. Grupę mężczyzn tworzyło 218 respondentów. Natomiast freegan reprezentowały 52 osoby, 25 kobiet i 27 mężczyzn.
Respondenci obu grup poproszeni zostali również o wskazanie przedziału
wiekowego, w którym znajdują się aktualnie. Do wyboru badanych pozostawiono osiem następujących przedziałów: do 18 lat, 19-25 lat, 26-35 lat, 36-45
lat, 46-55 lat, 56-65 lat, 66-75 lat oraz powyżej 75 lat. Dane w ujęciu procentowym odnośnie obu grup zebrane zostały w tabeli nr 1.
Tabela 1. Procentowy udział respondentów według wieku
Wiek

Osoby niepraktykujące
freeganizmu

Osoby praktykujące freeganizm

Poniżej 18 lat

1,5

0

19-25 lat

10

13,5

26-35 lat

48

50

36-45 lat

25,5

28,8

46-55 lat

9,8

7,7

56- 65 lat

4,8

0

66-75 lat

0,2

0

Powyżej 75
lat

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Najliczniejszą przebadaną grupą respondentów ze względu na wiek pośród osób praktykujących i niepraktykujących freeganizm, stanowiły osoby
w wieku 26-36 lat. Na drugim miejscu były osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem
życia. Na miejscu trzecim respondenci w wieku 19-26 lat. Kolejną badaną
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informacją było miejsce zamieszkania respondentów, ich procentowy udział
ukazuje tabela numer 2.
Tabela 2. Procentowy udział respondentów według miejsca zamieszkania
Osoby niepraktykujące
freeganizmu

Osoby praktykujące freeganizm

Wieś

19,7

11,5

Miasto do 50 tys.
mieszkańców

29,3

5,82

Miasto od 50
do 100 tys.
mieszkańców

27,9

26,9

Miasto od 100
do 250 tys. mieszkańców

19,7

34,6

Miasto powyżej
250 tys. mieszkańców

3,5

21,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Ankietowani, którzy nie są freeganami, jak wykazały badania najczęściej
zamieszkują miasta do 50 tys. mieszkańców 134 osoby, następnie 128 osób
miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców, taka sama grupa 90 osób zamieszkuje
wieś, jak i miasto od 100 do 250 tys. mieszkańców, najmniej osób zamieszkuje miasto powyżej 250 tys. mieszkańców - 16 ankietowanych. W grupie
freegan najmniej osób zamieszkuje małe miasta - 3 osoby, następnie wieś 6 osób, następnie miasto powyżej 250 tys. mieszkańców - 11 osób. Na zbliżonym poziomie freeganie zamieszkują miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców
- 14 osób oraz miasto od 100 do 250 tys. mieszkańców - 18 osób.
Ostatnią badaną w metryczce informacją był poziom wykształcenia respondentów. Do wyboru respondentów pozostało wykształcenie na poziomie:
podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim, wyższym. Dane w ujęciu procentowym obu grup zebrane zostały w tabeli numer 3.
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Tabela 3. Procentowy udział respondentów obu grup według poziomu wykształcenia
Osoby niepraktykujące
freeganizmu

Osoby praktykujące freeganizm

Podstawowe

0,007

0

Gimnazjalne

0

0

Zawodowe

25,5

5,8

Średnie

43

32,7

Wyższe

30,8

61,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Biorąc pod uwagę wykształcenie ankietowanych freegan zdecydowana
większość posiada wykształcenie wyższe - 32 ankietowanych, średnie natomiast 17 i 3 freegan ma wykształcenie zawodowe. Natomiast wśród osób niepraktykujących freeganizmu najliczniejszą grupą były osoby z wykształceniem
średnim - 197, wykształcenie wyższe - 141, zawodowe - 117 oraz podstawowe
- 3 osoby.
Wyniki badań własnych respondenci niepraktykujący freeganizmu
Z przeprowadzonych badań wynika, że w grupie osób niepraktykujących
freeganizmu 95,9% ankietowanych nie akceptuje faktu marnowania i wyrzucania żywności, która nie spełnia wymogów wyglądu lub rozmiaru by być przedmiotem sprzedaży, 19 osób ten fakt akceptuje i stanowią 4,1% ankietowanych.
W następnym pytaniu prawie 91% ankietowanych nie akceptuje związanej
z freeganizmem idee squattingu (wykorzystywanie miejsc opuszczonych tzw.
pustostanów, które są przerabiane zarówno na domy mieszkalne, jak i ośrodki
kultury alternatywnej). Jak wynika z badań dla ponad 70% wszystkich ankietowanych w bardzo dużym (36%; 165 ankietowanych) lub dużym (36,2%;
166 ankietowanych) stopniu ważna jest estetyczna strona produktu, warzywa,
owocu - wygląd, stopień dojrzałości, odpowiednie wymiary/proporcje. 13 respondentów oceniło, że estetyczna strona produktu spożywczego ma znikomy wpływ na ich decyzje zakupowe, następnie 38 osób wybrało odpowiedź
mało ważna i 76 osób średnio ważna. Badanym zadano również pytanie, jakie
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produkty spożywcze respondenci najczęściej wyrzucają do śmieci. Pytanie
z możliwością wyboru kilku odpowiedzi. Respondenci najczęściej wyrzucają:
pieczywo, owoce, warzywa oraz mięso/wędliny. Poniższy wykres uwzględnia
w ujęciu procentowym wszystkie odpowiedzi respondentów.
Wykres 1. Procentowy udział produktów spożywczych najczęściej wyrzucanych przez
ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Kolejne pytanie dotyczyło czasu, jaki respondenci w ciągu tygodnia poświęcają na zakupy spożywcze, ponad połowa ankietowanych (53,9%; 247
ankietowanych) wskazała na odpowiedź 60-120 min, drugą najliczniejszą
grupę stanowią osoby robiące zakupy w przedziale od 31 do 60 min tygodniowo (35,8%; 164 ankietowanych), pozostali (5%) do 30 min, również
5% w przedziale czasowym 121-180 min i 0,2% ankietowanych poświecają
ponad 3 godziny tygodniowo na zakupy spożywcze. Autor publikacji poprosił również respondentów o procentowe oszacowanie marnowanej żywności
w ich gospodarstwach domowych. Jak wynika z badań ponad połowa ankietowanych (50,2%; 230 ankietowanych) marnuje do 5% żywności. Można
zauważyć, że wraz ze wzrostem przedziałów maleje procent respondentów,
którzy dane przedziały wybrali i tak na drugim miejscu jest przedział od 6%
do 10% (38,2%; 175 ankietowanych), następnie przedział 11-20% (10%;
46 ankietowanych). Pozostali respondenci marnują od 20% do maksymalnie
40% żywności i stanowią 1,6%, czyli 7 osób. Następnie respondenci odwołując się do własnego dochodu oszacowali wartość pieniężną marnowanych
produktów spożywczych. Najczęściej wybieraną odpowiedzią był przedział
do 50 zł (58,3%; 267 ankietowanych), od 51 do 100 zł (35,4%; 162 ankietowanych), od 101-150 zł (5,7%; 26 ankietowanych) i ostatni przedział
151 do 200 zł (0,7%; 3 osoby). Jak wynika z badań respondenci najczęściej
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wydają od 21% do 30% własnego dochodu na zakupy spożywcze (43%; 197
ankietowanych). Pozostali ankietowani wydają od 31% do 40% (29,3%; 134
ankietowanych), od 10% do 20% (19,9%; 91 ankietowanych). Najmniejszy
przedział (do 10%) wybrało 27 ankietowanych stanowiących 5,9% wszystkich
respondentów, najwyższe przedziały od 51-75% (0,4%; 2 ankietowanych) oraz
przedział od 41% do 50% (1,5%; 7 ankietowanych). Mając możliwość wyboru kilku odpowiedzi na kolejne pytanie ankietowani uznali, że najczęstszym
powodem marnowania przez nich produktów spożywczych jest: przegapienie
terminu ważności, niezaplanowane zakupy-okazje, promocje, niesmaczny produkt, zakup złego jakościowo posiłku/produktu oraz bardzo łatwy dostęp do
produktów. Wykres 2 w ujęciu procentowym przedstawia najczęstsze powody
marnowania produktów spożywczych przez respondentów.
Wykres 2. Procentowy udział powodów marnowania produktów spożywczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

W opinii ankietowanych zdecydowana większość uważa, że posiada małą
wiedzę odnośnie freeganizmu (64%; 295 ankietowanych). Niecała ¼ ankietowanych przyznaje, że ich wiedza o freeganizmie jest bardzo mała lub zerowa
(23,8%; 109 ankietowanych) poziom średniej wiedzy reprezentuje ponad 10%
respondentów, a duży ok. 1% ankietowanych. Ponad 94% wszystkich respondentów nigdy nie miało bezpośredniego kontaktu z osobami żyjącymi zgodnie
z zasadami freeganizmu, a tylko 5,9%, czyli 27 ankietowanych taki kontakt
miało. Respondenci odpowiadając na pytanie z możliwością wielokrotnego
wyboru odnośnie postrzegania przez nich freeganizmu uważają, że jest to nieuzasadniona moda znudzonych ludzi (147 ankietowanych), niehigieniczna
próba zdobywania niezdrowego jedzenia (134 ankietowanych). Ponad 6%
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ankietowanych nie ma wiedzy na ten temat, by odnieść się do pytania. Pozostała część respondentów w sposób pozytywny ocenia trend freeganizmu jako
walkę z nadmierna konsumpcją i marnotrawstwem jedzenia (97 ankietowanych) oraz jako styl życia oparty na szacunku względem środowiska i cudzej
pracy (84 ankietowanych). Wykres 3 przedstawia owe odpowiedzi w ujęciu
procentowym.
Wykres 3. Procentowy udział opinii ankietowanych dotyczącej freeganizmu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Kolejnym pytaniem odnoszącym się do freeganizmu jest określenie przez
respondentów powodu ograniczającego ich przed stylem życia opartym o freeganizm. Pytanie również z możliwością wielokrotnego wyboru. Procentowy
udział odpowiedzi przedstawiono na wykresie numer 4.
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Wykres 4. Przyczyny nieangażowania się w trend freeganizmu w ujęciu procentowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Najczęściej respondenci wybierali następujące powody nie praktykowania freeganizmu: obawa o własne zdrowie (73,25%; 397 ankietowanych); mit,
że tylko osoby ubogie poszukują jedzenia w śmietnikach i związane z nim poczucie wstydu (9,78%; 53 ankietowanych), konsumpcyjny styl życia (9,41%;
51 ankietowanych), brak wiedzy odnośnie freeganizmu (6,27%; 34 ankietowanych) oraz 7 ankietowanych uznało, że to złe doświadczenie ze skipami
(zamkniętymi kontenerami) wywarło na nich niechęć do stylu życia opartego
o freeganizm. W grupie respondentów niepraktykujących freeganizmu przeważającą część stanowią osoby, które nie są weganami bądź wegetarianami
(92,4%; 423 ankietowanych).
Wyniki badań własnych - respondenci freeganie
Jak wykazały badania w głównej mierze to przyjęcie proekologicznej postawy ankietowanych (39 ankietowanych) zdecydowało o ich stylu życia polegającym na freeganizmie. Następnie silny udział osób trzecich, które wprowadziły ankietowanych w freeganizm (26 ankietowanych), sytuacja losowa
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- przypadek (14 ankietowanych) i w najmniejszym stopniu - zła sytuacja życiowa (1 ankietowany). Procentowy udział odpowiedzi respondentów przedstawiono na wykresie nr 5.
Wykres 5. Procentowy udział powodów rozpoczęcia praktykowania freeganizmu
przez respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Najczęściej ankietowani freeganie poszukują darmowych produktów
spożywczych na bazarach i targach (46 ankietowanych), w kontenerach supermarketów, hipermarketów (38 ankietowanych), w kontenerach mniejszych sklepów (37 ankietowanych). Rzadziej są to kontenery zakładów produkcyjnych, kontenery przy restauracjach oraz osiedlowe śmietniki (wykres
6). Ankietowani freeganie na pytanie dotyczące oceny jakości produktów wyrzucanych przez sklepy w Polsce odpowiedzieli, że w prawie 90% stanowią
produkty o średniej (44,2%; 23 ankietowanych) i wysokiej jakości (44,2%;
23 ankietowanych). Niecałe 10% ankietowanych miało odmienne zdanie oceniając wyrzucane produkty przez sklepy jako niskiej jakości (7,7%; 4 ankietowanych), bardzo niskiej (1,9%; 1 ankietowany).
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Wykres 6. Miejsca poszukiwań darmowych produktów przez freegan w ujęciu procentowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Najczęściej odnajdowanymi produktami przez freegan są: warzywa
i owoce (26,62%; 41 ankietowanych), opakowane produkty po dacie przydatności (22,73%, 35 ankietowanych), produkty, gdzie opakowanie uległo
częściowemu zniszczeniu (20,78%; 32 ankietowanych), produkty, gdzie część
ich zawartości uległo zepsuciu/zgniciu (16,88%, 26 ankietowanych) oraz wysuszone pieczywo (12,99%, 20 ankietowanych). Freeganie przede wszystkim
widzą szansę na zmniejszenie skali marnowanego jedzenia w proekologicznej
edukacji na poziomie szkolnym (37 ankietowanych). Istotnymi elementami
wspomagającymi zapobieganie problemu marnotrawstwa są również: zmiany
prawne, większa współpraca sklepów i producentów z bankami żywności/jadłodzielniami, popularyzacja nowych trendów w konsumpcji zrównoważonej,
przemyślane zakupy mniejszej ilości produktów przez konsumentów (wykres
7).
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Wykres 7. Sposoby zapobiegania marnowania jedzenia według respondentów w ujęciu procentowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Jak wynika z badań największa grupa freegan poświęca temu zajęciu
ponad 3 godziny tygodniowo (42,3%; 22osoby). Następnie od 2 godzin
do 3 niecała 1/3 ankietowanych. Przeprowadzone badania wykazały, że dla
większości ankietowanych dwoma głównymi celami stylu życia opartego na
freeganizmie są: wyrażenie szacunku dla środowiska i jego ochrona (46,2%;
24 ankietowanych), chęć redukcji ilości marnowanej żywności (44,2%; 23
ankietowanych). Oszczędność stanowi główny cel dla niecałych 8% ankietowanych. Ważna jest również opinia ankietowanych odnośnie polityki firm
i sklepów przeciwdziałającej marnowaniu produktów spożywczych. Zdecydowana większość (57,7%; 30 ankietowanych) ocenia źle prowadzoną politykę
sklepów, producentów w zakresie marnowania żywności. Pozostali oceniają
ją bardzo źle (21,2%; 11 ankietowanych) oraz średnio (19,2%; 10 ankietowanych). Przeprowadzone badania wykazały, że produkty pozyskiwane poprzez freeganizm najczęściej stanowią dla ankietowanych od 51% do 75%
diety (36,5%; 19 ankietowanych), następnie od 41% do 50% diety (30,8%;
16 ankietowanych) oraz przedział od 31% do 40% (11,5%; 6 ankietowanych).
Przy tym poziomie zaspokojenia swoich potrzeb spożywczych darmowymi
produktami, zdecydowana większość freegan wydaje do 10% swojego miesięcznego dochodu na zakupy produktów spożywczych (63,5%; 33 ankietowanych). Freeganie deklarują swój miesięczny dochód netto w przedziale 3,5
do 5 tys. (50%; 26 ankietowanych), 5 do 7 tys. (28,8%; 15 ankietowanych),
2- 3,5 tys. (11,5%; 6 ankietowanych). Własne gospodarstwa domowe
(27,84%; 49 ankietowanych) są najczęściej beneficjentami freeganizmu,
ponieważ tam trafia najwięcej zdobytych przez freegan produktów spożywczych. Na drugim miejscu freeganie obdarowują swoich znajomych (23,3%;
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41 ankietowanych) zdobytym jedzenie. Ponad 15% freegan deklaruje, że zdobyte produkty przeznacza na kompostownik. Bezdomnym pomaga niecałe
12% ankietowanych, w zbliżonym procencie (11,36%; 20 ankietowanych) to
do zwierząt trafia darmowe jedzenie. Udział jadłodzielni to ponad 10% (wykres 8).
Wykres 8. Procentowy udział beneficjentów darmowych produktów pochodzących od
freegan

.Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Procentowy udział sklepów posiadających specjalne kontenery na produkty spożywcze lub kontenery niezamykane na kłódkę, do których freeganie
maja dostęp jest oceniany najczęściej na: 21-30% (38,5%; 20 ankietowanych),
11-20% (30,8%; 16 ankietowanych), do 10% (11,5%; 6 ankietowanych).
Freeganie odczuwają, że najbliższe otoczenie (rodzina, przyjaciele) najczęściej
w stopniu średnim oceniają ich działania związane z freeganizmem (38,5%;
20 ankietowanych). W pozytywny sposób ponad 30% (dobrze 23,1%; bardzo
dobrze 7,7%). Również 30% ma negatywne odczucia co do przychylności najbliższego otoczenia względem ich stylu życia opartym o freeganizm. Z badań
wynika, że freeganie nie ponoszą częstych konsekwencji natury prawnej bądź
nieuprzejmości ze strony osób trzecich, wynikające z freeganizmu. Ponad 40%
badanych deklaruje, że czasami doświadcza negatywnych stron freeganizmu
(40,4%; 21 ankietowanych), rzadko (34,6%), nigdy (13,5%; 7 ankietowanych). Pozostałe 11,5% ankietowanych deklaruje, że często lub nawet bardzo
często. Freeganie aktywnie promują swój styl życia i ponad 84% uważa, że rozgłos nie szkodzi freeganizmowi. Ponad 40% freegan ocenia, że mocno promuje freeganizm szczególnie wśród członków rodzinny, znajomych, w pracy itp.
Bardzo aktywne działania promujące prowadzi ponad 30% ankietowanych,
pozostali oceniają swoją promocję średnio (15,4%; 8 ankietowanych), a słabo
(11,5%; 6 ankietowanych).
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Wykres 9. Działania upowszechniające freeganizm według opinii respondentów w ujęciu procentowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Za najważniejsze działania rozpowszechniające freeganizm ankietowani
uznali: popularyzację ogólnodostępnych specjalnych kontenerów na produkty spożywcze, promocję jadłodzielni, wprowadzenie przewodników po danym
mieście dla freegan. W mniejszym stopniu freeganie widzą potrzebę większej aktywności grup zwolenników freeganizmu w mediach społecznościowych oraz marginalizują rolę kampanii społeczno-uświadamiających (wykres
9). Prawie 85% ankietowanych freegan jest weganami bądź wegetarianami
(84,6%; 44 ankietowanych).
Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani niepraktykujący
freeganizmu mają małą wiedzę odnośnie tego trendu reprezentującego konsumpcję zrównoważoną. Stereotypowe myślenie o freeganizmie, brak kontaktu z freeganami oraz ogólnopolskich kampanii społeczno- uświadamiających
pogłębia negatywny stan niewiedzy społeczeństwa. Własne lęki, zła edukacja
proekologiczna, konsumpcyjny styl życia, a może nawet wpływ historii poprzedniej, postkomunistycznej epoki sprawia, że Polacy chcą konsumować
w sposób wygodny i szybki. Optymistyczną część badań stanowi opinia freegan, którzy wzięli w nich udział. Osoby te przede wszystkim swymi działaniami chcą wyrazić szacunek dla środowiska, chronić go, jak również redukować
ilość marnowanych produktów spożywczych. Freeganie to osoby wykształcone, dobrze zarabiające, kierujące się wyższymi celami w życiu, dlatego krzywdzące jest uproszczone przeświadczenie, że tylko osoby biedne przeszukują
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kontenery i śmietniki. Problem marnotrawstwa od zawsze jest domeną zamożnego społeczeństwa, od kilku dekad w głównej mierze wynika z braku zgody na odbieganie produktu od normy jakości, wyglądu i estetyki. Nastawieni
na zysk dystrybutorzy żywności robią wszystko, by zadowolić wymagającego
klienta. Poziom marnotrawstwa produktów spożywczych rośnie lub maleje
proporcjonalnie do poziomu świadomości ekologicznej. Tylko świadome ekologicznie społeczeństwo oraz ustawodawca ukierunkowany na działania chroniące środowisko naturalne są w stanie skutecznie zwalczać marnotrawstwo,
zmniejszając jednocześnie udział freegan w tych działaniach. Polska od 2019
roku wprowadziła ustawę o przeciwdziałaniu marnowania jedzenia, skuteczność tej ustawy może być kierunkiem przyszłych badań dotyczących problemu
marnotrawstwa. Należy w sposób szeroki publicznie eksponować plusy freeganizmu, poszukiwać danych na ten temat przede wszystkim w mediach społecznościowych oraz zgłaszać swą przynależność do grup propagujących idee
freeganizmu. Analizowane wyniki badań wykazały, że w temacie rzecznictwa
freeganizmu społeczeństwo polskie powinno być bardziej otwarte na przyjmowanie i tolerowanie postaw proekologicznych. Również po stronnie freegan
droga jest otwarta ku nieustającemu dawaniu pozytywnych przykładów proekologicznego zachowania i bycia ambasadorami konsumpcji zrównoważonej.
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FREEGANISM IN POLAND
BASED ON OWN RESEARCH

Summary: Sustainable consumption primarily focuses on reducing
waste. Freeganism as a response to the growing problem of wasting
food products has more and more supporters of this lifestyle among
Poles. Practicing freeganism requires a lot of environmental awareness.
The aim of this publication is to show the attitude to the problem of
food waste and acceptance of freeganism by two groups of respondents:
those practicing freeganism and those not practicing freeganism. The
author conducted his own survey among 510 respondents. Due to the
purpose of the publication, the survey was designed with two groups of
respondents in mind.
Keywords: freeganism, consumer, consumption trends, sustainable
consumption.
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WYZWANIA I OGRANICZENIA
DLA KONSUMENTA
W DOBIE KORONAKRYZYSU

Streszczenie: Artykuł porusza problem wyzwań i ograniczeń dla konsumenta w kontekście licznych obostrzeń będących następstwem rozpowszechnia się pandemii koronawirusa w Polsce. Konsumenci na przestrzeni pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku zostali postawieni
przed faktem ograniczonej dostępności usług, jak i dóbr. Ze względu na
okres przeprowadzenia badań na potrzeby niniejszej publikacji (przełom miesiąca czerwca i lipca 2020 roku), celem artykułu jest przedstawienie i diagnoza głównych wyzwań i ograniczeń, z którymi musieli
się zmierzyć polscy konsumenci na przestrzeni czasowej określanej jako
pierwsza fala koronakryzysu. Celem opracowania jest również zainicjowanie dyskusji nad problemem skuteczności wprowadzonych obostrzeń
i ograniczeń oraz ocena wpływu koronakryzysu na zmianę dotychczasowych zachowań i nastrojów konsumentów.
Słowa kluczowe: koronakryzys, wyzwania dla konsumentów, ograniczenia dla konsumentów, konsument w okresie kryzysu, COVID-19.

Wprowadzenie
Heraklit z Efezu stwierdził, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Pandemia COVID-19 udowodniła, że stwierdzenie to obowiązuje bezsprzecznie w każdej sferze życia człowieka, również w konsumpcji. Pokolenia
X, Y, Z przyzwyczajone do wszechobecnej wygody nagle musiały zmierzyć się
z kryzysem. Zbagatelizowane zagrożenie objawiające się epidemią w Chinach,
1 Mgr, doktorant w Katedrze Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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niczym śnieżna lawina dotarła w każdy zakątek współczesnego zglobalizowanego świata i przerodziła się w pandemię. Autor publikacji definiuje koronakryzys jako kryzys uderzający we wszystkie płaszczyzny życia społecznego, wynikający ze skali rozpowszechniania się pandemii wirusa COVID-19
i związanymi z nim obostrzeniami oraz ograniczeniami obowiązującymi całe
społeczeństwo polskie. Koronakryzys można również definiować jako kryzys
związany z negatywnymi zmianami w koniunkturze gospodarczej, które są reakcją na obostrzenia wprowadzone przez ustawodawcę w ramach hamowania
rozpowszechniania się pandemii. Za początek okresu koronakryzysu w Polsce
można uznać datę pierwszego potwierdzonego przypadku zachorowania na
COVID-19, czyli datę 4 marca 2020 rok2. Na przestrzeni miesięcy marca
i kwietnia nastąpiły pierwsze zmiany zachowań zdezorientowanych konsumentów, polegające na robieniu zakupów na zapas produktów spożywczych
i jednocześnie ograniczenia niespożywczych zakupów do minimum3, również
w miesiącach tych zostały wprowadzane pierwsze obostrzenia, które skutkowały różnorakimi ograniczeniami dla klientów wielu branż. Ze względu na
okres przeprowadzenia badań na potrzeby niniejszej publikacji (przełom miesiąca czerwca i lipca), celem artykułu jest przedstawienie oraz diagnoza głównych wyzwań i ograniczeń, z którymi musieli się zmierzyć polscy konsumenci
na przestrzeni czasowej, określanej jako pierwsza fala koronakryzysu. Celem
opracowania jest również zainicjowanie dyskusji nad problemem skuteczności
wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń oraz ocena wpływu koronakryzysu
na zmianę dotychczasowych zachowań i nastrojów konsumentów. W części
poznawczej przestawiono przebieg pierwszej fali koronakryzysu i związane
z nim główne obostrzenia i ograniczenia oraz mikrotrendy w konsumpcji, które zdobywają na popularności w okresie pandemii. W części badawczej dokonano analizy badań ilościowych przeprowadzonych na potrzeby tej publikacji.
Przebieg pierwszej fali koronakryzysu
Rozwój gospodarki rynkowej utwierdził konsumentów w przekonaniu,
że na przebieg kryzysu gospodarczego ma w zdecydowanej mierze wpływ
czynników ekonomicznych, a czasy, gdy to czynniki zewnętrzne, takie jak
epidemie i wojny odgrywały istotna rolę w procesie okresowego zwalniania
2 Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl/
web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce (dostęp: 15.07.2020).
3 J. Fronczak, Raport PMR: Wpływ COVID-19 na zmiany zachowań konsumentów, https://
retailmarketexperts.com/aktualnosci/raport-pmr-wplyw-covid-19-na-zmiany-zachowan-konsumentow/ (dostęp: 15.07.2020).

292

WYZWANIA I OGRANICZENIA DLA KONSUMENTA W DOBIE KORONAKRYZYSU

aktywności gospodarczej minęły bezpowrotnie4. Jednak to czynniki zewnętrzne podczas koronakryzysu doprowadziły do bezprecedensowej sytuacji, która
wcześniej nie wydarzyła się na przestrzeni XX oraz XXI wieku. Współczesny
konsument nie doświadczył nigdy wcześniej kryzysu ogólnoświatowego na
wielu płaszczyznach życia wywołanego poprzez pandemie. Z końcem pierwszego kwartału 2020 roku nastąpiło silne rozpowszechnianie się ilości zarażonych osób na świecie i Europie, czego następstwem była decyzja rządowa
o zamknięciu granic Polski dla cudzoziemców w dniu 15 marca 2020 roku5.
Od tego okresu konsumenci musieli zaakceptować coraz to więcej obostrzeń
i ograniczeń związanych z hamowaniem ilości zarażonych COVID-19. W tym
lockdown, który nie tylko ograniczał swobodę w przemieszczaniu się za granicę państwa Polskiego, ale również nakazywał pobyt w domu z wyłączeniem
uzasadnionych sytuacji, jak wyjście na przykład po konieczne zakupy6.
Główne ograniczenia dla konsumentów związane były przede wszystkim
7
z:
− Utratą swobody przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej
i świata.
− Ograniczeniem funkcjonowania lub zaprzestania na czas pandemii
działalności gospodarczej wielu branż (na przykład: turystyczna, hotelarstwo,
kosmetologia, fryzjerstwo, gastronomiczna).
− Zamknięciem miejsc związanych ze sztuką, rozrywką i rekreacją (na
przykład: kina, teatry, siłownie, opery, masaże).
− Ograniczeniem ilościowym klientów na terenie sklepów, przeliczane
względem ich powierzchni.
− Obowiązkowymi kwarantannami osób powracających z zagranicy lub
charakteryzujących się dużym prawdopodobieństwem kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.
− Obowiązkiem wykonywania poszczególnych zabiegów sanitarnych –
dezynfekcje, noszenie rękawiczek, masek.
− Zakazem organizowania zgromadzeń - widowisk itp.
− Zamknięciem parków, placów zabaw.

4 W. Morawski, Kronika kryzysów Gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003, s. 9.
5 Zamykamy granice przed koronawirusem, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.
pdf (dostęp: 16.07.2020).
6 Co to jest lockdown?, https://teoriabiznesu.pl/blisko-ludzi/co-to-jest-lockdown/ (dostęp:
18.07.2020).
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.,Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej, Poz.878, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf (dostęp: 16.07.2020).
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− Ograniczeniami ilościowymi pasażerów poruszających się środkami
transportu publicznego.
− Zamknięciem placówek oświatowych, ograniczenia działalności urzędów państwowych oraz sądów.
W marcu 2020 roku nastąpiło załamanie sprzedaży detalicznej z przyczyn restrykcji, takich jak zamknięcie szkół oraz galerii handlowych. W drugiej połowie marca wydatki na spożycie usług zmniejszyły się o 30 do 40%
w porównaniu z analogicznym okresem z roku poprzedniego, co można tłumaczyć wprowadzonymi obostrzeniami przez rząd oraz mniejszą mobilnością gospodarstw domowych. Za pomocą danych o transakcjach płatniczych
(przyporządkowanie transakcji do danej branży za pomocą kodów MCC),
z pierwszych 3 tygodni kwietnia, w porównania do lutego 2020 roku, ilość
transakcji płatniczych zmniejszyła się o 96% w branży hotelarskiej, 95% usługi fryzjerskie, 94% salony masażu, 85% salony piękności, 83% spadek wydatków na rozrywkę (kina, teatry, galerie handlowe itp.), 76% zakup odzieży,
70% restauracje i gastronomia8. Badania Barometru Rynku Consumer Finanse przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH poddały pod analizę wydatki polskich gospodarstwa domowych na przestrzeni drugiego kwartału 2020 roku. Wynika
z nich, że konsumenci dokonali dużej redukcji wydatków na dobra trwałego
użytku, remonty (24% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku),
w dużej mierze zaobserwowano rezygnację przez Polaków z planów zakupu
samochodu lub mieszkania9. Z przeprowadzonych badań wynika, że konsumenci w głównej mierze zrezygnowali z dóbr luksusowych. W okresie koronakryzysu pojawiło się dużo mikrotrendów (mikrotrend - ważna zmiana, o niedużym zasięgu oraz niepewnej przyszłości - mogąca przerodzić się w modę10).
Mikrotrendy te były następstwem ograniczeń dla konsumentów. Wśród najważniejszych można wymienić: mobilna medycyna i duże zapotrzebowanie na
gadżety do szybkiej diagnozy11; wzrost zainteresowania lokalnymi produktami pochodzącymi zwłaszcza z piekarni, sklepów warzywno-owocowych oraz
8 M. Hałubowska, Koronakryzys mocno uderzył w wydatki konsumentów. W II kw. szykują
się silne spadki (Nowe Analizy), https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/koronakryzys-mocno-uderzyl-w-wydatki-konsumentow-w,63216/2 (dostęp: 16.07.2020).
9 A. Cieślak-Wróblewska, Koronokryzys mocno uszczupli nasze portfele, padną niechlubne rekordy, https://www.parkiet.com/Akademia-inwestycyjna/305239974-Koronakryzys-mocno-uszczupli-nasze-portfele-padna-niechlubne-rekordy.html (dostęp: 18.07.2020).
10 N. Hatalska, Trend Book 2014, https://hatalska.com/wp-content/uploads/2014/05/
TrendBook2014.pdf (dostęp: 17.07.2020).
11 M. Hałubowska, Trendy w pandemii, http://www.uwm.edu.pl/egazeta/trendy-pandemii
(dostęp: 17.07.2020).
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mięsnych12; przeniesienie sprzedaży do sklepów online oraz wzrost ich jakości
(na przykład poprzez wprowadzenie dedykowanych narzędzi dla klienta ułatwiających wybór produktu itp.)13; wzrost usług wirtualnych, w takich celach
jak edukacja, rozrywka czy towarzystwo (treningi online, edukacja online)14.
Badania własne - założenia metodologiczne
Mając na uwadze aktualność i ważność poruszanej problematyki, autor
artykułu przeprowadził badania własne, które miały charakter ankietowy.
Badania zrealizowane zostały na przełomie czerwca i lipca 2020 roku, były
w pełni anonimowe. W ramach badań pośrednich z wykorzystaniem metod
ilościowych zastosowana została technika badawcza: ankieta internetowa. Badania przeprowadzono na serwisie „eBadania.pl - Badania Ankietowe Online”
- serwis umożliwiający kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie ankiety online. Opracowana przez autora ankieta składała się z metryczki 5 pytań
oraz części badawczej zawierającej 14 pytań o charakterze zamkniętym. 10 pytań stanowiły pytania wielokrotnego wyboru oraz 4 pytania jednokrotnego
wyboru.
Udział w ankiecie wzięło łącznie 504 respondentów. Wśród nich przeważającą grupę tworzyły kobiety, których było 284. Grupę mężczyzn tworzyło
220 respondentów. Ich procentowy udział w badaniu przedstawia poniższy
wykres 1.

12 Badania Mastercard: po pandemii Polacy wydają pieniądze lokalnie, https://mycompanypolska.pl/artykul/badanie-mastercard:-po-pandemii-polacy-wydaja-pieniadze-lokalnie/4940
(dostęp: 18.07.2020).
13 K. Kopańko, Światowi giganci przenoszą sprzedaż do internatu, ale e-commerce to szansa
dla każdego sprzedawcy, https://spidersweb.pl/bizblog/e-commerce-covid-koronawirus/ (dostęp:
18.07.2020).
14 Raport Ericsson: Covid-19 a zachowania konsumentów w teleinformatyce, https://infowire.pl/generic/release/528134/raport-ericsson-covid-19-a-zachowania-konsumentow-w-teleinformatyce (dostęp: 18.07.2020).
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Wykres 1. Procentowy udział respondentów według płci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Respondenci poproszeni zostali również o wskazanie przedziału wiekowego, w którym znajdują się aktualnie. Do wyboru badanych pozostawiono
siedem następujących przedziałów: do 18 lat, 19-25 lat, 26-35 lat, 36-45 lat,
46-55 lat, 56-75 lat oraz 76 lat i więcej. Procentowy udział poszczególnych
grup wiekowych w badaniu obrazuje wykres 2.
Wykres 2. Procentowy udział respondentów według wieku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Największą przebadaną grupą respondentów były osoby w wieku 36-45
lat - łącznie 178. Na drugim miejscu pod względem wielkości grupy były
osoby pomiędzy 26-35 rokiem życia, których było 125. Na miejscu trzecim,
z liczbą 111 osób, uplasowali się respondenci w wieku 46-55 lat.
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Kolejną w metryczce badaną informacją był poziom wykształcenia respondentów. Rozkład respondentów ze względu na wykształcenie przedstawia
się następująco: podstawowe (0,4%; 2 ankietowanych), gimnazjalne (0,8%;
4 ankietowanych), zawodowe (15,3%; 77 ankietowanych), średnie (44,8%;
226 ankietowanych) oraz wyższe (38,7%; 195 ankietowanych).
Kolejne pytanie w metryczce dotyczyło miejsca zamieszkania respondentów. Zdecydowana większość z nich zamieszkuje miasta 50-100 tys. mieszkańców (178 ankietowanych). Następnie miasto do 50 tys. mieszkańców (128
ankietowanych), miasto 100-250 tys. mieszkańców (98 ankietowanych), wieś
(85 ankietowanych) i najmniej liczna grupa zamieszkuje miasta powyżej 250
tys. mieszkańców (15 ankietowanych). Procentowy udział poszczególnych
grup przedstawia wykres 3.
Wykres 3. Procentowy udział respondentów ze względu na miejsce zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Ostatnią badaną w metryczne informacją była ilość osób w gospodarstwie
domowym respondentów. Wynika z niego, że największa grupa respondentów
(32,1%; 162 ankietowanych) tworzy 3 osobowe gospodarstwa domowe, następnie jednoosobowe (29,4%; 148 ankietowanych), 2 osobowe (29,2%; 147
ankietowanych), 4 osobowe (7,4%; 37 ankietowanych). Pozostałe przedziały
5 oraz 6 i więcej osób reprezentuje 2% respondentów.
Wyniki badań
W pytaniu pierwszym respondenci zostali poproszeni o ocenę stopnia
zmiany swoich nawyków zakupowych w okresie koronakryzysu. Znaczna
większość respondentów odpowiedziała, że ich nawyki zakupowe zmieniły
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się w bardzo dużym stopniu (58,9% ankietowanych). Duży stopień zmian
nastąpił u 26,8% respondentów; średni 9,5% respondentów. Koronakryzys
według badań miał mały wpływ na zmianę nawyków zakupowych dla 3,4%
badanych oraz bardzo mały lub zerowy dla 1,4% ankietowanych. Następne
pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru dotyczyło problemów, które
towarzyszyły respondentom w procesie dokonywania zakupów w sklepach
stacjonarnych. Największy problemem stanowił dla 44,2% respondentów
- dyskomfort wynikający z noszenia masek i rękawiczek oraz obowiązkowa
dezynfekcja rąk. Niecałe 21% respondentów wyraziło niezadowolenie z ograniczeń ilościowych dotyczących klientów względem powierzchni sklepów,
presja pośpiechu w procesie dokonywania zakupów stanowiła problem dla
18,83% ankietowanych (wykres 4).
Wykres 4. Ujęcie procentowe problemów, które towarzyszyły ankietowanym w procesie dokonywania zakupów (w sklepach stacjonarnych) podczas koronakryzysu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Mając możliwość wyboru kilku odpowiedzi na kolejne pytanie respondenci uznali, że wydatki, które najczęściej obciążały ich budżet w okresie pandemii były związane z większymi kosztami dostaw (31,96% ankietowanych)
oraz kosztami produktów do dezynfekcji i ochrony, takimi jak np. maski
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(26,62% ankietowanych). Ponad 19% wszystkich badanych zdecydowało się
na wykupienie dodatkowych abonamentów (platformy streamingowe, gry
online).
Wykres 5. Wydatki w ujęciu procentowym, które w sposób znaczący obciążały budżet
respondentów w okresie koronakryzysu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Kolejnym pytaniem odnoszącym się do zakupów online było określenie
odczuwanych przez respondentów minusów tego rodzaju zakupów w okresie
pierwszej fali pandemii. Pytanie również z możliwością wielokrotnego wyboru.
Najczęściej respondenci wybierali następujące negatywne stronny: długi okres
oczekiwania na dostawę - 42,92% ankietowanych; brak możliwości fizycznego kontaktu z danym przedmiotem (możliwości przymierzenia/dotknięcia) 28,42% ankietowanych; czasochłonny proces zapoznawania się z funkcjonowaniem sklepów online lub platform sprzedażowych - 8,79% ankietowanych.
Wykres 6. Ujęcie procentowe negatywnych stron związanych z zakupami online
w okresie koronakryzysu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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Przeprowadzone badania wykazały, że większość ankietowanych za
najczęściej dokonywane czynności drogą online wybrała: zakupy online 41,84% ankietowanych; uczestnictwo w premierach filmów odbywających
się na żywo na platformach streamingowych - 27,2% ankietowanych; wizyty
online lekarskie/porady psychologiczne - 7,74% ankietowanych; zajęcia online z instruktorami fitness/treningi itp. - 7,22% ankietowanych; uczestnictwo
w koncertach online - niecałe 5% ankietowanych. Pozostałe czynności zostały
uwzględnione na poniższym wykresie 7 w ujęciu procentowym.
Wykres 7. Ujęcie procentowe czynności najczęściej dokonywane przez ankietowanych drogą online

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Jak wynika z badań u niespełna 60% ankietowanych nastąpił wzrost zakupów online od 51% do 100%. U ponad 21% ankietowanych zakupy online zwiększyły się od 26% do 50%. 1/10 ankietowanych odpowiedziała, że ich
aktywność zakupowa online była ponad 100% wyższa w okresie pierwszej fali
koronakryzysu, niż w okresie przed pandemią. Respondenci określili, że fakt
zamkniętych restauracji, jadłodajni, kawiarni i pubów wpłynęły na zmiany
w ich nawykach żywieniowych - w tym zwiększenie częstotliwości stołowania
się w domu itp. w następującym stopniu: dużym (47% ankietowanych), bardzo dużym (23,4%; ankietowanych), średnim (23% ankietowanych), bardzo
małym lub zerowym (4,2% ankietowanych), małym (2,4% ankietowanych).
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa plany/wydarzenia ankietowanych, które musiały ulec zmianie/odwołaniu bądź przełożeniu w czasie związane były z: uroczystościami rodzinnymi, imprezami
- 37,43% ankietowanych; wcześniej planowane wakacje - 31,15% ankietowanych; prace remontowe - 11,89% ankietowanych. Wszystkie odpowiedzi
ankietowanych uwzględnia wykres poniżej w ujęciu procentowym.
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Wykres 8. Plany/wydarzenia ankietowanych, które musiały ulec zmianie/odwołaniu
bądź przełożeniu w czasie ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa w ujęciu procentowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Respondenci zostali poproszeni w pytaniu 9 o określenie stopnia dyskomfortu psychicznego i fizycznego będącego następstwem zamknięcia gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, spa lub siłowni w okresie pierwszej fali
koronakryzysu. Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi wyróżnić należy: w bardzo dużym stopniu (60,3% ankietowanych), dużym (28% ankietowanych); średnim (6,9% ankietowanych). Dla pozostałych ankietowanych
fakt ograniczeń działalności branż kosmetycznych, fryzjerskich itp. miał bardzo mały (3,4% ankietowanych) bądź mały wpływ (1,4% ankietowanych).
W celu zmniejszenia dyskomfortu omawianego w poprzednim pytaniu - ankietowani podjęli następujące działania: samodzielne dostosowanie się do
sytuacji poprzez np. strzyżenie włosów, stylizowanie paznokcie itp. (48,38%
ankietowanych); zakup sprzętu do ćwiczeń lub pielęgnacji (19,08% ankietowanych); zwiększenie częstotliwości korzystania z poradników online,
filmów instruktarzowych itp., w celu utrzymania dobrego wyglądu bądź formę
(16,33% ankietowanych); zwiększenie intensywności ćwiczeń w domu bądź
na świeżym powietrzu (8,85% ankietowanych) oraz angażowanie do czynności pielęgnacyjnych bądź strzyżenia członków rodzinny, znajomych, sąsiadów (7,36% ankietowanych). Ankietowani uznali, że obostrzenia związane
z zamrożeniem działalności gospodarczej w wielu branżach wpłynęły przede
wszystkim na: spadek pewności siebie wynikający ze złego wyglądu (zamknięte salony kosmetyczne, fryzjerskie itp.) - 33,1% ankietowanych; monotonie
w sposobie spędzania czasu wolnego – 27,46% ankietowanych; niekorzystną
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zmianę stylu życia - niecałe 23% ankietowanych. Poniższy wykres 8 obrazuje
w ujęciu procentowym odpowiedzi respondentów.
Wykres 9. Procentowy udział odczuwalnych następstw u respondentów, związanych
z zamrożeniem działalności gospodarczej w wielu branżach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Na pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru, odnoszące się do
określenia przez respondentów najbardziej kłopotliwych dla nich czynności
w okresie koronakryzysu, w przeważającym stopniu została wybrana odpowiedz dotycząca zakupów w sklepach stacjonarnych - 44,54% respondentów.
Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią były wizyty w urzędach, online, telefoniczne konsultacje bądź listowna korespondencja z urzędnikami – 19,3%
ankietowanych. Respondenci wybrali licznie, również takie odpowiedzi jak:
znalezienie działających dostawców cateringu, diet pudełkowych lub dostarczających gotowe posiłki na wskazany adres; robienie zapasów (żywności
i innych artykułów pierwszej potrzeby).
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Wykres 10. Procentowy udział najbardziej kłopotliwych czynności dla respondentów
w okresie koronakryzysu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Jak wykazały badania grupą, która okazała się najbardziej pomocna dla respondentów w okresie koronakryzysu była rodzina (42,19% ankietowanych).
Ankietowani docenili również pomoc ze strony pracowników sklepów online
(20,94% ankietowanych), znajomi (16,55% ankietowanych), sąsiedzi (6,33%
ankietowanych). W mniejszym stopniu ważności oceniona została pomoc pochodząca od: pracowników sklepów stacjonarnych (3,88% ankietowanych);
członków grup w mediach społecznościowych (3,68% ankietowanych); pracowników firm, które obsługiwały klientów w sposób bezpośredni (2,66% ankietowanych); przedstawicieli infolinii producentów i usługodawców (2,45%
ankietowanych) oraz przedstawicieli infolinii instytucji publicznych (1,33%
ankietowanych). Ostatnie pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru dotyczyło czynności, w których respondenci najbardziej udoskonalili się pod presją
sytuacji związanej z koronakryzysem (wykres 9).

303

ARKADIUSZ ULĄŻKA

Wykres 11. Procentowy udział czynności, w których respondenci najbardziej się udoskonalili, pod presją sytuacji związanej z koronakryzysem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

W okresie pierwszej fali koronakryzysu respondenci najbardziej udoskonalili się w takich czynnościach, jak: obsługa mediów społecznościowych (niecałe 43% ankietowanych); zabiegi pielęgnacyjne włosy i ciało (niecałe 20%
ankietowanych); gotowanie (ponad 9% ankietowanych) oraz obsługa platform do e-lekcji (niecałe 8% ankietowanych).
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały duży stopień zaradności jednostkowej respondentów jako sposób na przystosowanie się do panującej sytuacji
związanej z koronakryzysem. Zaradność konsumentów można w dużej mierze
traktować jako proces dostosowania się do zachodzących zmian, wymuszający
wzmożoną aktywność. Liczne wyzwania i ograniczenia doprowadziły do wielu
pozytywnych aspektów tych negatywnych zmian związanych z koronakryzysem. Konsumenci w dużej mierze zaakceptowali obostrzenia i ograniczenia,
aby świadomie przeciwdziałać skutkom pandemii oraz jej gwałtownemu rozwojowi - akcja „Zostań w domu” pokazała bardzo dużą odpowiedzialność
społeczną Polaków. Najważniejszym wyzwaniem stanowiło dostosowanie się
do sytuacji kryzysu, która z każdym kolejnym dniem trwania pandemii wymagała coraz to większego stopnia rezygnacji z dotychczasowego stylu życia, jak
i planów na niedaleką przyszłość. Wszyscy konsumenci bez względu na wiek,
wykształcenie, miejsce zamieszkania musieli stawić czoło nowym wyzwaniom
i ograniczeniom oraz świadczyć pomoc tym, którzy jej oczekiwali, jak na
przykład osoby starsze w kwestii zakupów, obsługi online, jak również dzieci
i młodzież przy nauczaniu zdalnym. Pomimo uciążliwych i nieuchronnych
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zmian w nawykach zakupowych, ograniczeniach związanych z przemieszczaniem się oraz korzystaniem z licznych usług związanych z rozrywką, sportem,
pielęgnacją, jak i kulturą, społeczeństwo podjęło skuteczną próbę zaspakajania
swoich potrzeb poprzez: zwiększenie konsumpcji usług online zapewniających
rozrywkę, jak i rozwój, udoskonalanie własnych umiejętności, kompetencji
i wiedzy w celu poprawy wyglądu osobistego, przygotowania odpowiedniej
diety czy remontu danej rzeczy lub miejsca zamieszkania, zwiększenie zakupów online oraz intensywną komunikacje z rodziną, znajomymi - drogą online
bądź telefoniczną. W wyniku kryzysu i niepewności gospodarczej zmalała siła
nabywcza konsumentów, co wpłynęło znacząco na wiele ich decyzji. Ogromny
wpływ na zmiany w zachowaniu konsumentów miały liczne obostrzenia, które
będą z pewnością przedmiotem wielu badań w okresie postepidemii. Ocena
wpływu ograniczeń związanych z koronakryzysem na: niemożność zaspokojenia niezbędnych potrzeb konsumentów, pogorszenie stanu ich zdrowia, jak
i sytuacji materialnej również może być rozszerzeniem badań dotyczących
okresu pandemii.
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CHALLENGES AND LIMITATIONS
FOR THE CONSUMER
IN THE DAY OF THE CORONACRISIS
Summary: The article addresses the problem of challenges and limitations for the consumer in the context of numerous restrictions resulting
from the spread of the coronavirus pandemic in Poland. During the
first and second quarters of 2020, consumers were faced with the fact of
limited availability of services and goods. Due to the period of research
for this publication (the turn of June and July 2020), the aim of the
article is to present and diagnose the main challenges and limitations
that Polish consumers had to face in the time span defined as the first
wave of the coronavirus crisis. The aim of the study is also to initiate
a discussion on the problem of the effectiveness of the introduced restrictions and restrictions and to assess the impact of the coronavirus on
changing consumer behavior and moods.
Keywords: coronavirus, challenges for consumers, restrictions for consumers, consumer during the crisis, COVID-19.
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Znaczenie kraju pochodzenia
w decyzjach zakupowych
młodych konsumentów na rynku
motoryzacyjnym w Polsce

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie wpływu efektu kraju
pochodzenia produktów na decyzje zakupowe Polaków. Opisano branżę
motoryzacyjną, która odgrywa znaczącą rolę w gospodarce każdego kraju.
Coraz bardziej wymagający konsumenci zwracają uwagę na każdy detal
w wyprodukowanym produkcie. Właśnie dlatego w artykule opisano
determinanty wyboru samochodów w Polsce. Dokonano analizy badań
wtórnych oraz przeprowadzono badanie empiryczne wśród młodych
ludzi zamieszkujących Polskę. Autorka przedstawiła identyfikatory
wyróżniające pochodzenie produktów zauważane wśród respondentów
biorących udział w badaniu. Wyniki przeprowadzonej ankiety mogą
być wykorzystane przez firmy tworzące nową ofertę samochodową
dla młodych konsumentów w Polsce, a także mogą być podstawą do
dalszych rozważań badawczych.
Słowa kluczowe: kraj pochodzenia, decyzje zakupowe, młody konsument, rynek motoryzacyjny.
Orcid: 0000-0002-4032-5809.

1 mgr, doktorantka Katedry Zarządzania Międzynarodowego – Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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Wstęp
Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najważniejszych sektorów globalnej gospodarki. Odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczno-ekonomicznym
wszystkich krajów. Trudno jednak wyobrazić sobie rozwój gospodarki kraju
właśnie bez rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. W ostatnich latach, przynajmniej do momentu epidemii SARS Covid-19, branża przeżywała boom
angażując coraz większą liczbę krajów w produkcję samochodów. Według
światowego stowarzyszenia producentów samochodów „OICA” w 2017 r. na
świecie wyprodukowano 73,4 miliona samochodów i 23,84 miliona ciężarówek. Szacunki międzynarodowych autorytetów pokazują, że w roku 2017
średni obrót światowego przemysłu motoryzacyjnego wyniósł ponad 2,75 biliona Euro, co odpowiada 3,65% światowego PKB. W opisywanej branży
w latach 2007-2017 nastąpił wzrost produkcji o 25%2. Samochody są jednym z najważniejszych produktów eksportowych na świecie, przewyższając
przychody z ropy naftowej. Przemysł ten pełni także rolę ważnego innowatora inwestując ponad 84 miliardy euro w badania, rozwój i produkcję.
Przemysł motoryzacyjny w Polsce stanowi znaczną część polskiej gospodarki.
W 2018 roku tworzył on około 8% PKB oraz 21% krajowego eksportu, gdzie
w 2016 roku było to 13%. W 2018 roku wartość eksportu artykułów przemysłu motoryzacyjnego wyniosła ponad 31 mld euro3.
Mając na uwadze ważność sektora motoryzacyjnego należy zwrócić
szczególną uwagę na konsumentów decydujących się nabyć samochód. Podejmując decyzje, klienci bardzo często kierują się różnymi determinantami,
które szczegółowo zostały opisane w dalszej części rozdziału. Jednym z nich
jest kraj pochodzenia, którego ocena będzie celem niniejszego rozdziału. Autorka rozdziału definiuje kraj pochodzenia jako miejsce wytworzenia w całości
lub w znacznym stopniu samochodu. Oznacza to, że brane pod uwagę jest
rzeczywiste miejsce wytworzenia pojazdu, a nie przynależność np. koncernowa. Niniejszą definicję zawarto w ankiecie rozesłanej do badanych konsumentów. Według artykułu 6a produkt jest krajowy, gdy udział składników pochodzenia zagranicznego w zależności od rodzaju eksportowanych produktów
w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego wynosi maksymalnie

2 OECD, Gross domestic product, www.data.oecd.org/gdp/gross domestic product gdp.htm
(dostęp: 15.05.2020).
3 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Raport branży motoryzacyjnej 2019/2020, https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2019-2020 (dostęp: 15.05.2020).

310

ZNACZENIE KRAJU POCHODZENIA W DECYZJACH ZAKUPOWYCH ...

od 50% do 90 %4. Zatem według artykułu samochód jest krajowy, gdy udział
jego części pochodzenia zagranicznego jest mniejszy od połowy.
Co więcej, omówione i przeanalizowane zostały badania wtórne autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz źródła internetowe. Autorka rozdziału przeprowadziła również badanie empiryczne wśród młodych Polaków,
a wyniki zostały przedstawione w dalszej części.
Czynniki determinujące decyzje zakupowe
młodych konsumentów
Analizując dostępną literaturę przedmiotu dotyczącą zakupów młodych
ludzi na rynku pojazdów samochodowych, należy zwrócić uwagę na badania
przeprowadzone przez Sołtysiaka. Przeprowadzono je wśród respondentów
w wieku od 20 do 30 lat zamieszkałych na terenie województw południowo-wschodniej Polski. Grupa respondentów składała się z 276 osób (130 kobiet, 146 mężczyzn). Autor wyróżnił czynniki mające wpływ na poszczególne
decyzje5:
− determinanty ekonomiczne (kapitał przeznaczony na zakup samochodu i koszty eksploatacji samochodu);
− determinanty techniczne (rodzaj paliwa i rodzaj skrzyni biegów);
− wygląd zewnętrzny i wyposażenie samochodu;
− wpływ osób trzecich na decyzje zakupu pojazdu.
Każdy konsument decydujący o zakupie określonego dobra, kieruje się
swoimi możliwościami finansowymi. Z przeprowadzonego badania wynika, że
decyzje młodych konsumentów są motywowane finansami. Badania wskazują, że najważniejszym czynnikiem jest kapitał przeznaczony na zakup samochodu, co potwierdziło 92% respondentów6. Przy zakupie samochodu należy
pamiętać, że nie tylko brana jest pod uwagę jego cena, ale również dodatkowe
opłaty związane z jego eksploatacją. Młodzi ludzi, którzy podejmują pierwszą pracę zawodową i wyprowadzają się z domu rodzinnego, mają dość dużo
kosztów stałych związanych z prowadzeniem dorosłego życia. Samochód to
dobro, które może zapewnić im nie tylko mobilność, ale pomoże zaoszczędzić
czas związany z dojazdem do i z pracy. W badaniu Sołtysiaka, ponad 62%
respondentów zadeklarowała, iż zamierza przeznaczyć na zakup samochodu
4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych prze Skarb Państwa ubezpieczeniach
eksportowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 826).
5 M. Sołtysiak, Preferencje zakupowe młodych ludzi na rynku pojazdów samochodowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2016, s. 433-444.
6 Ibidem.
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maksymalnie 10 000 złotych. Zakupem pojazdu do kwoty 5000 złotych były
zainteresowane bardziej kobiety. Ograniczenia związane z kapitałem, jaki respondenci mogli przeznaczyć na zakup samochodu spowodowało, że większość uczestników badania musiałaby zdecydować się na kupno auta używanego. Tylko 5% respondentów deklarowało zakup samochodu do trzech lat.
Aż 65% była zainteresowana zakupem auta starszego niż pięć lat. Analizując
badania prowadzone przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
w Polsce, okazuje się, że istotnym elementem motywującym konsumentów
do zakupu używanego auta jest marka. Aż 29% respondentów była zainteresowana kupnem używanego samochodu o wartości nieprzekraczającej 10 000
zł, 35% ankietowanych zakupiłoby używane auto o wartości do 20 000 zł, natomiast 33% badanych byłaby skłonna kupić auto do 50 000 zł7. Przy zakupie
używanego samochodu, marka pojazdu jest istotnym czynnikiem decyzyjnym.
Do czynników ekonomicznych, które determinują decyzje dotyczącą zakupu samochodu Sołtysiak zalicza koszty związane ze zużyciem paliwa oraz
koszty napraw i serwis auta, czyli eksploatacyjne8. W grupie badawczej poddanej analizie, koszty związane z zużyciem paliwa są istotne dla co czwartego
respondenta. Koszt ten brany był pod uwagę częściej przez mężczyzn (31,5%)
niż kobiety (17,7%). Tylko 15,21% ankietowanych interesuje się kosztami
ewentualnych napraw i serwisu. Istotny jest również fakt, iż osoby, które deklarowały zakup używanego samochodu powyżej 5 lat, nie brały pod uwagę
wydatków związanych z naprawą i serwisem. Aż 37% badanych wybiera pojazd używany do 5 lat. Warto dodać, że stosunkowo dużym zainteresowaniem
cieszą się także pojazdy starsze, mające ponad 10 lat. Takimi samochodami
szczególnie interesują się ludzie młodzi9. Samochody należą bowiem do grupy produktów generujących koszty nie tylko w momencie ich zakupu, ale
również przez cały okres ich posiadania. Zatem potencjalny nabywca kupując
samochód powinien mieć świadomość, że wydatki na pojazd nie będą jednorazowe, lecz stałe w każdym roku (np. zakup paliwa, opłacenie ubezpieczenia,
serwis).
Badania dotyczące decyzji zakupu samochodu przeprowadzone zostały
również przez Niestrój w 2012 roku. Zapytano 934 polskich kierowców, którzy choć raz w życiu nabyli samochód osobowy. Celem analizy było ustalenie
głównych determinantów wpływających na decyzje zakupowe oraz głównych
7 OtoMoto, Internetowy samochód roku. Motoryzacyjne marzenia i trendy na polskim rynku,
www.otomoto.pl/isr/otomoto_raport2018.pdf (dostęp: 15.05.2020).
8 M. Sołtysiak, Preferencje…, op. cit., s. 433-444.
9 Ibidem.
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zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym. Autor badania podzielił
kierowców na cztery grupy: łowców okazji, stałych graczy, lojalnych pragmatyków oraz rebeliantów10.
Pierwszy typ konsumentów – łowcy okazji, stanowi prawie 20% respondentów. Są to kierowcy, którzy mają dużą skłonność do zakupu samochodu
z poprzedniego roku produkcyjnego, jeśli jest oferowany z atrakcyjną zniżką. To ludzie młodzi mający nie więcej niż 29 lat o średnim dochodzie oraz
finansujący zakup nowego samochodu własnymi oszczędnościami. Łowcy
okazji zwykle nie są zainteresowani kupnem nowego pojazdu, preferują modele używane. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję zakupową jest cena oraz atrakcyjna zniżka na modele samochodów z poprzedniego
roku produkcyjnego. Ponadto, wspomnianej grupie zależy na informacji od
sprzedającego, czy usterki techniczne zostały naprawione w określonym czasie
w ramach gwarancji od producenta. Najmniejszą wagę przykładają do bezpieczeństwa oraz niezawodności pojazdu. Opinia innych kierowców nie ma dla
nich znaczenia przy pozyskiwaniu informacji przed zakupem. Kupują samochód przede wszystkim z powodu potrzeby swobodnego poruszania się, ale
często powodem jest po prostu „odpowiedni czas na wymianę”. Łowcy okazji
nabywają samochody w wyniku potrzeby wolności i mobilności, najchętniej
wybierają modele 5-drzwiowe hatchback lub sedan11.
Około 31% badanej grupy stanowili stali gracze. To osoby nieco starsze
od łowców, zdecydowane, zrównoważone oraz stosunkowo o wysokich dochodach. Najważniejszą determinantą wpływającą na decyzję zakupu samochodu
ma funkcjonalność pojazdu, jego bezpieczeństwo i niezawodność. Ta grupa
zwraca również uwagę na design. Stali gracze nie biorą pod uwagę ceny, rabatów, warunków zakupu czy zużycia paliwa podczas podejmowania decyzji
nabywczej. Zwykle kupują nowy pojazd samochodowy, gdy uznają, że nadeszła już pora na zmianę. Tacy kierowcy są lojalnymi klientami oraz są gotowi
polecić markę i model swoim przyjaciołom i rodzinie12.

10 J. Niestrój, Typology of consumers’ purchase behavior on passenger-car market in Poland,
“Journal of Economics & Management” 2014, nr 15, s. 61-78; CEO.com., Rynek samochodów
używanych w Polsce –doświadczenia i oczekiwania Polaków, www.ceo.com.pl/rynek-samochodow-uzywanych-w-polsce-doswiadczenia-i-oczekiwania-polakow-18146 (dostęp: 15.05.2020);
Vilchez G., Harrison G., Kelleher L., Smyth A., Thiel C., Quantifying the factors influencing people’s car type choices in Europe, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/quantifying-factors-influencing-people-s-car-type-choices-europeresults-stated-preference, (dostęp: 15.05.2020).
11 J. Niestrój, Typology…, op. cit., s. 61-78.
12 Ibidem.
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Kolejna grupa polskich kierowców wyróżniona przez autora to lojalni
pragmatycy, którzy stanowili aż 25% populacji. Tacy konsumenci w swoich wyborach na rynku motoryzacyjnym kierują się przede wszystkim ceną,
rodzajem oraz zużyciem paliwa, a także kosztem części zamiennych. Dla
lojalnych pragmatyków koszty późniejszego użytkowania są zdecydowanie
ważniejsze niż dobra cena zakupu. Ponadto, innym ważnym czynnikiem przy
wyborze samochodu jest opinia rodziny i przyjaciół, a także doświadczenia
z przeszłości. Lojalni pragmatycy nie kierują się modą, umiejętnością imponowania innym ani funkcjonalnością pojazdu13.
Ostatnią grupą są buntownicy (24,5%). Czynnikami, które determinują ich decyzje na rynku motoryzacyjnym są czynniki subiektywne, np.
moda, wzornictwo, akcesoria, prestiż i wizerunek marki. Rebelianci kupują
samochód głównie w celu zwiększenia swobody przemieszczania się oraz ze
względu na „odpowiedni czas na wymianę”. Szukają informacji rynkowych
przede wszystkim w Internecie, ale uwzględniają również opinie znajomych
i rodziny14.
Z kolei z wyników badań firmy PWC wynika, że według Polaków trzema
najważniejszymi parametrami decydującymi o wyborze samochodu są: niezawodność, bezpieczeństwo pasażerów oraz koszt zakupu. Niemałe znaczenie
ma także zasięg oraz dostępność infrastruktury do tankowania lub ładowania15.
Badanie przeprowadzone przez Instytut Millward Brown w 2016 roku
wskazuje, że dla 77% Polaków najważniejszym czynnikiem przy zakupie nowego auta jest jego cena. Kolejno respondenci wymienili bezpieczeństwo pojazdu. Dla 65% liczy się marka samochodu, natomiast dla 64% parametry
techniczne. Koszty paliwa zostały wskazane jako ważne przez 60% ankietowanych, natomiast koszty napraw przez 47% ankietowanych16.
Ankieta przeprowadzona przez portal OTO MOTO w 2018 roku wśród
młodych konsumentów na polskim rynku wśród 240 konsumentów przedstawiła pewien obraz Polaka i czynników motywujących zakup samochodu używanego. 82% respondentów uznała, iż kluczowym aspektem jest atrakcyjna
cena. Za istotny czynnik polscy konsumenci wymieniali również niski przebieg pojazdu, informacja o przebiegu pojazdu oraz informacja o pierwszym
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 P. Michalczyk, 2017, Czym i jak chcą jeździć Polacy? Trendy w branży motoryzacyjnej, https://
www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/raport-trendy-w-branzy-motoryzacyjnej-2017.pdf
(dostęp:
20.05.2020).
16 Instytut Millward Brown, Czym jeżdżą Polacy według Millward Brown, https://www.
wyborkierowcow.pl/czym-jezdza-polacy-wedlug-millward-brown/, (dostęp: 15.05.2020).
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właścicielu, czy też informacja czy auto jest bezwypadkowe. Do mniej istotnych czynników zaliczono osobę lub firmę sprzedającą samochód oraz numer
VIN auta, które jest wystawione na sprzedaż. Numer „VIN” zostaje nadany
przez producenta dla nowo wyprodukowanego samochodu umożliwiając
identyfikacje produktu już na wczesnych etapach jego powstania. Tego typu
identyfikacja ma kluczowe znaczenie w przypadku kupna używanych samochodów w komisach, które ściągają auta z całego świata. Dzięki temu kupujący
wie, czy samochód nie jest kradziony, również umożliwia on w przypadku
uszkodzenia auta, znalezienie po numerze VIN idealnie pasujących części, bezpośrednio pod dany model samochodu i wszelkie jego parametry. Co więcej, wśród ankietowanych pojawiły się głosy, iż kraj pochodzenia samochodu
jest mało istotny przy dokonywaniu zakupu tego typu produktu17. Analizując
decyzje nabywcze młodych konsumentów warto również zwrócić uwagę na
kraj pochodzenia produktu oraz etnocentryzm konsumencki. Badania pod
tym kątem wśród Polaków przeprowadzili Nikodemska-Wołowik i Solgaard
w 2010 roku18. Polacy chętniej nabywają krajowe produkty należące do kategorii podstawowych, np. napoje, jedzenie. Natomiast w przypadku dóbr
trwałego użytku, w tym samochodów, zaledwie 20% Polaków najchętniej
kupowałoby polskie produkty. Z badań wynika, że Polacy preferują niemieckie samochody, włoską odzież oraz japońską elektronikę. Z drugiej strony,
w Polsce zauważalne jest zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego, czyli preferowanie dóbr pochodzenia krajowego względem dóbr zagranicznych, jednak
odnosi się on wyłącznie dóbr mocno zakorzenionych z polską gospodarką19.
Według portalu Miesięcznik Dealer kraj pochodzenia samochodu ma
niewielkie znaczenie dla polskich kierowców. Jeszcze do niedawna Polacy
w swoich decyzjach konsumenckich na rynku motoryzacyjnym brali pod
uwagę wyłącznie pojazdy niemieckich, japońskich oraz francuskich marek.
Autor artykułu podkreśla, iż udziały samochodowych nacji w naszym rynku
powoli oddają aktualną siłę koncernów, a nie ich narodowość20. W rankingu

17 CEO.com. Rynek samochodów używanych w Polsce –doświadczenia i oczekiwania Polaków,
www.ceo.com.pl/rynek-samochodow-uzywanych-w-polsce-doswiadczenia-i-oczekiwania-polakow-18146 (dostęp: 15.05.2020).
18 A. Nikodemska-Wołowik, H. Solgaard, F. Cumberland, The Effects of Consumer Ethnocentrism and Country of Origin on Polish Consumers’ Evaluation of Foreign Manufactured Products,
“Journal of East - West Business” 2010, nr 16, t. 3, s. 231-252.
19 Ibidem.
20 Miesięcznik Dealer, „Narodowość” na drugim planie, https://www.miesiecznikdealer.pl/
wiadomosci/narodowosc-drugim-planie/ (dostęp: 15.05.2020); Newseria, Zakup auta. Co decyduje o wyborze?, www.motofakty.pl/ artykul/zakup-auta-co-decyduje-o-wyborze.html (dostęp:
15.05.2020).
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stworzonym przez portal uwzględniono najlepiej sprzedawane marki w latach 2012-2016, jednak o zakwalifikowaniu samochodu do danej nacji nie
decydował formalny “zapis w paszporcie”, ale rzeczywiste postrzeganie marki
przez klienta, niejednokrotnie związane bardziej z rodowodem niż aktualną
koncernową przynależnością. Zgodnie z tą interpretacją (mając świadomość
jej niedoskonałości) Skoda uznana została za markę czeską, a SEAT za hiszpańską (mimo że należą do Grupy Volkswagen), Volvo za szwedzką, a Dacię
za rumuńską. W analizowanym okresie na prowadzeniu znalazły się marki
niemieckie, które w 2016 roku stanowiły prawie 27% polskiego rynku nowych aut (osobowych i dostawczych). To właśnie niemiecki koncern zwabił
5% klientów marek francuskich (Renault, Citroen). Według rankingu najwięcej samochodów w analizowanym okresie sprzedawał Volkswagen, następnie japoński konkurent - Toyota z Lexusem, a na trzeciej pozycje znalazły się
marki francuskie21.
Należy dodać, iż według analiz sprzedażowych najbardziej popularne
spośród aut używanych są marki niemieckie. Dla tej grupy kupujących ważniejsza jest cena czy emocje związane z wyglądem auta niż „narodowość” marki. Jednocześnie należy podkreślić, iż pochodzenie niektórych marek nie jest
dla klienta jednoznaczne. Przykładowo, marka Skoda należąca do niemieckiej grupy Volkswagen, której auta tworzone są z tych samych podzespołów
co VW. Dla klientów nie jest to oczywiste, gdyż część z nich Skodę kojarzy
z Czechami. Czasami zdarza się, że klient nie wie o bezpośrednim związku między Skodą a Niemcami i dziwią się, gdy handlowcy pokazują im oznaczenia
VW na silniku czy elementach22.
Innym przykładem może być pozytywny odbiór marki koreańskiej Hyundaia przez klientów. Najpewniej wynika to z jakości produktu, nieodbiegającej od japońskiej, a także z coraz pozytywnego postrzegania Korei jako
państwa, które stawia na nowe technologie i które dominuje w symbolicznych
dla klienta branżach jak telefonia komórkowa. W latach 90. Hyundai czy KIA
były postrzegane jako produkt zastępczy, drugiej kategorii, natomiast obecnie
21 Miesięcznik Dealer, „Narodowość” na drugim planie, https://www.miesiecznikdealer.pl/
wiadomosci/narodowosc-drugim-planie/ (dostęp: 15.05.2020); Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego, Raport branży motoryzacyjnej 2019/2020, https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2019-2020 (dostęp: 15.
05.2020).
22 Miesięcznik Dealer, „Narodowość” na drugim planie, https://www.miesiecznikdealer.pl/wiadomosci/narodowosc-drugim-planie/ (dostęp: 15.05.2020); A. Włodarski, Raport: Polak autoentuzjasta. Kochamy kupować auta, nie dbamy o koszty, www.wyborcza.
pl/7,155287,22278073,raport-polak-auto-entuzjasta-kochamy-kupowacauta-nie-dbamy.html
(dostęp: 15.05.2020).
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kojarzą się z niezawodnością. Obiektami pożądania niezmiennie natomiast są
marki niemieckie23.
Warto wspomnieć, iż marka Fiat, która z racji wieloletniej produkcji
w Polsce była uznawana wręcz za markę rodzimą24. Przekładało się to także na
sprzedaż, w latach 90. Fiat posiadał 30% polskiego rynku. Obecnie nie istnieje na rynku polskim marka aspirująca do bycia uznawaną za markę rodzimą.
Obecnie wiele osób postrzega markę Fiat jako markę polską. Według badań
GfK Polonia w 2012 roku aż 26,4% Polaków uznawało Fiata za zdecydowanie
markę rodzimą, a 17,5% twierdziło, że raczej jest to marka rodzima25.
Rok 2019 zamknął się wysokimi wynikami rejestracji samochodów
wszystkich segmentów. Pomyślne są również prognozy na kolejne lata, jednak nadciągają pewne zmiany w branży motoryzacyjnej w Polsce. Pojawiają
się nowe przepisy wymuszające znaczące zmiany w zmniejszeniu emisji przez
pojazdy samochodowe dwutlenku węgla. Oprócz zmian w przepisach, również
preferencje i potrzeby konsumentów ewoluują. Obecnie młody konsument to
zupełnie nowy klient, który na mobilność patrzy z zupełnie odmiennej perspektywy niż dotychczasowi użytkownicy26.
Według danych z portalu Motoryzacja, w 2017 roku aż 96% millenialsów
korzystało z samochodu. Możliwość przemieszczania się była dla nich równie
ważna co komunikacja przez urządzenia mobilne27. Moc silnika i skrzynia biegów schodzą na dalszy plan, a wyposażenie i gadżety mają coraz większe znaczenie dla młodych kierowców. Udogodnienia takie jak asystent parkowania
i pasa ruchu, aktywny tempomat, asystent martwego pola są najbardziej pożądane. Co więcej, są one zintegrowane z technologiami mobilnymi. Młode pokolenie będzie korzystać z nowinek technologicznych w motoryzacji w coraz
większym stopniu. Producenci z branży samochodowej skupiają się na stworzeniu odpowiednich rozwiązań, umożliwiających korzystanie z mobilności na

23 M. Szymaczek, Najpopularniejsze nowe samochody w Polsce w 2019 roku, www.auto-motor-i-sport.pl/wydarzenia/Najpopularniejsze-nowe-samochody-w-Polsce-w-2019-roku,39030,2
(dostęp: 15.05.2020);
24 Moto Fakty, Skąd pochodzi auto, hfps://www.motofakty.pl/artykul/skad-pochodzi-auto.
html (dostęp: 15.05.2020); Newseria, Zakup auta. Co decyduje o wyborze?, www.motofakty.pl/
artykul/zakup-auta-co-decyduje-o-wyborze.html (dostęp: 15.05.2020).
25 Estudio Global GfK, Importancia de las prestaciones de los vehículos. www.gt.com/fileadmin/
user_upload/dyna_content/ES/Reports/Estudio_Global_GfK_Prestaciones_Vehiculos.pdf
(dostęp: 15.05.2020).
26 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Raport branży motoryzacyjnej 2019/2020, https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2019-2020 (dostęp: 15.05.2020).
27 A. Majcherek, Młodzi ludzie wciąż chcą posiadać własne samochody. I to bardziej niż ich
rodzice, https://spidersweb.pl/autoblog/millenialsi-kupuja-samochody/(dostęp: 19.05.2020).
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miarę budżetu millenialsów, gdyż cena nadal jest najważniejszą determinantą
w decyzjach nabywczych tej grupy. Na równi z ceną ważne są też koszty utrzymania lub wynajęcia auta28.
Ciekawym trendem na rynku motoryzacyjnym, zauważalnym szczególnie wśród młodych konsumentów, jest ekonomia współdzielenia. Trend ten
już jest dobrze widoczny: miasta oraz prywatne firmy zakładają przedsiębiorstwa wynajmu aut na minuty. Dla miejskich użytkowników może to oznaczać
rewolucję w sposobie korzystania z samochodów i w podejściu do indywidualnej mobilności. Drugim trendem, który narzuci branży motoryzacyjnej poważne zmiany jest ekologia. Tempo przemian dyktują samorządowcy, którzy
akceptują żeby kolejne miasta wprowadzały zakazy wjazdu do centrów samochodami z silnikami diesel29.
Metodyka badania
Autorka rozdziału przeprowadziła badanie na próbie badawczej liczącej
214 polskich konsumentów. Stanowili oni grupę losowo wybranych młodych
osób zamieszkujących Polskę. Liczebność badanej próby wpływa na stwierdzenie, iż pomimo losowości doboru nie jest to grupa reprezentacyjna. Wnioski
z poniższego badania nie odzwierciedlają sytuacji, jaka panuje w środowisku
młodych konsumentów polskich, są natomiast obrazem badanych respondentów. Jednostką w przeprowadzonym badaniu jest osoba młoda pochodzenia
polskiego.
Konstrukcja badania umożliwiła w pierwszej kolejności ustalenie marki
posiadanego samochodu oraz miejsca zakupienia pojazdu. W dalszej części
badania zapytano o czynniki determinujące zakup samochodu, a zwłaszcza
o jego kraj pochodzenia, częstotliwość zakupu oraz źródło pozyskiwania informacji. Badanie i analiza wyników umożliwiła ustalenie determinantów wyboru samochodu wśród młodych Polaków.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5 – 20 maja 2020 r. za pośrednictwem Internetu przy pomocy ankiety elektronicznej (metoda ilościowa). Wybór metody przeprowadzenia badania nie był przypadkowy. Osoby młode, a zwłaszcza studenci i absolwenci najchętniej, a także najszybciej
wypełniają ankiety internetowo. Jest to spowodowane uzależnieniem wielu
28 Ibidem.
29 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Raport branży motoryzacyjnej 2019/2020,
https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2019-2020 (dostęp: 15.05.2020).
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stanowisk pracy od dostępności do sieci. W związku z tym, najtrafniej dotrzeć do respondentów młodych poprzez sieć i uzyskać od nich bezpośrednio
opinie na określony temat. Co więcej, przeprowadzenie ankiety internetowej
pozwoliło na uniknięcie efektu ankieterskiego, a więc wpływu ankietera na
odpowiedzi respondentów.
Instrumentem pomiarowym był kwestionariusz, który składał się z czterech pytań zamkniętych, dwóch pytań wielokrotnej odpowiedzi z możliwością
udzielenia własnej opinii oraz metryczki.
Należy wspomnieć, że w badaniu wzięły udział osoby młode w wieku
18 do 40 lat posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.com.
W związku z tym, że badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem Internetu, osoby nieposiadające do niego dostępu oraz niemające konta w serwisie internetowym Facebook.com nie mogły wziąć udziału w badaniu. Respondenci to członkowie różnych grup studenckich i absolwenckich w Polsce.
Dominującą grupą były osoby w wieku 22 – 25 lat, którzy stanowili 30,8%
respondentów (tabela 1). Drugą liczną grupę stanowiły osoby młode w wieku
26-30 lat (25,2%).
Tabela 1. Struktura wieku konsumentów biorących udział w badaniu
wiek

18-21 lat

22-25 lat

26-30 lat

31-35 lat

36-40 lat

liczba
respondentów

28

66

54

32

34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

W badaniu wzięło udział 62,1% kobiet i 37,9% mężczyzn. Respondenci
w 57,5% posiadali wykształcenie wyższe, a w 36,9 % wykształcenie średnie.
Wnioski
Autorka badania empirycznego w pierwszej kolejności zapytała respondentów o markę posiadanego samochodu. Najczęściej posiadanymi samochodami były samochody marek Volkswagen, Opel oraz Fiat. Wśród odpowiedzi
pojawiły się również marki premium, tj. BMW, Audi, Mercedes. W dalszej
części badania Autorka próbowała ustalić, czy młodzi konsumenci biorą pod
uwagę kraj pochodzenia (wytworzenia) samochodu. Według 60,9% respondentów kraj pochodzenia nie ma dla nich znaczenia, dla pozostałych (39,1%)
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ma. Następnie respondenci zostali poproszenie o wybranie maksymalnie
trzech najważniejszych dla nich czynników determinujących zakup samochodu. Wyniki zostały przedstawione na rysunku 1.
Rysunek 1. Czynniki determinujące zakup samochodu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Badanie wskazuje, iż najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje nabywcze młodych konsumentów jest cena (60,3%). Następnie ważnymi
czynnikami są marka, wyposażenie samochodu (np. nawigacja, czujniki parkowania, Bluetooth), rodzaj nadwozia, moc silnika oraz opinie znajomych
i rodziny. W dalszej części rankingu znalazł się design, bezpieczeństwo, rodzaj napędu i rodzaj skrzyni biegów. Wśród czynników pojawił się również
kraj pochodzenia samochodu, lecz zaledwie 5,3% ankietowanych uznało go
za ważny podczas wyboru samochodu. Okazuje się, że kolor samochodu jest
ważniejszy niż kraj wytworzenia auta dla badanej grupy. W dalszej części badania zapytano młodych ludzi o częstość zakupu samochodu. Wyniki przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Częstotliwość zakupu samochodu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Młodzi konsumenci decydując się na zakup samochodu co 6 lub więcej
lat (47,7%). 28,5% respondentów nabywa auto co 5 lat, 20,5% ankietowanych co 2-4 lata, a zaledwie 3,3% raz w roku. Dalsza część badania ankietowego dotyczyła miejsca zakupu samochodu (rysunek 3) oraz źródła pozyskiwania
informacji (rysunek 4).
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Rysunek 3. Miejsce zakupu samochodu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Młodzi ludzie najczęściej decydują się na zakup samochodu używanego
od osoby prywatnej (59,6%), której ofertę znaleźli na stronie Otomoto lub
Olx. 19,9% respondentów zakupiło samochód używany z komisu, 11,3% zakupiło nowy samochód z salonu. Obecnie dostępne nowe technologie umożliwiają zakupy online, które dotyczą również zakupu samochodów. Spośród
ankietowanych znalazła się jedna osoba, która zakupiła nowy samochód online. Ciekawym jest, czy trend zakupów online rozwinie się również w branży
samochodowej. W ostatniej części badania, konsumenci zostali poproszeni
o wybór trzech najważniejszych źródeł pozyskiwania informacji o samochodzie.

322

ZNACZENIE KRAJU POCHODZENIA W DECYZJACH ZAKUPOWYCH ...

Rysunek 4. Źródło pozyskiwania informacji o samochodzie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Decydując się na zakup samochodu młodzi konsumenci konsultują swoje
wybory z rodziną lub znajomymi. Ponadto ważnym źródłem informacji są fora
internetowe, strony internetowe marek, media społecznościowe (Facebook,
Linkedin czy Instagram). Ważnym, lecz nisko ocenionym źródeł pozyskania
informacji o samochodzie jest wizyta w salonie lub komisie.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania na temat preferencji zakupowych
w branży motoryzacyjnej na polskim rynku należy stwierdzić, iż polscy kierowcy są lojalni, rozważni oraz zdecydowani. Aktualnie najważniejszą determinantą wpływającą na decyzję nabywczą podczas zakupu samochodu jest jego cena
(wraz z kosztami eksploatacji i serwisu), marka i wyposażenie (funkcjonalność).
Badania przeprowadzone przez autorkę rozdziału wykazują podobieństwa do
determinant wyboru samochodu analizowanych przez innych badaczy. Oznacza to, iż wciąż zauważa się stabilność tych czynników dotyczących branży samochodowej w Polsce. Jednakże zauważa się również pewne zmiany związane
z rozwojem technologicznym. Większe znaczenie odgrywa design, a także różnego rodzaju nowinki technologiczne, którymi młodzi konsumenci mogą się
pobawić w samochodzie. Analizowany czynnik, kraj pochodzenia samochodu
nie jest zazwyczaj brany pod uwagę podczas wyboru auta. Konsumenci często
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wybierają pojazd, gdyż kierują się marką, mają pewne skojarzenia dotyczące jej
pochodzenia i utożsamiają miejsce wyprodukowania właśnie z pochodzeniem
marki. Często jest to mylące, ale pozytywne skojarzenie, np. bezpieczeństwa
i solidnego wykonania samochodu marki niemieckiej wpływa na decyzyjność
zakupową. Konsument mając do wyboru markę samochodu z pozytywnym
skojarzeniem a neutralnym bądź negatywnym, z pewnością wybierze markę,
którą rozpoznaje i konotuje.
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RELEVANCE OF THE COUNTRY OF ORIGIN EFFECT
IN DECISIONS YOUNG CONSUMERS
ON THE AUTOMOTIVE MARKET IN POLAND

Summary: The aim of the article is to show the influence of the
effect of the country of origin of products on purchasing decisions of
Poles. It describes the automotive industry, which plays a significant
role in the economy of each country. More and more demanding
consumers pay attention to every detail in the manufactured product.
That is why the article describes the determinants of car selection in
Poland. Secondary research was analysed and an empirical survey was
conducted among young people living in Poland. The author presents
identifiers distinguishing the origin of products noticed among
respondents participating in the survey. The results of the conducted
survey can be used by companies creating a new car offer for young
consumers in Poland, and can also be the basis for further research
considerations.
Keywords: country of origin, purchasing decisions, young consumer,
automotive market.
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KULTURA INDII
A ZACHOWANIA W BIZNESIE

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie cech kultury indyjskiej, które należy uwzględnić decydując się na prowadzenia
rozmów z tą odmienną kulturowo narodowością. Skupiono uwagę na
charakterystycznych zachowaniach Hindusów i ich podejściu do biznesu z innymi nacjami. Omówione zostały szczegółowo dwie klasyfikacje wymiarów kultury według R. Gestelanda i G. Hofstede. Jako
metodę badawczą przyjęto studium dostępnych pozycji literaturowych,
obserwacje różnych badaczy i własne. Artykuł opiera się na pozycjach
literaturowych polskich autorów oraz czasopismach i publikacjach anglojęzycznych. Przedstawiono w nim i podparto wieloma przykładami
zachowań Hindusów z perspektywy ich samych, jak i innych narodowości. Hindusi to przedstawiciele kultur wysokiego kontekstu, które
preferują unikanie konfliktów i sporów. To reprezentanci kultury kolektywnej, stawiającej grupę przed jednostkę. Dla Hindusów podstawą dobrej współpracy biznesowej jest zbudowanie dobrej relacji z partnerem
i utrzymywanie komunikacji opartej na szacunku. W artykule przedstawiono przykład różnic kulturowych w postaci studium przypadku
polskiej firmy wdrażającej konsultantów IT do wsparcia sprzedaży oraz
klęski amerykańskiego przedsiębiorstwa na rynku indyjskim.
Słowa kluczowe: biznes, kultura, Indie, negocjacje.
Orcid: 0000-0002-4032-5809.

1 mgr, doktorantka Katedry Zarządzania Międzynarodowego – Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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Wstęp
Indyjska kultura to jedna z najbardziej fascynujących, ciekawych, ale
jednocześnie skomplikowanych i nieoczywistych kultur świata. Miliony kilometrów kwadratowych powierzchni oraz ponad miliard zamieszkujących
ją ludzi sprawia, że kulturowy krajobraz Indii jest niezwykle zróżnicowany,
a wyczerpujące opisanie i scharakteryzowanie kultury tego kraju jest zadaniem
niezwykle trudnym. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia najważniejszych i najbardziej przydatnych wyróżników tej kultury.
Pierwsza część artykułu poświęcona została teoretycznemu podejściu
i umiejscowieniu w nim kultury Indii przez dwóch znanych badaczy zajmujących się kulturami świata – Gestelanda i Hofstede. Następnie przedstawione
zostały czynniki, które kształtowały i nadal kształtują indyjską kulturę. Scharakteryzowana ponadto została sylwetka „typowego” negocjatora indyjskiego
i wskazano na sytuacje, których można się spodziewać w przypadku współpracy w Hindusami. Przedstawiono także dwie takie sytuacje w formie studium
przypadków w celu zobrazowania różnic kulturowych w praktyce.
Kultura indyjska – teoretyczne podstawy
Indie, jako kraj, są bardzo różnorodne z natury. Ze względu na powierzchnię państwa należy wspomnieć, iż występują pewne różnice między
mieszkańcami tej samej narodowości. Niektóre aspekty natomiast są niezmienne, tj. wartości, normy, przekonania i zachowania2. To właśnie kultura
zapewnia zestaw wzorów zachowań przekazywanych symbolicznie za pomocą
języka i innych środków do członków określonego społeczeństwa3. Odnosi się również do tych aspektów ludzkiej działalności, które są symboliczne
i znaczące oraz rozpoznawalne. Bartlett zdefiniował kulturę jako część dwóch
komponentów: po pierwsze, kulturowe elementy, które oznaczają zachowania
i przedmioty materialne, a po drugie, materiały kulturowe obejmujące formy
2 J. B. P. Sinha, R. N. Kanungo, Context sensitivity and balancing in Indian organi-

sational behaviour, “International Journal of Psychology” 1997, nr 32, t. 2, s. 93-105;
S. A. Quatro, New age or age old: classical management theory and traditional organized
religion as underpinnings of the contemporary organisational spirituality movement, “Development Review” 2004, nr 3, t. 3, s. 228-249; D. S. Saini, P. S. Budhwar, HRM in
India, “Routledge” 2004, s. 113-140; S. Banerjee, Dimensions of Indian culture, core
cultural values and marketing implications An analysis, “Cross Cultural Management:
An International Journal” 2008, s. 367-378.
3 M. Wallendorf, M. Reilly, Distinguishing culture of origin from culture of residence,
“Advances in Consumer Research” 1983, nr 10, s. 699-701.
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praktyk kulturowych, artefakty, rytuały społeczne i religijne oraz zwyczaje4.
Kultura Indii jest dobrym przykładem zaobserwowania wspomnianych przez
Bartletta podziałów. Po pierwsze, Hindusi reprezentując kulturę wysokiego
kontekstu, a więc będą zawsze unikali konfrontacji. Wiele niewypowiedzianych informacji jest niejawnie przekazywanych podczas komunikacji. Należy
dodać, iż Hindusi przywiązują dużą wagę do długoterminowych relacji i lojalności oraz mają mniej wdrożonych zasad i struktur. Po drugie, kultura indyjska
jest bardzo ceremonialna. Wskazuje na to sposób zwracania się do osób starszych, bardziej doświadczonych i będących wyżej w hierarchii społeczeństwa5.
Analizując kulturę Półwyspu Indyjskiego niezbędne jest przeanalizowanie
wymiarów kultury opisanych przez głównych badaczy G. Hofstede i R. Gestelanda w stworzonych i znanych klasyfikacjach.
Klasyfikacja G. Hofstede
Zdaniem Geerta Hofstede, wszystkie społeczeństwa borykają się z niemal
identycznymi problemami, różni je natomiast sposób ich rozwiązywania6. Na
podstawie tej koncepcji klasyfikowano kultury świata w zależności od sposobu rozwiązywania tych problemów oraz typowych zachowań członków danej
wspólnoty. Analizując kulturę indyjską można dostrzec, iż charakteryzuje się
ona dużym dystansem do władzy, czego przejawem jest m.in. podział na kasty
oraz styl zarządzania menedżerów oparty na posłuszeństwie podwładnych. Co
więcej, Indie to kultura wysoko kolektywna wynikająca głównie z hinduizmu
i powodująca, że Hindusi odczuwają silną potrzebę przynależności do swojej
grupy społecznej. Oznacza to, iż jednostki dorastające w takim społeczeństwie
postrzegają siebie jako część grupy „my”, a w skład rodziny wchodzą nie tylko dzieci i rodzice, ale także kuzynostwo, dziadkowie, wujkowie, ciotki, itd.
Członkowie grupy są lojalni, a w zamian otrzymują bezpieczeństwo i wsparcie
w obliczu wszelkich życiowych problemów. Kultura Indii jest zdecydowanie
„męska”, ponieważ to od mężczyzn oczekuję się zapewnienia bezpieczeństwa
i godnego bytu rodzinie, a także wymaga się asertywności i twardości7. Warto
również wspomnieć, że społeczeństwo indyjskie cechuje się bardzo niskim unikaniem niepewności, co przejawia się wyjątkowo sprawnym radzeniem sobie
4 F. C. Bartlett, Psychology and Primitive Culture, “Cambridge University Press” 1923, s. 13-16.
5 S. A. Quatro, New…, op. cit.; D.S. Saini, P.S. Budhwar, HRM…, op.cit.
6 G. Hofstede, M. H. Bond, Hofstede’s Culture Dimensions: An Independent Validation Using
Rokeach’s Value Survey, “Journal of Cross-Cultural Psychology” 1984, nr 15, t. 4, s. 417-433;
G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Warszawa 2011, s. 10-11.
7 G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury…, op. cit., s. 35-43.
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w sytuacjach nieprzewidywalnych i nieprzywiązywaniem zbyt dużej wagi do
precyzji i terminów. Dla Hindusów dwuznaczne sytuacje nie wywołują ani
lęku, ani nadmiernego stresu8. Ponadto kultura indyjska jest zdecydowanie
zorientowana długoterminowo, co wynika z religii oraz filozofii hinduistycznej, zwłaszcza koncepcji karmy, która opiera się na wierzeniu, że pielęgnowanie cnót i tradycji przyniesie korzyści w przyszłości.
Klasyfikacja R. Gestelanda
Badaczem, który wniósł i usystematyzował olbrzymią wiedzę praktyczną
pozwalającą osiągnąć wysoki stopień przewidywalności zachowań biznesmenów z wielu krajów świata jest Richard Gesteland. Po latach prowadzenia
obserwacji i pracy na kilku kontynentach, ujął on zwyczaje i praktyki międzynarodowego biznesu w czterech podstawowych wymiarach9. Według jego klasyfikacji, kulturę Indii kwalifikuje się jako propartnerską, co wynika z faktu,
iż Hindusi przywiązują dużą wagę do relacji międzyludzkich i są dość nieufni
robiąc interesy z obcymi. Potrzebują czasu żeby poznać partnera i mu zaufać.
Co więcej, Hindusi są bardzo ceremonialni. Duże znaczenie odgrywa status
społeczny, władza, okazywanie szacunku starszym, a także mnogość obrządków religijnych i zwyczajów związanych z czczeniem różnych bóstw. Hindusi
są bardzo oddani swoim bożkom, co można zaobserwować na każdym kroku
zwiedzając ten różnorodny i odmienny kraj. Hindusi należą do kultur polichronicznych, co potwierdzają obserwacje pracowników indyjskich. Bardzo
sprawnie wykonują swoje zadania, natomiast często nie respektują terminów
czy skrupulatnego planowania. Warto dodać, iż pracownicy indyjscy nigdy
nie przyznają się do niewiedzy lub problemów z wykonaniem danego zadania.
Nie dopytują, nie konsultują się, tylko samodzielnie dążą do wykonania zadania, nie zwracając uwagi na ustalony termin, np. oddania projektu10. Hindusi
są klasyfikowani do kultury umiarkowanie powściągliwej.
Charakterystyka Indii
Republikę Indii zamieszkuje ok. 1 300 000 000 osób, a obszar zajmowany przez kraj to ponad 3,2 mln km2, co plasuje go na 7. miejscu na świecie

8 J. Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2005, s. 12-20.
9 R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa 2000, s. 15-17.
10 R. Zenderowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie. Warszawa 2012, s. 78.
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pod względem powierzchni oraz 2. pod względem liczby ludności11. Wielkość
tego państwa sprawia, że Indie są dosłownym tyglem narodowości, w którym
mówi się ponad 400 językami i 1600 dialektami, z czego 21 języków uznawanych jest w różnych stanach za język urzędowy. Język angielski w dużym stopniu ułatwia proces wewnętrznej integracji tego kraju i ze światem zachodnim12.
Najważniejszym miejscowym językiem jest hindi, ale posługuje się nim biegle
tylko ok. 1/3 ludności. Subkontynent indyjski jest wielkości niemal całej Europy i występuje tam ogromna różnorodność kulturowa, religijna, etniczna,
językowa, a także dysproporcja w rozwoju poszczególnych regionów. Indie
to kraj ogromnych kontrastów, w którym mieszka najwięcej na świecie ludzi
bogatych. Należy dodać, iż Indie znajdują się w czołówce po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii i Wielkiej Brytanii pod względem liczby miliarderów13. Należy wspomnieć, że co trzeci człowiek żyjący w Indiach utrzymuje się
za mniej niż 2,5 zł dziennie14.
Omawiając Indie, należy zwrócić uwagę na złożoność kultury indyjskiej
ze względu na obecność licznych kolonii muzułmańskich, zwłaszcza na północy kraju. Szacuje się, że na terytorium Indii mieszka ponad 100 milionów
wyznawców islamu15. Najważniejszą religią, czy też filozofią w Indiach jest
hinduizm, czyli system wierzeń oparty na rozbudowanym panteonie bogów,
głoszący, iż na drodze do ostatecznego wyzwolenia (nirwany) przechodzi się
przez reinkarnacje, a czynnikiem decydującym o zbliżaniu się do stanu nirwany jest karma. Drugą ważną religią jest buddyzm, którego istotność nie wynika
z liczby wyznawców (ok. 2%), ale z wpływu buddyzmu na hinduizm, a konkretnie uważanie przez Hindusów Buddy za jedną z inkarnacji hinduskiego
boga Wisznu. Religie te odcisnęły największy i najbardziej widoczny wpływ na
kulturę Indii, który przejawia się nie tylko w sakralnej architekturze czy tradycyjnych strojach, ale przede wszystkim w zachowaniu ludności. Mieszkańcy
Indii co do zasady są bardzo ceremonialni, przywiązują olbrzymią wagę do obrzędów i celebrowania świąt, których w hinduizmie nie brakuje16. Koncepcja

11 A. Turek, Indie, http://wikp.udsc.gov.pl/kraje-pochodzenia/indie.html#informacje-podsta
wowe (dostęp: 20.04.2020); KnowIndia, https://knowindia.gov.in/profile/ (dostęp: 20.04.
2020).
12 L. Karczewski, Kultura i etyka biznesu oraz społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w Indiach.
Wprowadzenie do problematyki, „Prakseologia” 2016, nr 158, t. 1, s. 43.
13 R. Samalad, 22.10.2019, https://www.morningstar.in/posts/55194/india-will-1186-millionaires-2024.aspx, (dostęp: 20.04.2020).
14 L. Karczewski, Kultura…, op. cit. s. 42.
15 Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza, Religie w Indiach, http://piig-poland.org/?page_id=
1702 (dostęp: 20.04.2020).
16 KnowIndia, https://knowindia.gov.in/profile/ (dostęp: 20.04.2020).
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karmy wpływa także na długoterminową orientację Hindusów i ich niską tendencję do unikania niepewności.
Ważnym czynnikiem, który wpłynął na kulturę indyjską jest brytyjski
kolonializm. W latach 1858-1947 Indie były terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii, a władzę nad państwem, które w tym czasie nosiło nazwę Indii
Brytyjskich sprawował bezpośrednio parlament brytyjski. Warto zaznaczyć,
że był to pierwszy okres w historii tego regionu, kiedy Indie były zarządzane
przez jeden wspólny rząd. Okres panowania Brytyjczyków zaowocował wprowadzeniem kodeksu karnego i cywilnego, który gwarantował równość prawa
oraz uwzględniał prawa zwyczajowe specyficzne dla różnych wspólnot. Brytyjczycy znacząco poprawili także infrastrukturę oraz poziom opieki medycznej.
Jednakże kolonializm posiadał także swoje ciemne strony – wszelkie uprawy,
których eksport przynosił pokaźne zyski były w posiadaniu Brytyjczyków,
a do pracy na nich wykorzystywano Hindusów, eksploatując kraj bezwzględnie i do granic możliwości.
W chwili ogłoszenia niepodległości przez Indie, kraj był już doprowadzony do ruiny gospodarczej, a jego ludność żyła w ogromnej biedzie. Czasy
kolonializmu z pewnością odcisnęły wyraźne piętno na kulturze Indii, a jedną z konsekwencji jest np. relatywnie wysoki poziom nacjonalizmu wśród
społeczeństwa, które było rządzone przez przybyszów z zewnątrz17. Opisane
czynniki mają wpływ na zachowania negocjacyjne hinduskich negocjatorów.
Negocjacje biznesowe z Hindusami
Różne społeczności lub kraje na świecie stosują zróżnicowaną etykietę
biznesową18. Poznanie jej podstaw kulturowych może pomóc w pomyślnym
przeprowadzeniu transakcji biznesowej lub negocjacji19. Należy dodać, iż etykieta spotkania i powitania to dwa bardzo ważne elementy podczas nawiązywania relacji z Hindusami20. Typowym powitaniem jest Namaste, które należy
wypowiedzieć jednocześnie składając obie ręce na wysokości klatki piersiowej
17 J. Łazor, Perła Korony Brytyjskiej. Kolonialny system pieniężny Indii, Warszawa 2018, s. 287319; Polityka, 27.06.2017, https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1709454,1,dlaczego-indie-to-najcenniejsza-kolonia-wielkiej-brytanii.read. (dostęp: 20.04.2020).
18 B. C. Gunia, J. M. Brett, A. K. Nandkeolyar, D. Kamdar, Paying a price: Culture, trust and
negotiation consequences. „Journal of applied Psychology” 2011, 96(4), s. 774 – 789.
19 J. S. Martin, H. C. Lillian, Global business etiquette: a guide to international communication
and customs, Greenwood Publishing Group 2006, s. 28-29.
20 L. A. Manrai, A. K. Manrai, The Influence of Culture in International Business Negotiations:
A New Conceptual Framework and Managerial Implications. “Journal of Transnational Management” 2010, 15(1), s. 69-100.
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z lekkim skinieniem głowy. Jeśli zagraniczny biznesmen powita się Namaste
wraz ze wspomnianym gestem, będzie to znak, iż wcześniej zapoznał się z specyfiką kultury indyjskiej i ją szanuje. W rozmowach z Hindusami, których zna
się osobiście, należy zwracać się używając odpowiedniego formalnego tytułu,
np. profesor, doktor, pan czy pani. Hindusi w negocjacjach nigdy nie przerywają i słuchają uważnie rozmówcę, dopóki nie zakończy swojego wystąpienia.
W kulturze korporacyjnej hierarchia odgrywa znaczącą rolę. Podczas negocjacji doceniani zwłaszcza managerowie i starsi specjaliści, którzy według Hindusów osiągnęli honorową pozycję w firmie i należy okazywać im szacunek21.
W negocjacjach z Hindusami, gdy dwie strony spotykają się po raz pierwszy, często wymieniają się wizytówkami (oburącz) natomiast nie przygotowują
prezentów dla gości. Prezenty są wręczane dopiero gdy poznają partnera. Są
to zazwyczaj produkty lokalne. Warto dodać, iż niegrzecznym jest otwarcie
prezentu w obecności osoby obdarowującej. Można to uczynić pod warunkiem, że Hindus będzie nalegał na jego otwarcie, oczekując również uznania
i wdzięczności za podarunek. W innym wypadku należy podziękować za prezent, odłożyć na bok i otworzyć później. Prezenty wypada podawać i przyjmować oburącz. Warto wspomnieć, iż lepiej zaopatrzyć się w większą liczbę,
choćby drobnych prezentów (np. gadżety firmowe) w sytuacji gdy na spotkaniu zjawiłaby się większa niż planowana grupa osób22.
Należy dodać, iż indyjscy biznesmeni są bardzo pewni siebie. Uważają, że
pierwsze wrażenie jest istotne, dlatego ich celem jest przestraszenie przeciwnika, tak aby móc przejąć inicjatywę w dalszej części negocjacji. Hindusi są
trudnymi negocjatorami, w rozmowach najważniejsza jest cena i będą walczyli
o jej obniżenie. Zanim rozpoczną rozmowy z nowym partnerem dobrze się
przygotowywują. Wyszukują informacje o firmie gościa zagranicznego, o rynku, na których dana firma działa, weryfikują referencje, a także badają rynek
pod kątem cenowym sprzedawanych produktów. Należy wspomnieć, iż Hindusi cenią sobie partnerstwo i długotrwałą współpracę, lecz jeśli na rynku pojawi się partner, który może zaoferować im niższą cenę, dotychczasowy partner
musi liczyć się z możliwością zerwania umowy23.
Często zauważalne jest zhierarchizowanie struktur biznesowych –
silną uwagę przywiązuje się do poszanowania płci, wieku i pozycji społecznej,

21 Z. Yu-xian, A Study of Sino-Indian Business Negotiations-from a Cross-cultural Perspective,
“Journal of Asian Business Strategy” 2013, 3(10), s. 278-291.
22 Portal Spraw Zagranicznych, 23.05.2013. Upominki biznesowe w Indiach, http://psz.pl/
118-gospodarka/upominki-biznesowe-w-indiach (dostęp: 15.05.2020).
23 Z. Yu-xian, A Study… op. cit. s. 282-283.
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dlatego młodsi wiekowo negocjatorzy pełnią zazwyczaj funkcje pomocnicze i asystenckie. Rzadko spotykane jest wyrażanie sprzeciwu wobec decyzji
przełożonych, a jeśli taka sytuacja ma miejsce to kończy się zazwyczaj ostrą
i szybką reprymendą. Ponadto warto dodać, iż decyzje podejmowane są wyłącznie przez wysokich rangą menedżerów. Niezwykle ciekawym aspektem
jest również postrzeganie czasu przez Hindusów. Hindusi uważają, że bycie
punktualnym nie jest rzeczą ważną. Często spóźniają się na spotkanie lub negocjacje biznesowe. W języku hindi słowo „kal” oznacza zarówno „wczoraj”,
jak i „jutro” (zależy od kontekstu wypowiedzi), co pokazuje najlepiej, jaką
wagę przywiązują do terminów. W przypadku współpracy z Hindusami należy uzbroić się w cierpliwość i być przygotowanym na dość luźne i niewiążące
traktowanie ustalonych harmonogramów. W sytuacjach biznesowych należy
się spodziewać długich, przeciągających się, wyczerpujących i twardych negocjacji, których efektem jest zazwyczaj pozostawienie wielu niedomkniętych
kwestii. Warto zaznaczyć również, iż zobowiązania umowne w Indiach nie są
tak samo honorowane jak w Europie czy USA. Nawet jeśli pewne kwestie zostały ustalone, Hindusi nie przywiązują do tego zbyt dużej uwagi. Najlepszym
tego przykładem jest studium przypadku klęski amerykańskiego przedsiębiorstwa na rynku indyjskim. Historia dotyczy właśnie nierespektowania zobowiązań umownych, a dotyczy budowy elektrowni w regionie Maharashtra
w Indiach przez amerykański koncern. Enron był amerykańskim potentatem
energetycznym powstałym w 1985 roku z połączenia kilku firm działających
w amerykańskim sektorze energetycznym. Od początku swojej działalności
przedsiębiorstwo cieszyło się uznaną renomą, a także należało do tzw. „blue
chip”, czyli najbardziej wartościowych firm na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych24. W 1994 r. przedsiębiorstwo odnotowało ponad 9 mld
USD przychodu, a także zostało uznane przez magazyn Fortune za „Najbardziej innowacyjną amerykańską firmę”25. W tym samym roku rząd indyjski
zadecydował o wybudowaniu olbrzymiej elektrowni w regionie Maharashtra,
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie tak ogromnego kraju na energię
elektryczną. Do współpracy zaproszono amerykański Enron, który odpowiadał za zaprojektowanie, budowę oraz obsługę elektrowni. W 1994 r. podpisany został dwudziestoletni kontrakt, który opiewał na kwotę 20 mld USD
– płatność została rozłożona na transze. Pierwsze lata inwestycji przebiegały
24 P. Kapała, 13.11.2017, Upadłość Enron, czyli jedna z największych na świecie, http://restrukturyzacja.pl/2017/11/13/skandal-enron-czyli-jedna-najwiekszych-upadlosci-swiecie/ (dostęp: 20.04.2020).
25 Ibidem.
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bezproblemowo, natomiast sytuację zmieniły wybory parlamentarne w Indiach w 1997 r. Partia rządząca znacząco traciła zaufanie społeczeństwa, na co
zauważalny wpływ miały m. in. bardzo wysokie i stale rosnące koszty prądu na
terenie Indii. Powodem niskiego zaufania społecznego było dojście do władzy
nowej partii, która zaczęła dokładniej interesować się m.in. kontraktem zawartym z firmą Enron. Okazało się, że wynegocjowane warunki były bardziej
korzystne dla Amerykanów niż dla Hindusów, a stawki zostały znacząco zawyżone (uzyskane przez korupcję i przekupienie indyjskich decydentów). Efektem dochodzenia i skandalu było wstrzymanie płatności przez indyjski rząd
i rozpoczęcie przez Enron walki sądowej z niezwykle rozbudowanym aparatem
biurokratycznym w Indiach. Walka ta okazała się bezskuteczna i w 2001 r. firma Enron zbankrutowała. Przyczyną nie był wyłącznie kontrakt z Hindusami.
Okazało się, że firma manipulowała sprawozdaniami finansowymi i kontraktami z innymi partnerami. Podpisany milionowy kontrakt z Hindusami miał
przynieść firmie światową renomę, natomiast miał wpływ na jej bankructwo26.
Kolejną ważną cechą jest charakterystyczne dla wielu kultur azjatyckich
unikanie mówienia „nie” w rozmowach z partnerem biznesowym. Nawet jeśli
indyjski negocjator wie, że nie będzie mógł spełnić warunków umowy to będzie za wszelką cenę unikał powiedzenia tego wprost. Ciekawym przykładem
ukazującym różnorodność kulturową może być sytuacja, która miała miejsce
przy realizacji jednego projektu IT dla pewnej firmy sprzedającej sprzęt AGD27.
Prężnie rozwijające się polskie przedsiębiorstwo zdecydowało się na współpracę
z konsultantami z Indii ze względu na dużo niższe koszty usługi niż propozycje
konkurencyjnych firm zlokalizowanych w Europie. Co więcej, wybrana indyjska firma posiadała wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu wsparcia IT dla
dużych korporacji. Spółka zapewniła, iż zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych indyjskich pracowników, którzy bez jakichkolwiek problemów
poradzą sobie z wdrożeniem nowego systemu IT dla polskiej firmy. Szwedzki
kierownik projektu (zatrudniony na potrzeby wdrożenia nowych pracowników) przez dwa miesiące przekazywał niezbędne informacje do poprowadzenia
wsparcia technicznego przez firmę z Indii. Jego zadaniem było również przeszkolenie indyjskiej załogi w zakresie podstawowych zagadnień systemowych
oraz specyfiki narzędzi przez niego stworzonych. Hindusi zapewniali o swojej

26 Pranav Vohra, Case Study_Enron In India, https://pl.scribd.com/document/283593158/
Case-Study-Enron-In-India-pdf (dostęp: 20.04.2020).
27 N. Wabińska-Hetman, A. Jankowiak-Kaczmarek, A. Linkiewicz, Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2017,
s. 13-14.
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wiedzy i umiejętnościach. W praktyce okazało się jednak, że nie znają ani
systemu wdrożonego u klienta ani nie potrafią go obsługiwać, ponieważ na
co dzień pracowali na zupełnie innym oprogramowaniu. Jednakże właściciele
oraz pracownicy indyjskiej firmy byli przekonani, że poradzą sobie z nowym
zadaniem. Podczas spotkania, na którym miało nastąpić przekazanie wsparcia dotychczasowych projektów, poproszono przedstawicieli firmy z Indii
o wskazanie osób odpowiedzialnych za konkretne procesy. Wskazano pięć
osób, którym przydzielono zadanie. Niestety, długie rozmowy i negocjacje
nie przyniosły porozumienia, zaplanowano kolejne spotkanie za trzy miesiące. Po spotkaniu szwedzki kierownik projektu postanowił sprawdzić wiedzę
i umiejętności przyszłych współpracowników. Hindusi otrzymali zadanie,
które polegało na wsparciu narzędzia do finansowego planowania sprzedaży
podczas ich comiesięcznego trzydniowego cyklu. Do ich obowiązków należało wsparcie techniczne systemu odpowiedzialnego za to narzędzie. Pierwszy
dzień przebiegł bez problemów, natomiast drugiego dnia okazało się, że bez
znajomości podstaw funkcjonowania systemu trudno jest wspierać kontrolerów oraz naprawiać błędy techniczne, które blokują możliwości planowania.
Pomimo wcześniejszych zapewnień, konsultanci z Indii nie poradzili sobie
z większością problemów, które pojawiły się podczas planowania, co spowodowało opóźniania procesu. Wdrożenie firmy z Indii przedłużyło się o trzy
miesiące, co wpłynęło również na wzrost kosztów wsparcia. Po nieudanych
próbach Hindusów, polska firma zdecydowała się zrezygnować ze wsparcia
indyjskich konsultantów na rzecz konkurencji z Europy. Niniejszy przykład
ukazuję, iż Hindusi to bardzo specyficzna kultura, która nie przyzna się, że
nie potrafi wykonać zleconego zadania. To kultura, która często metodą prób
i błędów zdobywa doświadczenie, w opisanym powyżej przykładzie wiązało
się to z dodatkowymi kosztami.
Wspomniany przykład współpracy między Hindusami a Amerykanami
oraz szwedzkim kierownikiem projektu a Hindusami ukazuje dość lekceważące podejście do osobliwej kultury indyjskiej. Biorąc pod uwagę powyższe historie, firmy planujące rozpocząć kooperację muszą mieć świadomość różnic
kulturowych między partnerami. Wydawać by się mogło, że niektóre sytuacje
można łatwo załagodzić lub rozwiązać, ale w kwestiach kulturowych podstawą
jest wiedza o sposobie prowadzenia rozmów biznesowych.
Aby odnieść sukces we współpracy z przedstawicielami kultury indyjskiej,
zagraniczne firmy powinny czerpać wiedzę z lokalnych wartości kulturowych
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oraz praktyk opracowywania strategii korporacyjnych i praktyk zarządzania28. Poznanie „od kuchni” kultury Indii możliwe jest poprzez uczestniczenie
w szkoleniach międzykulturowych oraz kontakt z rodowitymi Hindusami.
Warto wspomnieć, iż różnice kulturowe i religijne między krajami są głównymi przyczynami niezgodności w standardach etycznych i praktykach biznesowych między narodami29. Niezwykle ważne stają się kontakty, czyli sieci
powiazań, np. „Guanxi” w Chinach, „Blat” w Rosji, „Quan he” w Wietnamie,
„Ubuntu” w Afryce Południowej i „Jugaad” w Indiach. Są to charakterystyczne
sieciowe strategie biznesowe i społecznościowe, a także bogate relacje międzyludzkie. Właśnie dlatego niezbędne we współpracy z Hindusami jest głębokie
zrozumienie rdzennej ludności, wiedza i praktyka30.
Zakończenie
Kultura Indii jest niezwykle złożona i interesująca. Kraj ten ciekawi nie
tylko turystów zauroczonych różnorodnością i barwnością miejscowej ludności, ale przyciąga również biznesmenów widzących potencjał we współpracy
z Hindusami. Kultura indyjska opiera się na przywiązaniu do hierarchii i statusu społecznego, niewiążącemu podejściu do czasu, orientacji długoterminowej, polichroniczności, ceremonialności oraz propartnerskości. Współpracę
z przedstawicielami kultury indyjskiej może ułatwić znajomość i szacunek do
hinduizmu, stanowiącego podstawę życia każdego Hindusa.
„Typowy” indyjski negocjator to twardy, wytrwały i korzystający z „bazarowych” metod negocjacyjnych zawodnik. Celowo przeciąga rozmowy biznesowe i pozostawia otwarte kwestie. Podstawą współpracy jest zaufanie, którego
nabiera dzięki częstszym spotkaniom z nowym partnerem.
Warto dodać, iż sukces kooperacji z kulturą indyjską jest trudny, ale możliwy do osiągnięcia. Zagraniczne firmy powinny zapoznać się ze specyfiką tej
kultury i mieć szansę obcowania z jej przedstawicielami. Tylko wtedy możliwe jest uniknięcie nieporozumień, sporów i krytyki. Zagraniczni partnerzy
powinni również mieć świadomość, iż zobowiązania umowne podpisywane z Hindusami nie są jednakowo respektowane jak w Europie czy Stanach
28 R. Mittal, S. Pareek, H. Abbasi i M. Kharir, Business ethics and religion: a review of different
religious texts, “European Journal of Economics” 2011, nr 31, s. 176-181; D. Sharma, China
and India in the Age of Globalization, “Cambridge University Press” 2012, s. 95-96.
29 J.A. Ruhe, M. Lee, Teaching Ethics in International Business Courses: The Impacts of Religions,
“Journal of Teaching in International Business” 2008, s. 362-388.
30 R. Berger, R. Herstein, The Limits of Guanxi from the Perspective the Israeli Diamond Industry, “Journal of Chinese Economics and Foreign trade studies” 2012, 5(1), s. 29-41.
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Zjednoczonych. Podejmując trud poznania kultury indyjskiej, firmy mają
dużą przewagę i możliwość wieloletniej i owocnej współpracy z reprezentantami Republiki Indii.
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THE IMPACT OF INDIAN CULTURE
ON BUSINESS BEHAVIOUR

Summary: The purpose of this article is to show the characteristics
of Indian culture that should be taken into account when deciding to
hold talks with this culturally different nationality. The focus is on the
characteristic behavior of Indians and their approach to business with
other nations. The two classifications of cultural dimensions according
to R. Gesteland and G. Hofstede were discussed in detail. The analysis of available literature items, observations of various researchers and
own observations were adopted as the research method. The article is
based on literature references of Polish authors as well as journals and
publications in English. It presents and supports many examples of
Hindus’ behavior from the perspective of their own and other nationalities. Indians are representatives of high context cultures, who prefer
to avoid conflicts and disputes. They are representatives of collective
culture, which puts the group before the individual. For Hindus the
basis of good business cooperation is to build a good relationship with
a partner and maintain communication based on respect. The article
presents an example of cultural differences in the form of a case study
of a Polish company implementing IT consultants to support sales and
the failure of an American company in the Indian market.
Keywords: business, culture, India, negotiations.
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